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Presentació
En les darreres dècades, els territoris metropolitans 
experimenten una doble realitat: són l’espai on la gent viu 
(o treballa, estudia, hi fa el lleure, etc.) i, alhora, un espai 
que genera fluxos d’atracció (de nous ciutadans o de 
noves activitats). I, si aquesta dinàmica de creixement es 
fa en unes condicions adequades, es crea un escenari 
d’enriquiment del qual poden sorgir noves oportunitats.

En un moment com l’actual, generar talent o atraure 
inversions de qualitat (que comporten nous llocs de treball) 
no és fàcil. Això requereix concebre territoris competitius 
i, per fer-ho, cal basar-se en l’oferta de sòl. Però en un 
temps en què qualsevol territori pot oferir sòl en quantitat, 
apareixen altres factors diferencials, com ara el temps que 
cal per posar en joc aquest sòl. I, no obstant això, quan 
parlem de sistemes de caràcter metropolità, cal tenir en 
compte la qualitat urbana. I aquest és un dels grans reptes 
que l’àrea del Camp de Tarragona té al davant.

Aquest desafiament no s’ha d’enfocar només amb 
l’objectiu de ser més competitius, ja que això en serà la 
conseqüència. El repte de la qualitat urbana s’ha de forjar 
pensant en les persones que hi viuen, per tant, creant, 
transformant o modificant aquells espais pròxims que 
formen part del dia a dia de les persones que viuen, en 
aquest cas, al Camp de Tarragona. I posar les condicions  

 
 
 
 
 
perquè qualsevol habitant tingui a l’abast habitatges 
dignes, serveis, equipaments, comerços, espais públics 
de qualitat, espais lliures, un entorn ambientalment 
saludable, llocs de feina i possibilitat de moure’s pel territori 
i connectar de manera eficient. En definitiva, teixits urbans 
repensats en clau d’habitabilitat, accessibilitat, qualitat de 
vida, intercanvi i contacte humà. Serà, aleshores, quan es 
podrà dir que hem reeixit.

És important el que es vol fer. I importa molt com es vol fer. 
Limitar-se a sumar plans, actuacions o equipaments, però  
no relacionar-los entre ells, no observar les externalitats 
que provocaran, no observar si seran efectius i no fer 
bons dissenys urbans, comportarà noves frustracions 
i pocs progressos. És per això que es va signar al seu 
dia un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per a la 
seva col·laboració en l’elaboració del Pla, tan bon punt 
la Comissió de Territori de Catalunya va acordar l’inici 
dels treballs. Aquest Pla director ha d’assentar les bases 
perquè aquest «com» parteixi de la coherència, l’ordre, la 
sostenibilitat i el servei a les persones.

Joan Jaume i Oms, secretari general del 
Departament de Territori



El perquè d’una 
estratègia territorial per 
a l’àmbit metropolità del 
Camp de Tarragona

La determinació de la Generalitat i els ajuntaments 
d’emprendre la planificació d’aquesta àrea metropolitana 
sorgeix de la confluència de dues circumstàncies: la 
constatació que, en aquest àmbit, cal abordar els reptes 
ambientals, socials i econòmics que tenim al davant de 
manera conjunta i el reconeixement que és necessari un 
instrument de planejament urbanístic per fer-ho.

No en va és un espai on la intensitat de la transformació 
del sòl les darreres dècades, amb dinàmiques no prou 
coordinades, ha instaurat discontinuïtats, dispersió i buits 
que han originat espais de fricció i unes lògiques territorials 
ineficients que ara es revelen com a problemàtics. 
Problemàtics perquè fan perdre oportunitats i perquè 
dificulten les funcions habituals del dia a dia de qualsevol 
àrea urbana. Cal afegir-hi un factor no menys important: 
confrontats als desafiaments en sostenibilitat actuals, 
observem que són elements que no contribueixen 
precisament a acostar-s’hi, sinó que més aviat es mouen 
en sentit contrari.

L’evidència d’aquest àmbit mostra la fragmentació dels 
espais agraris, històricament articuladors d’aquest territori. 
I mostra una realitat funcional metropolitana quant a la 
mobilitat en vehicle que no té l’ús del transport públic 
respecte a la mobilitat intermunicipal, un fet indicatiu de les 
febleses de la dotació infraestructural (no per manca sinó 
per incongruència), que mostra l’escassa competitivitat 
dels serveis de transport públic i la mobilitat activa. Això 
implica uns costos en termes econòmics i temporals, 
vinculats a l’accessibilitat dels diferents àmbits urbans del 
territori quan parlem de desplaçaments de les persones.

En uns temps en què ja s’entén que el sòl és un límit i que 
té, en el cas dels espais oberts, uns determinats valors 
associats que cal preservar o potenciar (a tall d’exemple, 
la capacitat de retenir carboni o la de temperar l’efecte 
illa de calor dels nuclis urbans), és més necessari que mai 
una planificació de les infraestructures o de la localització 
de les activitats econòmiques que segueixi una lògica 
d’eficiència pel que fa a l’ús del sòl.

El Camp, justament, ha acollit recurrentment debats 
territorials en els quals destaquen els vinculats a la 
localització d’infraestructures generals, però també els que 
s’han produït al voltant de les activitats econòmiques i la 
seva vinculació als espais residencials, així com la relació 
que tenen amb la bondat ambiental o social.

També han mancat reflexions i accions sobre altres 
temes que, per les seves característiques, podrien tenir 
una aproximació compartida des de tots els municipis 
del Camp. En primer lloc, i com a exemple, iniciatives de 
planificació col·lectives dins l’àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona, que, tot i ser una àrea densament poblada 
i amb nuclis molt interrelacionats, no ha estat usual tirar 
endavant propostes mancomunades o relacionades entre 
si en matèria d’habitatge, especialment d’habitatge social.

En aquest context, es fa més necessari establir 
mecanismes d’ordenació física del territori que assumeixin 
la complexitat d’aquest espai, amb una visió àmplia, que 
impliquin a tothom i que es tradueixin en instruments de 
planificació efectius. El Pla territorial parcial del Camp 
de Tarragona va ser un primer element que, a escala 
1:50.000, establia un camp de joc i determinava les 
grans estratègies a seguir. Avui, però, cal arribar a una 
planificació a escala més detallada en el cas de l’àmbit 
central, el metropolità, on les tensions territorials i les 
disfuncions són més evidents.

Cal, doncs, un pla director que, per una banda, indicarà 
allò que ha de ser nou, que revisarà allò que s’ha planificat 
en temps passats i que no s’ha arribat a desenvolupar, i 
que assenyalarà quina part del que es va construir mereix 



ser transformat amb voluntat de millorar-lo o corregir-lo.  
I un pla que, per l’altra banda, donarà pautes per protegir 
els espais oberts i afavorir el medi agrari. Les directrius 
d’aquesta publicació segueixen aquest enfocament 
i serviran per orientar l’elaboració del Pla director 
urbanístic. Alhora, serà un instrument la funció estratègica 
i estructuradora del qual proporcionarà millors eines i més 
claredat al planejament general municipal.

No s’ha de veure el Pla director únicament com a 
document d’ordenació física del territori, ja que està 
pensat i gestat en termes de procés. El fet que se 
n’hagi formulat una fase prèvia que integra els agents 
principals del Camp de Tarragona, actors primordials 
de l’elaboració d’aquest pla des del moment inicial, que 
s’hagi volgut escoltar ciutadans, entitats i experts en un 
procés participatiu i que, en definitiva, s’hagin operat 
mecanismes de gestió multinivell i multisectorial amb 
representants i municipis, evidencia una manera de 
treballar i un acostament a una realitat comuna basats en 
la governança metropolitana de l’ordenació del territori.

Aquest Pla director és el primer pas per expressar una 
Catalunya que, dins del conjunt de sistemes urbans, 
observem amb tres àmbits metropolitans: el gironí, el de 
Barcelona i aquest del Camp de Tarragona.

Agustí Serra Monté, director general d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Arquitectura
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Introducció
Les Directrius de planejament urbanístic de l’àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona és un document 
necessari i previ al Pla director urbanístic metropolità 
del Camp de Tarragona, resultat de la determinació de 
dotar-se d’una figura de planejament urbanístic comú dels 
ajuntaments de Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, 
Salou, Tarragona i Vila-seca i del Departament de Territori 
de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 24 
de juliol de 2020, adoptà l’acord d’inici del procediment de 
formulació del Pla director urbanístic metropolità del Camp 
de Tarragona, a instància del Departament, en haver-lo 
assabentat i amb la conformitat prèvia dels ajuntaments 
dels municipis que integren l’àmbit.

Per població, posició, infraestructures i dinamisme, 
l’àmbit té la consideració de segon pol territorial 
econòmic de Catalunya. Està format per municipis 
que comparteixen identitat, territori agrari, activitat 
econòmica, estructures urbanes, infraestructures 
generals i locals, polítiques de sòl i habitatge i sistemes 
d’espais lliures i equipaments comunitaris. Una realitat 
plasmada exclusivament des de l’estratègia i els 
continguts del planejament urbanístic local. Aquest 
fet, i així es reconeix arreu, és motiu de duplicitats, 
de competitivitat estèril, de tensió territorial, perjudicis 
comuns i pèrdua d’oportunitats com, per exemple, no 
poder optar amb solvència a implantacions econòmiques 
o equipaments de rang estatal o europeu, i és motiu, 
sobretot, de debilitat en matèria de governança territorial.

Per minorar i invertir-ne aquests efectes, i amb la voluntat 
de promoure un dinamisme equilibrat, sostenible en la 
mobilitat i l’ús del sòl per tal que esdevingui referència 
de qualitat urbana, cal dotar-se d’eines jurídiques i 
tècniques, conjuntes i de consens, per garantir l’adequada 

i normal implantació d’infraestructures generals i impulsar 
desenvolupaments urbanístics i promoció comuns de 
sòl per a l’habitatge i l’activitat econòmica, de benefici 
col·lectiu.

En aquest sentit, és possible redactar un llistat ampli 
de temàtiques específiques de l’urbanisme al Camp 
de Tarragona, en les quals l’existència d’una figura de 
planejament supramunicipal, iniciada o en vigència, n’ha 
resultat determinant en aspectes econòmics i socials, 
ja que ha procurat canvis en l’estructura territorial i 
urbana: les Normes Subsidiàries i Complementàries de 
Planejament de l’Àmbit de Competència de la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona (1982); el Pla especial de 
protecció d’infraestructura de la portada d’aigua de l’Ebre 
a les comarques de Tarragona (1992); el Pla director de les 
activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona 
(2003); els plans directors urbanístics del sistema costaner 
(2003 i 2004); el Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona (2010); el Catàleg de paisatge del Camp de 
Tarragona (2010); el Pla director urbanístic de delimitació 
i ordenació del sector per a la implantació d’una terminal 
intermodal de mercaderies al Camp de Tarragona (2012) 
i, de manera destacable per la transcendència econòmica 
específica, entès com la continuació d’una iniciativa 
reeixida de l’any 1989, el Pla director urbanístic de 
reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-
seca i Salou (2014).

La Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Arquitectura ha considerat d’interès formular un document 
de planejament urbanístic d’abast supramunicipal que 
reconegui el sistema urbà de l’àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona que sigui coherent amb les determinacions 
del planejament territorial i els indicadors de la conurbació 
sobre el funcionament del mercat de treball, la connectivitat 
intermunicipal i les característiques del medi físic.

Aquest instrument urbanístic, a més de les finalitats de 
desenvolupament sostenible dels quinze criteris del 
Programa de planejament territorial de Catalunya, ha 
de benveure la preservació dels valors intrínsecs als 
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espais oberts, davant del seu consum, per destinar-los 
a extensió urbana de nova planta i prioritzar la reforma 
dels assentaments urbans i la rehabilitació dels edificis 
existents, així com l’establiment d’una mobilitat d’àmbit 
racional i funcional que, entre altres avantatges, redueixi 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

El Pla director urbanístic metropolità del Camp de 
Tarragona ha de pretendre reconèixer i millorar l’esquema 
urbà físic que actua com a unitat central econòmica, 
social i cultural, i tenir com a objectiu bàsic la regulació 
de la planificació del territori per dotar el planejament 
general municipal d’eines per a una flexibilitat més gran 
i millor definició respecte a les estratègies de les actuals 
figures de planejament territorial, parcial i sectorial, així 
com dels mateixos documents de planejament general 
director i municipal. En particular, ho ha d’establir pel que 
fa al model i estructura dels sistemes urbanístics i de les 
infraestructures bàsiques, respectant les tipologies i els 
creixements urbans existents i complementar-los amb els 
valors de les unitats de paisatge en l’ordenació dels espais 
oberts agraris i els ecosistemes catalogats.

En definitiva, el Pla ha de tenir una funció de coordinació 
de l’ordenació física d’aquesta àrea intermunicipal amb un 
marcat component estratègic i estructurador del territori, 
que serà desenvolupada amb les noves metodologies de 
l’urbanisme nascudes al voltant de la sistematització dels 
continguts de l’Agenda Urbana.

Abans de poder iniciar pròpiament l’elaboració 
del Pla director urbanístic metropolità del Camp 
de Tarragona, calia disposar de documentació de 
caràcter estadístic, informatiu, cartogràfic, prospectiu, 
diagnòstic i d’informació científica, contrastada i d’origen 
multidisciplinari, obtinguda de fonts i bases del mateix 
territori, documentació que havia de permetre determinar 
l’abast i continguts programàtics de l’ordenació territorial i 
urbanística de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona.

Per portar-ho a terme, atesa l’existència, des de febrer 
de 2021, d’un conveni marc per col·laborar en la 

preparació de les bases i els objectius del PDU i activitats 
relacionades, entre la Universitat Rovira i Virgili i la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, s’encarregà 
a la Fundació d’aquesta institució l’elaboració de les 
directrius per a la redacció de planejament urbanístic 
supramunicipal de la conurbació del Camp de Tarragona i 
àrea d’influència.

La Fundació Universitat Rovira i Virgili, en línia amb el 
que es va pactar en el conveni marc, ha formulat el 
document base de les directrius per donar assistència i 
cooperar en l’intercanvi de coneixement amb el Servei 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona, amb la voluntat 
de garantir més integració de les variables ambiental, 
social i econòmica. S’ha constituït en assessoria per 
elaborar una diagnosi dels aspectes essencials que 
identifiquen la conurbació central del Camp amb la missió 
de compilar documentalment —gràfica, cartogràfica 
i escrita— i actualitzada, aspectes mediambientals i 
demogràfics, d’anàlisi urbana, planejament, dinàmica 
de sòl i construcció, infraestructures i mobilitat, i dels 
sistemes urbans d’equipaments i espais lliures, d’acord 
amb les directrius per a la interpretació de l’estructura 
física en matèria territorial i urbanística. S’ha focalitzat 
en la definició de l’àmbit, els continguts reconeguts dels 
espais oberts, inadequació, mancances i evolució de les 
infraestructures, la xarxa d’intermodalitat de la mobilitat, 
principis d’ordenació i ús dels assentaments.

Per portar-ho a terme ha estat necessari determinar amb 
claredat i consens acadèmic, administratiu i professional, 
quin és l’àmbit territorial sobre el qual recau, pròpiament, la 
consideració d’àmbit metropolità del Camp de Tarragona. 
Alhora, ha estat convenient disposar, en l’actualitat, 
d’arguments morfològics, econòmics, de mobilitat, culturals 
i històrics, per reconèixer quines parts mereixen tenir la 
consideració d’àrea urbana funcional, o si la conurbació pot 
haver assolit ja la consideració de sistema metropolità.

El Centre de Recerca Urbana del Camp, adscrit a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus n’ha fet la 
diagnosi. Elaborar la documentació base i proposar la 
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diagnosi ha estat una tasca ingent de tres mesos portada 
a terme per un equip de tres arquitectes i dos estudiants 
coordinats per un professor arquitecte investigador del 
Centre. També ha estat puntual i significativa l’aportació de 
continguts per part de quatre arquitectes llatinoamericans 
en pràctiques del màster de Planificació Territorial de la 
facultat de Turisme i Geografia de la mateixa universitat. 
N’ha fet seguiment i validació del procés i els resultats de 
la diagnosi un comitè científic de la mateixa universitat 
format per professorat d’investigació i recerca dels 
departaments d’Economia, de Dret Públic, de Geografia i 
de Ciències Mèdiques Bàsiques.

En el temps d’elaboració de la documentació, l’equip 
redactor, conjuntament amb els representants designats 
per la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, s’ha coordinat amb la totalitat dels serveis 
i oficines tècniques de l’administració local, estatal i de 
la Generalitat que mantenen relació professional i missió 
específica amb qualsevol de les matèries vinculades al 
territori físic i, en particular, amb la matèria urbanística del 
Camp de Tarragona.

Per dur-lo a terme, la Fundació URV s’ha dotat de la 
documentació urbanística i de planejament, actualitzada 
i contrastada, sobre cartografia i ortofotografia de 
l’àmbit metropolità amb l’objectiu de reflectir el contingut 
documental més rellevant en termes de planificació 
territorial parcial o sectorial, i els plans urbanístics 
supramunicipals iniciats, en redacció o aprovats, de l’àmbit 
d’interpretació. S’han emprat indicadors socioeconòmics, 
de mobilitat, habitatge, equipaments i serveis, productivitat 
o altres d’abast administratiu i acadèmic contrastats, 
així com informació complementària extreta a partir 
d’enquestes, entrevistes o processos participatius, amb 
la voluntat de combinar metodologies quantitatives i 
qualitatives.

El resultat és un acurat diagnòstic de l’estat de l’àmbit 
territorial, extret de l’explotació de les dades estadístiques 
conjuntes a l’abast. La presentació d’aquesta prognosi, 
per decisió de base, es fa amb una concentrada memòria, 

infografies i plànols temàtics perquè esdevingui material 
divulgatiu i de fàcil transmissió. La diagnosi es presenta 
estructurada en set eixos territorials: Àmbit, Mobilitat, 
Espai Agrari, Assentaments, Economia, Metabolisme i 
Governança. Aquest material informatiu compilat és inèdit 
i esdevé una eina tècnica indispensable de concepte i 
model per al planejament urbanístic metropolità, motiu pel 
qual ha estat prioritari difondre’l des del primer instant.

Simultàniament, des dels Serveis Territorials a Tarragona 
del Departament de Territori es coordinà l’endegament 
del procés participatiu per a l’elaboració de les directrius 
de planejament. S’han distingit en el disseny i l’expertesa 
d’aquest procés els equips del Gabinet Tècnic del mateix 
Departament, de la Direcció General de Participació 
Ciutadana i Processos Electorals del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i del 
Centre de Recerca Urbana del Camp.

El procés es formulà a partir d’un marc de referència del 
procés participatiu per a la determinació de les directrius 
de planejament de l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona. El futur del Camp”, títol que ha anat replicant-
se a la resta de processos: diagnosi, exposició, procés 
participatiu, directrius..., s’origina en els debats dels equips 
que van formular el marc de referència.

Per garantir resultats en el procés participatiu es van 
plantejar quatre d’objectius bàsics: 1. Contribuir a un millor 
coneixement de les dinàmiques territorials que operen en el 
sistema urbà del Camp de Tarragona;  
2. Elaborar, des del territori, un primer diagnòstic de la 
realitat metropolitana i les lògiques supramunicipals a 
través d’un debat obert amb les diferents disciplines 
professionals i els representants institucionals;  
3. Fer extensius a la ciutadania els reptes a resoldre i 
les oportunitats per assolir un territori més coherent i 
millor estructurat a escala supramunicipal; 4. Partint dels 
continguts extrets del diagnòstic participat, articular les 
directrius sobre les quals caldrà elaborar un document 
de planificació urbanística estratègica adaptat a les 
especificitats del Camp de Tarragona. També s’hi 
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van establir cinc propòsits específics: 1. Divulgar la 
realitat identificable del territori metropolità a partir de 
la identificació dels seus principals dèficits, inèrcies, 
potencialitats i oportunitats de transformació;  
2. Determinar les necessitats d’una planificació urbanística, 
metropolitana i supramunicipal pròpies del Camp de 
Tarragona; 3. Identificar i posar en valor els elements 
comuns i conjunts de l’àmbit; 4. Reconèixer els reptes i les 
problemàtiques compartides de l’àrea; 5. Concebre àmbits 
viables de col·laboració i governança compartida.

El procés participatiu es realitzà, d’una banda, de manera 
generalista a través del Portal Telemàtic Participa de 
la Generalitat de Catalunya, on es podia consultar la 
documentació elaborada en la diagnosi i es plantejaven 
deu preguntes sobre els set eixos temàtics als participants. 
I, de l’altra, s’organitzà, per a la primera setmana 
d’octubre de 2021, un conjunt de nou taules participatives 
sota el lema de la convocatòria: “El futur del Camp”. Les 
sessions van estar dinamitzades per l’experimentat equip 
professional Ceres, amb la convocatòria d’un total de 270 
participants. Van tenir lloc a l’aula taller central de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus. Els debats 
s’iniciaven amb visita prèvia de l’exposició dels treballs del 
CRUC, situada al vestíbul de la mateixa Escola.

Els participants van ser convocats perquè l’administració, 
institució o organisme que representaven tenia un rol rellevant 
al territori, fet que els dotava d’un coneixement específic 
i acreditat. Els àmbits als quals responien els participants 
convidats eren els següents: ajuntaments, consells 
comarcals, Diputació, consorcis municipals (per exemple, 
CRT); tècnics municipals i càrrecs electes; Generalitat de 
Catalunya; representants designats d’organismes diversos: 
habitatge, costes, protecció civil, transports, ATM, cultura, 
carreteres, agricultura, empresa, medi ambient, urbanisme, 
ACA, CAT, etc.; representants designats de carreteres de 
l’Estat, costes, AEQT, associacions turístiques, cambres 
de Comerç, autoritat portuària, sindicats agrícoles, 
organitzacions ecologistes, etc.; col·legis professionals: 
arquitectes, enginyers industrials, enginyers de camins, 
ambientòlegs, aparelladors, economistes, advocats... 

I, finalment, representants de les universitats: facultats 
d’Arquitectura, Geografia, Dret, Economia i Empresa, 
Medicina i altres departaments transversals.

El resultat d’aquest procés participatiu es recull detalladament 
en l’informe redactat per l’empresa dinamitzadora i es pot 
consultar en extensió al portal Participa de la Generalitat 
de Catalunya. En aquesta publicació s’hi han transferit, de 
manera resumida, els principals resultats exposats per a cada 
un dels eixos temàtics territorials.

Amb la diagnosi i els resultats del procés participatiu, 
el Centre de Recerca Urbana del Camp, conjuntament 
amb el Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, han 
disposat del material necessari per a la formulació de les 
directrius de planejament urbanístic de l’àmbit metropolità 
del Camp de Tarragona, estructurades en els sis eixos 
temàtics territorials establerts en la diagnosi i el procés 
participatiu: mobilitat i accessibilitat, espais oberts i medi 
agrari, assentaments urbans, model econòmic, energia 
i metabolisme i governança i àmbit territorial. Configuren 
un total de vint directrius, les quals es diversifiquen 
en cent accions. Les directrius determinades (i la 
metodologia emprada) són continguts específics que 
han de ser llegides com a continguts de millora urbana 
supramunicipal, si bé, com a determinacions pròpies 
de la matèria urbanística, de manera puntual poden 
constituir objecte i justificació per a qualsevol instrument 
de planejament redactat per a l’àmbit metropolità i, per 
extensió, per al Camp de Tarragona.

Tot aquest extens i participat procés ens ha dotat d’una 
eina que reflecteix la realitat urbanística i territorial del 
centre del Camp de Tarragona i que aproxima i determina 
l’estructura urbanística de l’àmbit a partir d’eixos, directrius 
i accions. És un document metodològicament d’interès 
que ha d’ajudar a la redacció de les figures de planejament 
general i a la constitució d’espais de coordinació i estudi. 
A partir de la redacció de les directrius de planejament 
pertoca la formulació de l’instrument de planejament 
supramunicipal d’acord amb les determinacions de la 
legislació urbanística.
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Capítol 1

Àmbit metropolità del  
Camp de Tarragona
Diagnosi d’una  
realitat complexa



1



1.1 
La construcció 
d’un atles

1.1.1 
Vocació, encaix i format del document

Tal com s’avança a l’apartat introductori d’aquesta 
publicació, l’estratègia conceptual per elaborar unes 
directrius de planejament urbanístic per a l’àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona (AMCT) es va 
plantejar com un procés obert, dialogat i informat, 
construït a partir de l’articulació integrada de dues accions 
complementàries. Per una banda, calia elaborar un 
document previ, de caràcter informatiu, que plantegés 
una anàlisi diagnòstica preliminar de la realitat urbanística, 
cartogràfica, demogràfica i estadística del sistema 
urbà conformat pels sis municipis inicialment adscrits: 
Tarragona, Reus, Constantí, Salou, la Canonja i Vila-seca. 
Aquest retrat, al seu torn, havia d’acompanyar i informar 
el debat generat entorn del procés participatiu d’«El 
futur del Camp» i, de fet, retroalimentar-se incorporant-hi 
noves dades o els aspectes més rellevants prèviament no 
identificats.

Així doncs, amb la vocació de generar un primer diagnòstic 
d’aquest territori, el Departament de Territori va signar un 
conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) que, a través de la seva Fundació, va articular una 
proposta de serveis liderada des del Centre de Recerca 
Urbana del Camp —adscrit a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Reus— consistent en un primer treball de 
buidatge sistemàtic de la informació i dades corresponents 
als sis municipis integrants de l’AMCT. El resultat, presentat 
en aquest capítol sota un format d’atles cartogràfic, 
va comptar amb la col·laboració activa dels diferents 
serveis tècnics dels ajuntaments i institucions territorials 

implicats i, alhora, va ser seguit i validat per un comitè 
científic conformat per diversos representants d’algunes 
de les disciplines de la mateixa URV com dret, economia i 
empresa, geografia i medicina.

A títol de continguts i estructura, el document es va 
centrar, principalment, en la identificació dels diversos 
elements conjunts, dinàmiques compartides i trets 
identitaris comuns de l’àmbit presentats, de manera 
coherent, a partir dels eixos de debat entorn de les 
temàtiques de la mobilitat, les xarxes i el metabolisme, la 
distribució dels assentaments urbans, el desplegament de 
l’activitat econòmica, el paper del medi agrari i els espais 
oberts en la construcció del territori i el seu paisatge i, per 
últim, les estructures de governança vigents o potencials.

A títol informatiu, cal destacar que, de manera preventiva, 
tots els plànols, cartografies i dades d’anàlisi específiques van 
incorporar el municipi de Cambrils atenent, principalment, a 
justificacions en termes de continuïtat de les infraestructures 
de caràcter metropolità, del paper estratègic del desenvolu-
pament turístic o de la rellevància del seu teixit agrícola.

1.1.2 
Principals objectius

Alineant-se estratègicament als objectius d’assoliment i 
divulgació del coneixement necessari per a l’elaboració 
d’aquestes directrius de planejament urbanístic, la 
construcció d’aquest atles pretenia, simultàniament:

> Contribuir a millorar el coneixement de les dinàmiques
territorials que operen al sistema urbà del Camp de
Tarragona a partir de l’elaboració de l’atles metropolità
entès com a diagnòstic preliminar i retrat de la realitat
metropolitana contemporània.

 > A través del buidatge sistemàtic, homogeneïtzació, tracta-
ment i anàlisi de les dades, construir una base objectiva i
un sistema d’indicadors sobre els quals estructurar un mo-
nitoratge i seguiment de les lògiques territorials de l’AMCT.

Muntatge de l’exposició El Futur del Camp, 2021
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 > Identificar i fer extensius a la ciutadania els principals 
trets identificatius de l’especificitat del Camp de 
Tarragona així com els seus principals dèficits, 
inèrcies, reptes, potencialitats i oportunitats de 
transformació.

1.1.3 
Aproximació multidisciplinària i equip

La innegable naturalesa transversal i multiescalar de 
molts dels escenaris d’incertesa i reptes actuals als quals 
fan front les nostres ciutats i territoris obligava, des d’un 
primer moment, a integrar, de manera orgànica, la mirada 
holística de l’urbanisme i la gestió del territori a altres 
lectures de la complexitat de l’AMCT aportades des de 
disciplines o altres àrees de coneixement complementàri-
es. En aquest sentit, i de manera conjunta entre el Servei 
Territorial d’Urbanisme a Tarragona i el Centre de Recerca 
Urbana del Camp (URV), es va coordinar la creació d’un 
comitè científic que garantís seguiment, validació i apor-
tació de diferents conceptes, eines o visions al llarg de les 
diferents etapes de conceptualització, desenvolupament 
del procés participatiu, anàlisi del retorn, elaboració de les 
directrius de planejament i, finalment, la seva socialització 
i divulgació.

Al seu torn, amb la voluntat de reconèixer la Universitat 
Rovira i Virgili com un centre de referència en la generació 
de coneixement de l’AMCT, la constitució d’aquest comitè 
científic va cercar diversos professors i investigadors 
d’aquesta institució que, pel seu grau d’expertesa o línies 
específiques de recerca, aportessin valor a la construcció 
col·lectiva d’aquest diagnòstic preliminar.

A títol informatiu, els components del comitè van ser:

 > Josep Maria Arauzo Carod, catedràtic del Departament 
d’EconomiaArturo Frediani Sarfati, sotsdirector de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

 > Josep Ramon Fuentes Gasó, professor titular del 
Departament de Dret Públic

 > Judith Gifreu Font, investigadora del Departament de 
Dret Públic

 > Aaron Gutiérrez Palomero, professor agregat del 
Departament de Geografia

 > María Ángel Lanuza Escolano, professora titular del 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

 > Roger Miralles Jori, director de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Reus

 > Daniel Miravet Arnau, professor associat del 
Departament d’Economia

 > Jordi Sardà Ferran, coordinador del Centre de Recerca 
Urbana del Camp (CRUC)

 > Juan Manuel Zaguirre, professor i investigador del Centre 
de Recerca Urbana del Camp (CRUC)

Tant els treballs d’elaboració de l’atles com les tasques de 
coordinació del comitè científic van anar a càrrec de:

 > Josep Maria Solé Gras, professor i investigador MF-
COFUND del Centre de Recerca Urbana del Camp (URV)

 > Francesc Santacana Portella, cap dels Serveis Territorials 
d’Urbanisme a Tarragona

 > Anna Puig Puig, arquitecta de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

Per últim, el treball de buidatge de dades i construcció 
cartogràfica va comptar amb la inestimable col·laboració 
de diversos joves arquitectes i estudiants com:

 > Natàlia Garcia
 > Marta Jorge
 > Irina Mariné
 > Enric Martorell
 > Olaf Puente

Així com els estudiants del Màster de Planificació, 
Governança i Lideratge Territorial: Caterina Cimolai, M. 
Carolina García, Jorge F. Pacheco, Willian Tavares i  
Karen Villængm.
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1.1.4 
Metodologia, fonts i limitacions

Pel que fa a la metodologia, el procés d’elaboració 
d’aquest atles de diagnòstic preliminar es va estructurar en 
les fases següents:

1. La conceptualització del document. L’estructuració 
temàtica del relat territorial

2. La constitució de l’equip
3. L’establiment de la xarxa d’actors i cooperadors
4. L’exploració i recollida de dades
5. La sistematització, tractament, geolocalització i anàlisis 

de les dades
6. L’avaluació dels resultats previs
7. La validació dels resultats i la construcció de l’atles
8. L’adaptació a la narrativa del procés participatiu

En relació amb les diferents fonts consultades, cal destacar, 
en primera instància, la gran generositat i predisposició a 
cooperar per part de totes les institucions, arxius i persones 
interpel·lades.

Pel que fa a l’origen de moltes de les dades dels indicadors 
socioeconòmics municipals, aquestes provenen de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i certes actualitzaci-
ons o dades desagregades de padró han estat cedides per 
part dels sis ajuntaments promotors. Altres dades, com la 
cobertura d’equipaments, provenen de les plataformes o 
dels portals de dades obertes de la mateixa Generalitat de 
Catalunya o d’alguns dels mateixos municipis.

Per aconseguir seqüències històriques i indicadors sectori-
als, s’ha recorregut a les diferents agències o departaments 
específics de la Generalitat, Diputació o municipis en 
matèria de dotació de serveis bàsics, distribució de 
l’energia, gestió dels residus, desenvolupament del medi 
agrícola o protecció del medi ambient. Els indicadors 
relatius a la mobilitat i, en particular, a la caracterització dels 
desplaçaments han estat cedits per l’Autoritat Territorial 
de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona, mentre que 

Detall del mural de postals de l’AMCT, 2021
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els específics de l’evolució de l’activitat turística s’han 
obtingut de l’Observatori del Turisme, adscrit a la Facultat 
de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili. Pel 
que fa al recull d’imatges, cartografies històriques o dades 
evolutives, la major part d’aquestes provenen dels arxius 
històrics municipals de Tarragona i Reus, de l’Arxiu Provin-
cial (depenent de la Generalitat de Catalunya), de l’arxiu de 
la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya o de l’arxiu del Centre de Recerca Urbana del 
Camp. Les postals del territori provenen de la col·lecció 
particular del professor d’arquitectura Jordi Sardà (URV). 
També s’han creat bases de dades pròpies a partir del 
seguiment de plataformes i pàgines web com les d’oferta 
d’allotjaments turístics, d’activitat econòmica o de transport.

Per últim, les bases cartogràfiques i ortofotografies sobre 
les quals s’ha geolocalitzat aquest conjunt de dades per 
obtenir un retrat territorial dels seus comportaments, 
concentracions o distribucions al llarg del temps s’han 
obtingut de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC). Pel que fa a l’ús d’eines específiques de trac-
tament i geolocalització per al procés d’anonimització, 
normalització i depuració de les dades, s’han emprat 

taules i llenguatges de programació com Python, mentre 
que per a la caracterització territorial dels indicadors s’ha 
utilitzat de manera combinada programari de representació 
cartogràfica (CAD) i sistemes d’informació geogràfica 
(GIS).

Pel que fa a possibles limitacions detectades al llarg del 
procés d’elaboració diagnòstica, cal destacar, per una banda, 
la disparitat de les dades o indicadors disponibles i, per l’altra, 
una agregació a escala municipal que dificulta o impossibilita 
detectar els matisos territorials del comportament a escales 
menors com ara barris, illes o edificis. En aquest sentit, 
s’entén que tant l’heterogeneïtat i la discontinuïtat de les 
dades obtingudes com la dispersió de les fonts dificulten 
l’establiment d’una línia de base comparable sobre la qual 
mesurar l’evolució de cada indicador, avaluar-ne l’efecte de 
les accions implementades i corregir o adaptar possibles 
estratègies de millora. Conscients d’aquesta limitació, 
especialment en un territori complex i un sistema urbà amb 
elevat dinamisme, una primera conclusió metodològica 
demanaria apostar per la construcció d’un instrument obert, 
transparent i eficaç de generació i tractament de les dades de 
l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona.

Detall de la maqueta de l’AMCT, 2021
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1.2 
La definició  
d’un àmbit

Com a capítol previ i, alhora, centre del debat de les 
diferents fases del procés que s’hi presenta, es va 
consolidar la necessitat de definir amb precisió l’àmbit de 
planejament tractat. En aquest sentit, partint dels elements 
d’un paisatge compartit, es qüestionava la delimitació 
geogràfica, l’estructura administrativa o els indicadors 
funcionals que justifiquen la inclusió, o no, de diversos 
municipis per tal de fixar els confins de l’anomenat àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona (AMCT).

Així doncs, prenent com a punt de partida els sis 
municipis proposats inicialment (la Canonja, Constantí, 
Reus, Salou, Tarragona i Vila-seca), aquest eix de 
debat transversal va explorar les diferents dinàmiques 
metropolitanes, fluxos d’interaccions, característiques 
morfotipològiques pròpies d’un sistema urbà com el de 
l’AMCT. Al seu torn, aquesta realitat física i objectivable 
va ser contraposada a una relectura territorial que partís 
d’aspectes perceptius basats en la tradició històrica, 
l’ecosistema cultural, l’imaginari col·lectiu o el paisatge 
natural compartit i essencial per a la configuració de la 
idea mateixa de Camp.

El seguit de cartografies que s’hi mostren assaja, 
en definitiva, maneres d’aproximar-se a una realitat 
polièdrica a partir d’un relat no lineal construït des de 
l’addició de diferents capes i l’articulació de múltiples 
variables que operen de manera simultània. Algunes, 
atenen a les lògiques pròpies de la geografia i de 
l’aigua; d’altres, des de la interpretació del continu urbà, 
la distribució de les activitats econòmiques i els usos del 
sòl; d’altres es fixen en la posició de les infraestructures 
i els patrons de mobilitat, centralitat, accessibilitat 

o interdependència derivades; també a partir de 
la sensibilitat mediambiental i la gestió eficaç dels 
recursos i dels serveis ecosistèmics, l’ordenació dels 
fluxos d’energia o la mitigació dels riscos. De manera 
complementària, també s’hi han incorporat aspectes 
relacionats amb la construcció d’un imaginari col·lectiu a 
partir de la tradició cultural dels espais escrits, retratats, 
pintats, musicats o festejats; de l’evolució històrica de 
les seves grans transformacions i determinació dels 
principals capítols recents o, finalment, de l’anàlisi 
comparada dels principals indicadors de naturalesa 
variada que operen sobre aquest àmbit.

En qualsevol cas, el conjunt d’aquestes cartografies 
permeten establir un catàleg sistematitzat dels elements 
comuns sobre els quals s’articula la identitat pròpia de 
l’AMCT i la seva especificitat i aquests, al seu torn, s’han 
de convertir en valors i base instrumental per al seu 
planejament de futur.
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1.2.1 
Un imaginari compartit

El Camp és un territori geogràficament contingut entre la ser-
ralada de Prades i la línia de costa amb un paisatge compartit 
i fortament cultivat i urbanitzat al llarg dels segles. D’aquesta 
manera, els límits topogràfics i una delicadíssima gestió de 
l’aigua han determinat històricament la posició dels pobla-
ments, l’establiment de les relacions, vincles competitius i fils 
d’intercanvi, les imatges de la seva terra intensament planta-
da o els projectes i les visions compartides d’un territori propi 
plenament conscient del seu lloc al món i de la seva vocació.

No obstant això, les transformacions accelerades de les 
darreres dècades han trasbalsat profundament i sobtada-
ment aquest ordre de fràgil equilibri. L’arribada de les grans 
infraestructures, la indústria química i el turisme han suposat 
un salt de competència a escala global que, de retruc, ha 
desvirtuat aquell imaginari col·lectiu debilitant, qüestionant o 
obligant a replantejar el sentiment de pertinença.

Amb la voluntat de reconstruir parcialment alguns dels 
aspectes cohesionadors d’una cultura pròpia del Camp, 
aquest primer apartat, previ al retrat sectorial de la realitat 
contemporània de l’AMCT, ha assajat un repàs sobre 
dimensions de naturalesa artística, social o antropològica 
que reforcin el concepte de comú (en referència a aquella 
estructura primigènia de la Comuna del Camp que es 
fundà a cavall entre els segles xiii i xiv).

A títol d’exploració gràfica de reconstrucció visual d’aquest 
imaginari, la postal esdevé un testimoni del pes simbòlic 
amb càrrega semàntica diferencial d’alguns llocs concrets 
per sobre dels altres. En aquest sentit, l’edició, publicació, 
compra, enviament o intercanvi de les postals explicita els 
àmbits més reproduïts del territori, sobrerepresentant els 
paisatges de costa i la ciutat compacta tradicional amb 
escasses o nul·les referències als entorns productius tan 
presents com els polígons industrials o l’espai agrari de 
la franja interior. Per la seva banda, aquesta cartografia 
mostra un collage del Camp de Tarragona construït a partir 
de les seves postals.
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1.2.1.1 Espais escrits

Aquesta cartografia mostra un recull d’escrits, contes o 
novel·les amb autors, temàtiques o desenvolupament de 
trames relacionades amb l’àmbit del Camp de Tarragona. 
En aquest sentit, des de la precisa i detallada descripció 
geogràfica de la contrada que planteja Josep Iglésies a 
Les ciutats del món (Barcelona: Arca, 1948) o tantes guies 
excursionistes; altres autors com Joan Puig i Ferrater, 
Josep Pin i Soler, Josep Yxart, Josep Carner, Artur Bladé 
o Perejaume, que, des del seu coneixement del lloc, han 
novel·lat o fet poesia d’aquest territori.
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1.2.1.2 Espais filmats

De la mateixa manera que a través de la narrativa o la 
literatura, el cinema ha retratat de manera dinàmica i 
fictícia escenes i paisatges de l’AMCT. Així doncs, la 
cronologia de films, directors i llocs parteix de la ingènua 
i il·lusionada descoberta de la modernitat i el primer 
turisme de costa que presenta La gran familia (Fernando 
Palacios, 1962) i passa per les escenes diametralment 
oposades que oscil·len des de la tradició local dels castells 
al dur retrat del paisatge perifèric dels centres comercials 
explicitades pel director Bigas Luna.
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1.2.1.3 Espais musicats

Pel que fa a la cultura i expressió musical, el Camp de 
Tarragona també ha estat un territori prolífic tant en la 
creació d’artistes com de cançons i bandes sonores 
pròpies. Com mostra aquesta cartografia, les lletres i 
melodies de cançons com Murallas de Tarragona, de 
Bernardo Ríos (1965); Tarragona m’esborrona, d’Els Pets 
(1991); Tots som de Reus, d’Ariel Santamaria (2003) o 
Reus, de Whiskyn’s (2007) ha fet explícits certs conflictes 
inherents al territori.
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1.2.1.4 Espais pintats

Segurament, la construcció d’un imaginari col·lectiu es pot 
mesurar, en part, a partir de la representació pictòrica dels 
seus llocs i del potencial expressiu dels seus paisatges. 
Com mostra aquesta cartografia feta a partir d’un collage 
de diverses obres d’artistes de renom com Marià Fortuny, 
Joan Miró, Josep Sala, Tomás Olivar o Mariano Rubí, les 
estructures del paisatge del Camp, des de la seva costa, 
el port, els seus masos, les plantacions, els marges, 
els dipòsits o les fàbriques han estat font d’inspiració 
constant.
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1.2.1.5 Espais de la tradició i festa

Un altre aspecte fonamental en la construcció d’un 
imaginari col·lectiu és la capacitat de la tradició d’arrelar 
a partir dels ritus i celebracions pròpies. En aquest 
sentit, la festa acostuma a aglutinar gran part d’aquestes 
expressions culturals, socials i antropològiques al llarg d’un 
calendari que marca els ritmes cíclics del lloc. A tal efecte, 
aquesta cartografia mostra les festes i festivals de cada 
població de l’AMCT, així com les diverses colles castelleres 
com a expressió de patrimoni immaterial del Camp.
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1.2.2 
Evolució recent (1956-2020)

El Camp de Tarragona, especialment en aquest àmbit 
central de la plana que queda definit pel triangle entre 
les ciutats de Reus, Tarragona i Salou o Cambrils, ha 
estat objecte de grans i profundes transformacions del 
seu territori. D’aquesta manera, la lectura seqüencial de 
les ortofotografies que s’hi presenta, mostra l’evolució 
territorial des del conegut com a vol dels americans 
(1956) fins a l’actualitat. A través seu s’interpreten 
capítols com l’arribada de la indústria química, la seva 
lògica d’implantació, la construcció de barris residencials 
per acollir les noves poblacions, els nous traçats viaris 
i ferroviaris, la construcció de l’aeroport i el creixement 
del port, la consolidació de la ciutat costanera vinculada 
a l’explotació del turisme, la proliferació dels polígons 
industrials o, per últim, l’extensió discontínua de molts 
usos i funcions que caracteritzen l’ordenació actual del 
territori.

1956

1993

2006

2010

2015
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1.2.3 
Delimitació geogràfica

Com s’ha comentat anteriorment, la unitat paisatgística 
i territorial del Camp, entesa com la comarca natural 
del Tarragonès i l’Alt i Baix Camp, queda estrictament 
emmarcada per l’estructura topogràfica circumdant i 
fortament condicionada per l’accés a l’aigua a través 
del riu Francolí i les diferents rieres que travessen la 
plana. No obstant això, la delimitació inicial de l’AMCT 
representa un àmbit menor, i centra l’atenció preliminar 
sobre l’espai compartit entre els sis municipis inicialment 
impulsors de l’elaboració d’aquest document (la Canonja, 
Constantí, Reus, Salou, Tarragona i Vila-seca) a més de, 
temptativament, Cambrils. Aquest àmbit s’ha representat 
en aquesta cartografia a partir d’una línia discontínua de 
traçat curt.

Al seu torn, però, també s’ha volgut mostrar, a manera 
d’antecedent i en línia discontínua de traçat llarg, els  
22 municipis que conformaren l’àmbit central del Camp de 
Tarragona en el pla director urbanístic aprovat inicialment 
el 2010.
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1.2.4  
Grans xifres
1.2.4.1 Població i demografia

El fort creixement poblacional que ha experimentat 
aquest àmbit justifica una lectura atenta a l’evolució de 
la seva distribució en grups d’edat. En aquest sentit, 
aquesta làmina mostra la superposició de les piràmides 
demogràfiques poblacionals dels anys 2000 i 2020 per 
a cada municipi integrant de l’AMCT i de la totalitat de 
l’àmbit. Així doncs, per una banda, es pot observar que el 
total de població s’ha incrementat un 22% en un període 
de vint anys, passant dels 260.104 habitants als 341.100 
actuals. Els municipis que han experimentat un increment 
més acusat han estat Salou, Cambrils i Vila-seca amb 
fins a un 46% de mitjana. Tarragona i Reus, en canvi, han 
tingut un augment relativament similar del 16%.

Pel que fa a les franges d’edat, es veu que la franja de 
població jove (dels 20 als 34 anys) actual s’ha reduït en un 
17% respecte a l’any 2000, mentre que la franja dels 40 
als 64 s’ha incrementat un 29%. En edats superiors als 84 
anys, l’increment ha estat del 50%, explicitant, per tant, 
un envelliment progressiu de la població i la davallada de 
població en edat de treballar.
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1.2.4.2 Indicadors generals

Aquest esquema en matriu presenta, de manera 
sistematitzada per municipis, l’estat actual de diferents 
indicadors de caràcter socioeconòmic com l’estructura 
demogràfica, l’índex de creixement, la proporció entre 
població resident i estacional, la distribució de la població 
activa, la productivitat interior i el valor afegit brut o, 
per últim, el nombre de vehicles i les places turístiques 
registrades.
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1.3 
Mirada polièdrica 
a partir de sis 
eixos

Seguint amb la voluntat de cartografiar la realitat complexa 
de l’AMCT, aquest bloc de l’atles presenta, de manera 
estructurada, la informació relativa a sis vectors que, 
de manera autònoma i complementària, estructuren les 
dinàmiques que operen i interaccionen sobre l’àmbit 
a l’hora que en determinen transformacions i efectes 
derivats.

Paisatge expectant al terme municipal de la Canonja, 2021
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1.3.1 
Mobilitat

El primer dels sis eixos treballats, de manera coherent, que 
van articular el procés participatiu que presenta el capítol 
següent d’aquesta publicació, va ser la mobilitat, la gestió 
eficaç de la qual pot esdevenir un instrument metropolità 
de primer ordre per tal de plantejar models d’urbanització i 
ocupació del sòl més sostenibles i equilibrats.

Així doncs, tenir un coneixement precís dels patrons de 
mobilitat de persones, mercaderies o béns de consum que 
travessen, venen o van a l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona esdevé una obligació per garantir-ne la millora. 
En aquest sentit, el seguit de mapes que es presenten 
en aquest bloc estudia aspectes com la interrelació 
social associada als desplaçaments de la mobilitat 
quotidiana obligada, els seus costos derivats en termes 
econòmics i temporals o el grau d’accessibilitat dels 
diferents àmbits urbans del territori en funció de múltiples 
variables. Per fer-ho, quantifica inicialment els viatges 
i pondera els principals modes de desplaçament fent 
palès, per una banda, l’elevat ús del vehicle privat per 
a desplaçaments quotidians i, per l’altra, l’escassa 
intermodalitat que podria beneficiar la mobilitat activa i 
augmentar el nivell d’accessibilitat en transport públic de 
les persones residents en aquest territori.

Més enllà, però, de l’estudi de l’oferta i la demanda 
en termes de transport públic urbà i interurbà, també 
presenta el grau d’ús de les infraestructures actuals, 
així com l’extensió de les xarxes existents. Finalment, 
qüestiona l’efecte fragmentador d’alguns dels traçats viaris 
o ferroviaris i planteja el potencial d’intensificació d’alguns 
dels punts de més accessibilitat o centralitat, com els 
nusos viaris o els espais per a la logística.

Andana de l’estació de tren de Reus, 2021
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1.3.1.1 Caracterització dels desplaçaments

Modes i perfils

Una primera aproximació a la lectura de la mobilitat a 
l’AMCT passa per la caracterització dels desplaçaments 
totals al llarg de l’any i la seva distribució en funció del 
mode de transport emprat. D’aquesta manera, tal com 
mostra la infografia, per cada desplaçament que es fa en 
autobús interurbà, se’n fan 23 en vehicle privat. Al seu 
torn, per cada viatge en tren, se’n fan 748 en cotxe o 
moto, deixant en evidència una escassa competitivitat del 
transport públic interurbà com a alternativa per resoldre les 
necessitats de transport. Com a principal derivada, més 
enllà dels costos econòmics i temporals asocials a cada 
desplaçament, la infografia també mostra l’efecte sobre la 
qualitat de l’aire associat a l’empremta de cada mode de 
transport a partir del nivell d’emissions de kg de CO2 per 
kilòmetre.
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Caracterització dels desplaçaments
Comportaments i hàbits de transport

Continuant amb aquesta caracterització del comportament 
de la mobilitat a l’AMCT, aquest infograma presenta 
diferents indicadors. Per una banda, la comparació 
històrica entre el nombre de desplaçaments per persona 
entre els anys 2006 i 2020, el tipus de mobilitat en funció 
segons el gènere, l’edat, el cost mensual associat a la 
mobilitat i, per últim, la distribució dels modes de transport 
a escala intermunicipal i regional de cadascun dels set 
municipis estudiats.

Entre alguns dels fets més rellevants, es pot destacar un 
comportament diferencial en funció del gènere. En aquest 
sentit, s’observa que les dones són més partidàries de 
la mobilitat activa i pública mentre que, entre els homes, 
predomina l’ús del vehicle privat. En relació amb les 
despeses, tot i que la dona es desplaça més els dies 
feiners, té menys despesa i opta per una modalitat més 
sostenible.

Per altra banda, pel que fa als àmbits intermunicipals, si 
bé predomina la mobilitat activa i hi ha un ús elevat del 
transport públic (autobús) urbà, en municipis d’estructura 
més dispersa i extensa com Tarragona i Cambrils, aquesta 
proporció disminueix. Pel que fa a la mobilitat entre 
municipis, l’ús del transport públic és molt escàs a causa, 
segons l’enquesta, d’una oferta poc atractiva i articulada. 
Quan la mobilitat és regional, és a dir, que analitza els 
modes de transport emprats amb altres àmbits més enllà 
del Camp, el transport públic, en aquest cas ferroviari, 
comença de nou a ser competitiu.
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Fluxos per modes

Pel que fa a la distribució d’aquests fluxos dins l’AMCT, 
aquesta cartografia mostra que la vinculació territorial que 
genera més demanda és, amb diferència, la que hi ha 
entre Tarragona i Reus, amb fins a 42.644 viatges entre 
aquestes poblacions en dies feiners. Aquesta xifra és 
més del doble de les que hi ha entre Tarragona i Vila-
seca (17.509) i triplica la que es produeix entre Tarragona 
i Salou (14.060). Les relacions més dèbils són entre els 
municipis de la ciutat turística de costa (Salou i Cambrils) i 
Constantí.

Pel que fa a l’ús del transport públic per resoldre aquests 
desplaçaments, és molt escàs o nul, però mostra certa 
millora entre les poblacions veïnes que disposen de 
continuïtat urbana com Salou i Cambrils o Tarragona i la 
Canonja.
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1.3.1.2 Infraestructures de la mobilitat

Empremta territorial i àrees de servei

El Camp de Tarragona, especialment en aquest àmbit 
més central, és un territori amb una elevada presència 
infraestructural. Gran part d’aquesta xarxa transcorre en 
una franja relativament paral·lela a la línia de costa que 
en determina l’accessibilitat en termes de servei d’altes 
prestacions. En qualsevol cas, aquest plànol mostra el 
grau d’aquesta proporció i evidencia que, de cada 100 ha 
construïdes en aquest àmbit, 12 són destinades a les 
infraestructures de mobilitat, amb especial concentració 
de nusos i traçats en el triangle definit entre els municipis 
de Tarragona, Reus i Salou.

Alhora, de l’anàlisi del grau de servei territorial ofert per 
la xarxa de transport públic existent a partir del núvol 
d’esferes de 500 m de radi al voltant de cada parada 
d’autobús i de 800 m en el cas d’estacions de tren, s’obté 
que un 63% queda potencialment cobert, mentre que el 
37 restant no compta amb la possibilitat d’ús del transport 
públic. Tot i que no té en compte un element fonamental 
com la freqüència de servei, una clara determinació 
territorial és que les principals estructures urbanes no 
servides són, principalment, els polígons industrials, 
obligats, per tant, a resoldre íntegrament la seva mobilitat a 
partir del transport privat.
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Vies rodades: intensitat d’ús i perillositat

Pel que fa a l’ús de les infraestructures existents, la 
duplicitat de vies d’alta capacitat al litoral genera diferent 
intensitat de vehicles diaris segons el tram  
(A-7: 40.000-60.000 veh./dia i AP-7: 20.000-40.000 veh./
dia). Aquest ús intensiu es tradueix, sovint, en saturació 
i perillositat de les vies i, en aquest sentit, es mostra 
com, en dies laborables, les vies més saturades són 
urbanes, concretament els accessos i avingudes de les 
ciutats de Tarragona, Reus i Vila-seca. No obstant això, la 
recent gratuïtat de l’ús de l’autopista AP-7, però, en pot 
variar substancialment les distribucions i afectar el risc i 
perillositat associat a cada tram.
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Centralitats, nusos i vores

L’elevada presència d’infraestructures, sobretot viàries, 
comporta, de retruc, una elevada densitat de nusos 
i interseccions que operen fent de ròtula territorial i 
distribueixen els fluxos de desplaçaments. Pel que fa a la 
seva disposició, a partir del plànol s’endevina una lògica 
consonància amb la vocació de portes urbanes al voltant 
de les ciutats Reus i Vila-seca, així com al llarg de l’eix de 
la T-11 i el riu Francolí.

La seva alta centralitat potencial, però, acostuma a venir 
associada amb un efecte fragmentador dels seus traçats i 
a l’abandonament progressiu de les seves vores. A títol in-
formatiu i suggeridor, la suma de la superfície acumulativa 
d’aquests espais dedicats íntegrament al vehicle privat i els 
seus territoris improductius de vora s’eleva fins a 1.144 ha, 
que corresponen, aproximadament, a la superfície urbana 
del municipi de Salou.
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Nusos que fan de portes

Per reforçar l’argument anterior, aquest plànol mostra els 
cinc principals grups de nusos de l’AMCT a partir de la 
seva superfície total, la superposició del seu traçat sobre 
l’ortofotografia històrica, el grau de connectivitat associat i 
els usos de les seves vores o entorns immediats.
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1.3.1.3 Transport públic

1.3.1.3.1 Demanda global (2019)

Tenint en compte el seu baix ús detectat prèviament, 
l’últim dels vectors associats a la mobilitat de l’AMCT que 
es presenta és el transport públic. Per fer-ho, es parteix 
del retrat analític de la seva demanada i, posteriorment, es 
presenta l’oferta existent en autobús i tren.

Quant a la demanda anual relativa al 2019, la cartografia 
presenta un total de 24,8 milions d’usuaris, 7,8 M dels 
quals corresponen a la ciutat de Tarragona i 3,6 M, a la 
ciutat de Reus. Pel que fa a la distribució de l’ús al llarg del 
temps, es confirma que l’estiu és, previsiblement, l’estació 
de l’any amb més demanda de transport públic (6 M). De 
fet, en temporada alta, els municipis de Cambrils, Salou i 
el nucli de la Pineda n’incrementen la demanda fins a un 
340% respecte a la resta de l’any.
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1.3.1.3.2 Autobús

Oferta interurbana

Pel que fa a l’oferta, en canvi, el mapa adjunt presenta 
una distribució en xarxa de l’autobús interurbà que uneix 
les principals capçaleres de l’àmbit. En aquest sentit, 
si bé aquesta ordenació territorial de les línies podria 
fer preveure una alta connectivitat dels espais habitats 
o àmbits de treball i oci, no s’han obtingut dades de 
freqüència o integració a altres modes de transport que en 
justifiquin la baixa o nul·la utilització.
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Oferta urbana

Pel que fa a l’oferta intraurbana, definitivament més 
competitiva que la interurbana, la cartografia mostra les 
33 línies existents que cobreixen els municipis de Reus, 
Tarragona i Cambrils. La Canonja, Constantí, Vila-seca 
i Salou resolen la seva mobilitat interna a partir de línies 
d’abast supramunicipal.
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Demanda per línies

Aquest infograma presenta la distribució de la demanda 
en funció de les línies i si aquestes són de caràcter urbà 
o interurbà. En aquest sentit, mostra que Tarragona és 
la població amb més línies urbanes (18) i més volum 
i intensitat d’ús (9,5 M) derivat, principalment, de la 
discontinuïtat dels seus teixits residencials i espais d’oci i 
treball. Reus, en canvi, és una ciutat més compacta i amb 
estructura més contínua, fet que es tradueix en un nombre 
menor de línies (9) i un volum d’usuaris 3/4 parts inferior al 
de Tarragona.

En paral·lel, en l’AMCT, el 7% de les línies transporten el 
62% del volum d’usuaris. Salou és el municipi que disposa 
de més línies amb parada al seu nucli (17), seguit de Reus 
(15) i Tarragona (14). La línia Cambrils (barri marítim)-Reus 
és l’única que comunica quatre nuclis de població en el 
mateix recorregut, mentre que la resta de línies uneixen 
entre dos i tres nuclis.
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1.3.1.3.3 Tren

Pel que fa al servei ferroviari, l’AMCT compta amb 
trens de rodalia, regionals, regionals-exprés de mitja 
distància, Intercity i Alta Velocitat. Aquest plànol mostra la 
distribució del traçat per on circulen un total de set línies. 
També presenta la posició de les estacions i en dibuixa 
l’arquitectura i relació urbana.

70 // El futur del Camp 





1.3.2
Espais oberts i medi agrari

Amb la voluntat d’establir un retrat polièdric de l’àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona, el segon vector tractat 
parteix del reconeixement proactiu dels valors inherents a 
l’espai agrari reconegut com a element articulador, propi 
i comú del paisatge d’aquest territori, definidor de la seva 
idiosincràsia i especificitat i potencial catalitzador de les 
seves transformacions futures.

En aquest sentit, la mirada analítica de les lògiques 
d’ocupació del sòl que es planteja a l’inici permet 
descobrir certs patrons, geometries i densitats pròpies 
de l’agricultura tradicional que va construir, segle rere 
segle i superant amb enginy i innovació tecnològica 
constant l’escassetat generalitzada del recurs hídric, 
l’estructura productiva del Camp. Seguint aquesta 
mateixa línia de recerca, també es mapifiquen les seves 
principals estratègies de regadiu, tot correlacionant-
les amb l’estructura geològica i la capacitat agrològica 
de cada àmbit, tant del construït com de l’expectant. 
Es para especial atenció als efectes fragmentadors i 
d’abandonament progressiu derivats tant de la implantació 
d’infraestructures com del planejament urbà no executat.

En paral·lel, s’identifiquen les sis unitats de paisatge i els 
principals elements topogràfics, hidrològics, de costa, 
vegetatius, productius o construïts que defineixen el 
mosaic de l’AMCT. Per últim, s’identifiquen els principals 
riscos o vulnerabilitats als quals fa front la xarxa d’espais 
oberts d’aquest àmbit.

Cultiu de l’avellana com a paisatge 
productiu identitari de l’AMCT, 

2021
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1.3.2.1 Ocupació del sòl

Si bé el Camp de Tarragona del passat dibuixava un 
territori on el teixit rural, l’estructura agrícola productiva 
i els assentaments urbans establien una relació de 
coexistència molt intensa i equilibrada, la implantació 
relativament sobtada d’un nou model de desenvolupament 
econòmic basat, sobretot, en la decidida aposta pel 
sector industrial químic i petroquímic, l’activitat turística i el 
creixement urbà derivat, ha transformat profundament les 
lògiques territorials. En aquest sentit, aquesta cartografia 
mostra, per una banda, la concentració dels conjunts 
forestals a llevant i la distribució del mosaic agrícola a 
ponent de l’àmbit. Per l’altra, també explicita una evident 
dispersió dels assentaments urbans, una discontinuïtat de 
les unitats productives i, per últim, una certa acumulació 
de terrenys amb elevats índex d’abandonament al voltant 
de l’àmbit central de l’AMCT, és a dir, aquell que concentra 
més infraestructures i espais de fricció entre sòl urbà i sòl 
urbanitzable.
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1.3.2.2 Catàleg del paisatge

L’estructura paisatgística del Camp de Tarragona, 
especialment en aquest àmbit més central, queda 
conformada per un trencadís que resulta, bàsicament, de 
la relació simbiòtica d’elements estructurants de naturalesa 
topogràfica, geològica o hidrogràfica com el fons de les 
muntanyes de Prades, la plana, les parts baixes de les 
conques del Francolí i del Gaià, les diverses rieres o el 
litoral, platges, penya-segats i costa mediterrània així com 
elements de caràcter antròpic com l’ordenació dels teixits 
agrícoles, el tipus de cultiu, l’estructura hídrica del reg o els 
patrons dels masos. En aquest sentit, aquesta cartografia 
mostra les sis unitats de paisatge que configuren aquest 
àmbit dominat, principalment, per garrofers, oliveres i 
avellaners, així com la definició dels seus espais singulars.
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1.3.2.3 Sòl agrari

Paisatge productiu i abandonat

Pel que fa a la continuïtat del mosaic agrari que 
tradicionalment havia definit aquest territori, actualment 
es veu contínuament fragmentada per la presència 
combinada d’infraestructures, nusos i vores ermes, 
espais urbans poc ocupats, parcialment desenvolupats o 
obsolets i, finalment, un seguit d’àmbits abandonats, de 
caràcter residual, a l’expectativa de la seva transformació.

Fruit de l’esmentada fragmentació, aquesta cartografia 
mostra un teixit urbà relativament continu al llarg de la 
costa que combina, de llevant a ponent, un primer tram 
molt heterogeni compost per boscos i maresmes de la 
desembocadura del Gaià, les urbanitzacions de baixa 
densitat tarragonines, el centre de la ciutat, el seu port, la 
desembocadura del riu Francolí, la indústria química del 
polígon sud i, a partir d’aquest punt, una estructura molt 
més homogènia de teixits residencials i activitat turística 
al llarg de la Pineda, el cap de Salou i Cambrils. Pel que 
fa al territori interior, aquest mapa també mostra la forta 
empremta del teixit urbà de la ciutat de Reus, així com 
la forta presència dels grans polígons industrials i, com 
a resultat, l’elevada concentració d’espais abandonats 
o improductius, paradoxalment al voltant de l’àmbit més 
central i ben connectat de l’AMCT.
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Caracterització del tipus d’explotació

Tot i que l’arribada del sector industrial, primer, i el turisme, 
més tard, van transformar profundament la fisonomia 
territorial d’aquest àmbit, la presència del seu mosaic 
agrari productiu continua dominant gran part del seu 
paisatge productiu. Potenciar, per tant, la recuperació, 
modernització i optimització dels processos agraris pot 
esdevenir una palanca essencial de transformació del 
model socioeconòmic vigent cap a alternatives més 
sostenibles, resilients i atentes a la distribució de la riquesa 
i l’augment de la biodiversitat.

Amb aquest objectiu, aquest mapa cartografia la 
caracterització dels tipus d’explotacions vigents en 
el sòl agrari productiu en funció de si es tracta de 
regadiu, secà, ramaderia o explotació forestal. Quant a 
productivitat, cal destacar que molts d’aquests terrenys 
són d’escassa superfície, producte de la subdivisió de 
la propietat derivada del tradicional sistema d’herències 
o bé a conseqüència de l’efecte segregador de les 
infraestructures. En aquest sentit, cal fer esment que, al 
marge de les qualitats del mateix terreny, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural estipula una 
superfície mínima de sòl agrari productiu que oscil·la entre 
l’hectàrea de regadiu, les 4,5 ha de secà i les 25 ha de 
ramaderia.
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Paisatge no productiu i vores

Com a complement a l’estudi del sòl productiu, aquesta 
cartografia localitza la distribució dels conreus abandonats, 
en estat expectant o en transformació i, per tant, ocupats 
per matollars, prats i herbassars. Segurament, un primer 
aspecte a destacar és la quantitat, mesura i distribució 
d’aquests sòls improductius. Molts es troben als marges 
dels teixits urbans, als polígons industrials, a les vores 
de les infraestructures o als intersticis produïts pels seus 
encreuaments, nusos o tangències.

El potencial inherent a la restitució natural d’aquest tercer 
paisatge (en termes de Gilles Clément, 2004) obre, sens 
dubte, una oportunitat fonamental de transformació de 
l’estructura d’espais oberts i mosaic agrari de l’AMCT.
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1.3.2.4 Estructura geològica

Aquesta cartografia mostra l’estructura geològica de 
l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona, clarament 
marcada pel traçat del curs del riu Francolí. En aquest 
sentit, al seu marge esquerre, dominat per la situació 
de Tarragona sobre el peu de muntanya, s’hi troben 
principalment graves, sorres i argiles blaves i plàstiques. El 
seu marge esquerre, en canvi, on trobem els municipis de 
Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, Salou i Vila-seca, 
els sòls dominants són les graves, sorres i conglomerats, 
amb la presència puntual de calcarenites i granodiorites.
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1.3.2.5 Geoíndex

El Camp de Tarragona és una depressió emmarcada per 
la serra de la Mussara (muntanyes de Prades) i el mar 
Mediterrani. D’origen terciari, geològicament, aquest àmbit 
es considera una fossa, és a dir, un bloc enfonsat dins 
de les serres litorals catalanes que, posteriorment, es van 
cobrir de sediments marítims o fluvials. En aquest sentit, 
aquest mapa mostra la concentració de sòl calcari del 
tipus arenosol a la costa; la presència interior de calcaris 
fluviosos a la zona del delta del Francolí i la Séquia Major; 
calcàris leptosols i petris calcisols a la zona boscosa de 
Tarragona i els seus boscos; petris calcisols i hàplics 
calcisols a l’àmbit de Vila-seca i, finalment, el domini dels 
hàplics calcisols i els lúvics calcisols a la zona de Reus.
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1.3.2.6 Vulnerabilitat a la contaminació  
dels aqüífers

Tradicionalment, el Camp de Tarragona ha sabut 
contrarestar la seva mancança estructural del recurs 
hídric a partir d’un ric sistema de tècniques i estratègies 
d’explotació dels aqüífers i aigües subterrànies a partir 
de mines, pous, séquies, basses i altres mecanismes 
d’extracció, transport o distribució d’aquest bé preuat.

No obstant això, el model intensiu d’explotació del sòl i 
dels recursos derivat de la implantació de les indústries 
i el creixement urbà ha augmentat considerablement la 
vulnerabilitat a la possible contaminació de molts dels 
aqüífers encara actius. Ordenades en una escala de molt 
alta a molt baixa, aquesta cartografia mostra el nivell 
d’exposició i n’explicita la condicionalitat directament 
proporcional als factors de creixement (en superfície o 
densitat) de les àrees urbanes: l’explotació ramadera, 
l’activitat de la indústria química o l’explotació turística i, 
per últim, la salinització derivada de la proximitat d’alguns 
dels aqüífers a la línia de costa i l’alteració del nivell freàtic.
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1.3.2.7 Capacitat agrològica

Sòl urbà

La morfologia geogràfica i l’estructura geològica del 
Camp de Tarragona la converteixen, gràcies a l’esforç 
sostingut dels seus habitants al llarg dels segles, en una 
plana de terres fèrtils regada per un seguit de breus rieres 
i escassos rius de caràcter mediterrani. Per demostrar-ne 
el valor agrícola subjacent, aquesta cartografia explicita la 
capacitat agrològica, és a dir, el potencial productiu dels 
sòls ocupats pel creixement urbà.
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Sòl expectant

Seguint la voluntat de mostrar el valor de productivitat 
agrícola subjacent, és a dir, la capacitat agrològica del sòl, 
aquesta cartografia classifica, en una escala ascendent de 
vuit classes, el potencial de conreu dels sòls urbanitzables, 
molts dels quals, com s’ha mostrat anteriorment, han estat 
abandonats en els darrers anys o dècades.
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1.3.3 
Assentaments urbans

El tercer dels vectors que s’han emprat per elaborar 
el diagnòstic preliminar de l’AMCT ha estat la lectura 
crítica dels seus diferents teixits urbans. D’aquesta 
manera, a través de l’anàlisi de diverses variables, s’ha 
qüestionat el vincle entre algunes de les característiques 
morfotipològiques del continu edificat amb la qualitat de 
vida associada a les persones que hi cohabiten.

En aquest sentit, les diferents cartografies temàticament 
coherents entorn dels teixits urbans residencials exploren 
característiques físiques com l’edat dels edificis, la 
qualitat material o l’estat de conservació, la distribució 
i concentració en l’espai, l’estructura de l’espai públic 
associat, la catalogació de les seves places i carrers, 
la determinació dels llocs simbòlics, la proximitat dels 
equipaments, el grau de dotació dels serveis bàsics, el 
nivell d’accessibilitat per mitjà del transport públic o, per 
últim, el grau de barreja dels seus usos.

En paral·lel, un darrer apartat centra l’atenció en els teixits 
programats i encara no desenvolupats, és a dir, els sòls 
urbanitzables o àmbits expectants, i en quantifica, més 
enllà de la seva magnitud i posició relativa, les expectatives 
de creixement associades a cada sector segons el 
planejament vigent.

Arquitectura del turisme, Vilafortuny, 2021
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1.3.3.1 Sòl urbà consolidat
Teixits residencials

Estructura de barris 

De les moltes possibles classificacions dels teixits urbans 
residencials, aquesta cartografia inicial pren els barris 
com a unitat de convivència i àmbit de referència per al 
desenvolupament de les activitats quotidianes. D’aquesta 
manera, a partir de la representació dels noms dels 123 
barris de l’AMCT, es perceben els patrons d’ocupació 
compacta de la ciutat de Reus, el continu edificat dels 
municipis Salou-Cambrils o la dispersió i discontinuïtat de 
diversos barris de Tarragona.
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Distribució de la població

Segons les dades del padró d’habitants de 2021 i 
la seva relació amb els límits administratius de cada 
municipi de l’AMCT, s’han ordenat segons la magnitud 
poblacional. Segons això, Tarragona té 135.436 
habitants repartits en 9 districtes i 88 seccions censals; 
Reus, per la seva banda, té 106.084 habitants repartits 
en 10 districtes i 66 seccions censals. Els 35.064 
habitants de Cambrils es distribueixen en 23 seccions 
censals, mentre que el quart dels municipis, Salou, 
tindria 28.512 habitants i 9 seccions censals. Vila-seca, 
al seu torn, té un total de 22.522 habitants i 9 seccions 
censals, Constantí té 6.724 habitants que resideixen en 
3 seccions censals i, per últim, els 5.933 habitants de la 
Canonja es reparteixen en 3 seccions censals.

Quant a la distribució, aquesta cartografia mostra les àrees 
de més i menys densitat poblacional. Així doncs, entre els 
àmbits més densament poblats, destaquen el barri de la 
Pallissa de Cambrils, els barris sud i oest de Reus, el barri 
de Sant Salvador, l’Eixample i la vall de l’Arrabassada de 
Tarragona, el barri centre de Salou i el barri de la Formiga 
de Vila-seca. Pel que fa als àmbits menys densament 
poblats, és a dir, de més dispersió, es concentren a l’àrea 
nord-est, nord-oest i sud de Reus, on hi ha més presència 
de persones residint en àmbits no urbans.

98 // El futur del Camp 





Tipologies 

Del conjunt de tipologies de sòl urbà, aquesta cartografia 
mostra aquells on predomina el residencial. Aquests teixits 
es classifiquen segons sis categories morfotipològiques 
tradicionals: nucli antic, urbà tradicional, ordenació 
tancada, ordenació oberta, habitatge en filera i, finalment, 
habitatge aïllat.

Així, s’observa que l’estructura de creixement radial de 
Reus evidencia la importància del seu nucli antic i camins 
sobre els quals s’han ordenat àrees urbanes tradicionals 
i petits eixamples d’illa tancada. La baixa densitat, 
representada bàsicament pels conjunts habitacionals 
aïllats, es concentren al sud de la ciutat. Al seu torn, les 
viles de Constantí, la Canonja i Vila-seca es desenvolupen 
seguint igualment un esquema radial, amb teixits 
d’eixample annexos als nuclis antics, amb predomini de 
l’urbà tradicional. En els tres casos, l’ordenació oberta de 
blocs plurifamiliars respon als polígons d’habitatge dels 
anys setanta i vuitanta, mentre que els habitatges en filera 
van ser una tipologia molt estesa al llarg dels anys noranta. 
Per últim, Tarragona presenta, de nou, una estructura més 
discontínua dels seus teixits i més diversitat tipològica, 
amb forta presència de polígons d’habitatge d’ordenació 
oberta que dominen el nord i ponent de la ciutat i 
urbanitzacions d’habitatge unifamiliar cap al llevant.
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Alçades dels edificis

A partir de les dades obtingudes massivament de les 
fonts cadastrals, aquesta cartografia mostra el nombre de 
plantes del conjunt edificat. S’hi observa que el 78% dels 
edificis en sòl urbà tenen entre 1 i 2 plantes, mentre que el 
22% restant incorpora edificacions que van des de les tres 
plantes fins a les dinou.

L’agrupació d’edificacions de més altura emmarca l’eix de 
l’avinguda de Roma de Tarragona, al barri de Sant Pere i 
Sant Pau i, quant a Reus, al passeig de Prim i avinguda de 
Sant Jordi. En termes energètics, d’aquestes dades se’n 
pot desprendre el potencial inherent d’explotació de les 
mitgeres, l’estudi d’ombres o la possibilitat de reducció de 
l’efecte de l’illa de calor a partir del disseny de les seccions 
dels carrers.
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EQUIPAMENTS
Dotació municipal

Un dels components urbans que determina l’índex de 
servei i la qualitat de vida dels residents d’un barri és la 
seva dotació en termes d’equipaments públics. En aquest 
sentit, garantir la resolució d’activitats i serveis requerits 
quotidianament com l’accés a la sanitat o l’educació 
a través de CAP, ambulatoris, llars d’infants, escoles o 
instituts implica dotar cada barri o àmbit de la ciutat d’un 
ecosistema d’equipaments divers i articulat. Així doncs, 
aquesta cartografia mostra la distribució dels 1.004 
equipaments públics i la seva classificació temàtica per 
municipi. D’aquests, els majoritaris són els que afecten 
serveis d’atenció social i sanitària, seguits dels centres 
formatius o educatius i els que se centren en l’activitat 
esportiva i el lleure. Pel que fa a la taxa d’equipament, 
el municipi tarragoní és el que presenta una relació 
més elevada del nivell d’equipaments en relació amb la 
població potencialment servida, mentre que la Canonja 
mostra una relació més baixa a causa, segurament, de la 
recent segregació administrativa del municipi Tarragoní.
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EQUIPAMENTS
Àmbit d’influència

Com a complement al nivell estrictament numèric 
de dotació, aquesta cartografia ha aplicat un radi 
potencial d’abast del seu servei en funció de si es 
tracta d’equipaments de barri d’escala municipal o de 
vocació metropolitana o regional. D’aquesta manera, la 
superposició dels àmbits d’influència mostra el grau de 
servei de cada àmbit del territori. La cartografia inferior, 
en canvi, mostra el grau de concentració i diversitat 
d’equipaments presents i revela els nodes de més 
potencial sobre els quals articular una ciutat basada en la 
proximitat de les funcions del dia a dia.
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ESPAI PÚBLIC
Places, carrers, passejos i parcs

Un dels indicadors fonamentals per a la definició de la 
qualitat de vida de l’entorn urbà on vivim i ens relacionem 
és el grau d’articulació i cura dels espais públics. En 
aquest sentit, la presència d’àrees lliures i l’accés a zones 
verdes, jardins i parcs estretament vinculats a partir 
d’una xarxa de carrers i places, estructuren la relació 
entre les peces urbanes i dinamitzen les plantes baixes 
dels nuclis edificats. Al seu torn, en els darrers anys, el 
disseny d’aquest espai públic tendeix progressivament 
a una ordenació pacificada en la qual hauria de prevaler 
la facilitat de moviment del vianant. En aquest sentit, la 
disposició, mesura i qualitat d’elements com la vorera, els 
paviments, l’arbrat i la il·luminació esdevenen elements de 
transformació i projecte del tipus de ciutat desitjada.De 
manera general, aquesta cartografia mostra la disposició 
dels grans parcs al llarg dels àmbits fluvials o com a peces 
de transició entre el sòl urbà i urbanitzable, especialment 
en municipis com Reus, Constantí i Tarragona. A la línia de 
costa, l’accés i continuïtat a les platges tenen el potencial 
per esdevenir un veritable parc lineal de l’AMCT.
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Patrimoni arquitectònic i arqueològic

El patrimoni, entès com el conjunt d’elements o ambients 
a protegir pel seu elevat valor històric, cultural o natural 
es reconeix a partir de l’elaboració de catàlegs i plans 
especials d’actuació sensibles a la seva preservació. En 
aquest sentit, aquesta cartografia mostra la distribució 
dels 489 elements i àrees arqueològiques catalogades en 
l’AMCT, entre els quals destaca el conjunt Tàrraco 2000, 
Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Pel que fa als elements arquitectònics, l’àmbit incorpora 
679 elements catalogats, entre els quals destaquen 
el Tomb de Ravals de Reus, on es concentra un gran 
nombre d’elements d’interès i diversos graus de protecció.

110 // El futur del Camp 





1.3.3.2 Sòl urbanitzable o expectant

Qualificació del sòl

Probablement, una de les estratègies amb més potencial 
de transformació d’aquest territori cap a models més 
sostenibles, equilibrats i ordenats passa per la revisió 
sistemàtica del sòl urbanitzable no desenvolupat dels 
diferents municipis que l’integren. La cartografia mostra, 
municipi a municipi, la distribució proporcional de la relació 
entre sòl urbà i urbanitzable, categoritzat, aquest darrer, 
entre el delimitat (SUD), no delimitat (SND) i desenvolupats 
o en desenvolupament. Destaca, per sobre de tots, 
la proporció de Reus, on el sòl urbanitzable equival 
pràcticament al sòl urbà (93%). La situació oposada la 
trobem a la Canonja, sense pràcticament sòl reservat per a 
creixement (3%).
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Classificació del sòl

Aquesta cartografia, per la seva banda, representa 
la classificació del sòl urbanitzable segons el tipus 
d’ús predominant assignat. Se’n desprèn que domina 
l’habitatge, amb un 46% (1.096 ha) respecte al total del 
sòl urbanitzable (2.406 ha). Al seu torn, els sectors de 
més grandària se situen al municipi de Tarragona i els més 
fragmentats, a la perifèria de Reus.

Com a nota metodològica, cal fer esment que les 
dades emprades per a l’elaboració d’aquest document 
incorporen tots els sectors reconeguts al mapa urbanístic 
de Catalunya (MUC) el 2020, és a dir, encara no 
incorporen les modificacions derivades de la suspensió del 
POUM de Tarragona.
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Reserva residencial

Quant al potencial residencial pendent de desenvolupar 
a l’AMCT, aquesta cartografia representa el nombre total 
d’habitatges previstos per a cada sector. La forquilla 
dominant és aquella que representa una franja de 30 a 
500 noves unitats per sector, que equival al 30% de les 
actuacions previstes. En paral·lel, es mostra l’increment 
proporcional que significaria el desenvolupament d’aquest 
sòl residencial respecte al total d’habitatges de cada 
municipi. Aquí, de nou, caldria explicitar que les dades 
referents a Tarragona inclouen els sectors vigents previs 
a la suspensió del POUM. En qualsevol cas, pel rang 
alt, destaquen especialment Reus amb 11.896 nous 
habitatges programats (un increment del 24% respecte 
al parc habitacional actual) i Cambrils, amb 10.705 nous 
habitatges que implicaria un 35% d’increment. Per la 
banda baixa de la forquilla destaca, de nou, la Canonja, 
amb una reserva de 91 nous habitatges, tan sols un 
increment del 4%.
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Densitat residencial prevista

En relació amb la cartografia anterior, aquest mapa 
representa la distribució de la intensitat de nou sòl 
residencial a partir de la densitat d’habitatges per hectàrea 
previstos en cada sector. Aquests, categoritzats en cinc 
rangs de magnitud, defineixen d’alguna manera el model 
de ciutat proposat presentant criteris de compacitat i 
dispersió molt amplis. En aquest sentit, el rang de densitat 
programada més representatiu és aquell que comprèn 
entre 40 i 60 habitatges per hectàrea, o sigui, el 50% del 
total del sòl urbanitzable d’ús residencial. Els sectors de 
menys densitat, entre 5 i 20 habitatges per hectàrea, es 
distribueixen entre alguns àmbits de la perifèria de Reus i 
al voltant de Tarragona. La franja litoral és on es concentra 
la major part dels sectors de més extensió. Alguns d’ells, 
en el moment de redacció d’aquest document, en revisió 
pel Pla director urbanístic (PDU) dels sòls no sostenibles 
del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar.
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Patrimoni i masos

Tradicionalment, el Camp de Tarragona, en tota la seva 
extensió i especialment en l’àmbit central representant 
l’AMCT, ha estat una plana agrícola intensament treballada 
i habitada. En aquest sentit, la condició residencial 
d’aquest territori no es resol únicament en sòls urbans 
o urbanitzables sinó que els masos, masies i masets 
són tipologies pròpies del lloc que formen part del ric 
ecosistema de situacions de vida en l’entorn ruralitzat. 
No obstant això, molts d’ells es troben actualment 
en desús i pateixen una degradació accelerada que 
empobreix el paisatge cultural del Camp. L’ordenament, 
protecció i impuls d’aquest model d’ocupació, per tant, 
requereix reglaments clars i estratègies decidides en el 
reconeixement del valor, potencial i oportunitat de la seva 
transformació, modernització i millora.

En aquest sentit, per tal de remarcar el valor inherent 
dels masos com a unitat mínima de producció agrícola 
i exemple d’arquitectura popular, aquesta cartografia 
mostra els 222 elements catalogats en sòl no urbanitzable 
(SNU). Aquests, però, no són tots i, de fet, només en 
l’àmbit municipal de Reus s’han identificat 913 altres 
edificis en sòl no urbanitzable que no s’han incorporat al 
catàleg. La inclusió o no en aquest catàleg garanteix un 
marc de drets i deures en termes de rehabilitació i usos 
compatibles.

Un altre aspecte a remarcar derivat d’aquesta recerca 
és l’absència de catàleg o altres documents d’anàlisi o 
diagnòstic de les construccions en SNU dels municipis de 
Cambrils, Vila-seca i Salou.
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1.3.4 
Activitat econòmica

El quart dels blocs o vectors d’anàlisi proposats 
qüestiona l’especificitat, evolució i tendències del model 
econòmic sobre el qual s’ha estructurat el creixement i 
desenvolupament de l’AMCT en les darreres dècades. A 
partir de l’estudi del comportament dels seus sectors i 
de les lògiques d’implantació de les activitats al territori, 
s’articula un relat evolutiu sobre la gran transformació 
recent i el seu impacte derivat.

Atenent que el sector primari dominant del Camp, 
és a dir, l’agricultura, ja ha estat prèviament abordat, 
aquest bloc para especial atenció en el sector industrial, 
la distribució del sector serveis i el desplegament de 
l’activitat turística. Així doncs, parteix de la identificació 
dels patrons comercials tot cartografiant les principals 
xarxes de distribució dels béns de consum i els seus 
fluxos de distribució logística. Posteriorment, planteja una 
lectura analítica de les característiques morfotipològiques 
dels polígons, el seu estat d’ocupació o maduresa 
productiva, el seu grau d’accessibilitat i la seva relació 
amb els teixits residencials, les infraestructures o el 
paisatge que els envolta. Per últim, estudia la disposició i 
impacte de l’activitat turística a escala municipal o sota el 
marc d’explotació de la marca Costa Daurada, els seus 
principals recursos d’oci i la caracterització dels visitants.

Quant als principals reptes de futur identificats durant 
l’elaboració d’aquest diagnòstic preliminar, cal destacar, 
per una banda, la marcada estacionalitat de l’activitat 
turística amb forts efectes sobre aspectes de gestió 
metropolitana com la distribució equilibrada de recursos, 
l’optimització dels residus, la mobilitat o l’accés a 
l’habitatge, entre d’altres. Al seu torn, l’escenari de 
canvi climàtic també obliga a repensar profundament el 
sector industrial vigent i fer-lo avançar cap a productes 
i tecnologies que superin l’ús dels materials fòssils. En 
definitiva, la diversificació, optimització i modernització 
de l’ecosistema productiu del teixit econòmic de l’AMCT 
sembla una condició indispensable per avançar envers  

un model de desenvolupament territorial més sostenible, 
cohesionat i equilibrat.

Mancarà, com a línia de recerca de futur, explorar el 
comportament dinàmic del capital, és a dir, els fluxos i 
tendències que tenen efectes sobre la gestió del sòl, la 
localització de les activitats, l’obsolescència d’alguns 
sectors i la generació de les condicions òptimes per a 
la creació d’innovació, centres d’excel·lència, espais 
per a l’intercanvi de creativitat i talent o, en definitiva, 
districtes amb valor afegit on l’ecosistema de les activitats 
emergents trobi estímuls per al desenvolupament.

En aquest mateix sentit, també caldrà ponderar els efectes 
urbans derivats del creixent comerç en línia i dels seus 
espais logístics associats. Qüestions com el paper dels 
centres comercials respecte a la modernització del comerç 
tradicional o, en termes de mobilitat de mercaderies 
a escala global, la logística comercial a partir de la 
resolució de l’anomenada darrera milla poden marcar 
transformacions substancials de les ciutats i territoris en un 
futur pròxim.

El mercat del Carrilet de Reus, 2021
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1.3.4.1 Activitat comercial
Mercats i estructures de proximitat

Els mercats són, per definició, els centres neuràlgics on 
l’economia primària basada en l’intercanvi de béns de 
consum es troba amb l’arquitectura i la forma urbana. En 
aquest sentit, identificar els mercats acostuma a ser un 
bon recurs per copsar la pulsió de les ciutats en àmbits de 
caràcter tradicionalment dominats pel comerç local i de 
proximitat. A aquesta cartografia localitza els set mercats i 
àmbit d’influència comercial presents a l’AMCT. Repartits 
entre els municipis de Cambrils, Reus, Salou, Tarragona i 
Vila-seca, es complementen amb els mercats setmanals 
ambulants de Constantí, la Pineda, Bonavista, Sant Pere i 
Sant Pau i Sant Salvador. En total, al llarg de la setmana, 
aquest àmbit central del Camp de Tarragona compta amb 
1.469 parades, 152 de les quals fixes i 1.317 d’ambulants.
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Grans superfícies i centres comercials

Si bé els mercats de productes frescos i les estructures 
de comerç tradicional associades al carrer han estat el 
símbol de la ciutat compacta al llarg de la història, els 
centres comercials, generalment ubicats en situacions 
d’alta accessibilitat rodada com nusos o intercanvis de 
vies d’alta capacitat, simbolitzen el canvi de paradigma 
comercial viscut a la segona meitat del segle xx i dominat, 
entre d’altres, pel cotxe com a referent de la mobilitat i 
la dispersió de les funcions territorials. Amb la voluntat 
de representar aquesta realitat, el mapa mostra els 
principals centres comercials de l’AMCT i els seus eixos de 
connexió viària de referència. Alhora, representa els noms 
de marques comercials que, segons els grans cartells 
publicitaris que precedeixen l’àmbit comercial, determinen 
el paisatge visual de l’àmbit.
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Espai de distribució (CIM)

Tal com s’anunciava anteriorment, la distribució logística 
de les mercaderies té un rol substantiu en la definició 
de les lògiques d’ocupació i mobilitat d’un territori. Per 
això, sense haver consolidat encara les tendències 
i dinàmiques derivades del comerç en línia, aquesta 
cartografia representa el centre de referència en termes de 
gestió logística de mercaderies de l’AMCT, és a dir, el CIM 
(Centre d’Importació de Mercaderies) i les seves principals 
rutes de distribució als mercats i comerços d’aliments 
frescos de cada municipi. Situat estratègicament al punt 
de confluència entre l’AP-7, l’A-7 i la T-11, aquest centre 
de distribució majorista dona servei a tota la regió.
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1.3.4.2 Activitat industrial
Sectors industrials 

Tipologies dels polígons

Sens dubte, l’activitat industrial té una forta presència a 
l’AMCT. Aquesta cartografia mostra la localització dels setze 
polígons (que representen una superfície de 3.246 ha), la 
seva relació amb les principals infraestructures de servei 
i, per últim, la caracterització de les seves activitats. En 
aquest sentit, s’observa una tendència a la monofuncio-
nalitat com a tònica dominant; el caràcter de cada polígon 
es distribueix en onze sectors dedicats a la logística, tres 
a la química i petroquímica, un d’empresarial divers amb 
oficines i, finalment, un de portuari.

Arran del procés participatiu presentat en el darrer capítol 
d’aquesta publicació, es consideraria pertinent incorporar 
a l’AMCT el polígon petroquímic nord, situat entre el 
Morell, la Pobla de Mafumet i Constantí. Tant per la seva 
superfície (648 ha) com pel pes en el desenvolupament 
socioeconòmic de l’AMCT com pel seu impacte 
paisatgístic, aquest polígon presenta una vinculació 
evident i efectiva amb la resta de l’entorn de l’àmbit 
metropolità.
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Convivència amb nuclis residencials

Com a mostra del pes relatiu del sector industrial a 
l’AMCT, aquesta cartografia presenta els diferents polígons 
industrials (marcats en taronja) i els relaciona amb els 
teixits residencials (en gris). A partir de la seva lectura 
comparada, es pot observar, per una banda, la magnitud 
i impacte de la indústria a l’AMCT i, per l’altra, l’estreta 
convivència entre aquests dos usos.

Pel que fa a la vocació industrial de cada municipi, 
Constantí i la Canonja són els municipis on la quantitat de 
sòl industrial és superior a la de sòl residencial. Salou, en 
canvi, no presenta indústria.
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Patrons de creixement

Pel que fa a la posició relativa entre ells, tot i que l’origen 
de la implantació industrial va ser en l’àmbit d’Entrevies, 
a cavall entre el tren, el riu Francolí i la infraestructura 
portuària, ara molts dels polígons se situen de manera 
més dispersa al voltant dels municipis de Tarragona, la 
Canonja, Reus, Vila-seca o Constantí. Tots presenten una 
elevada accessibilitat.

En aquest sentit, aquesta cartografia mostra, per una 
banda, la distribució territorial dels polígons industrials 
i, per l’altra, l’evolució al llarg dels temps dels polígons 
estrictament vinculats al riu Francolí, on la indústria ocupa 
fins a un 90% del total del que històricament fou l’Horta. 
A partir de la sèrie d’ortofotografies presentades entre 
els anys 1946 i 2010, també s’observa l’evolució del 
traçat del riu i la modificació substancial del seu tram de 
desembocadura.

134 // El futur del Camp 





Densitat d’ocupació

La gran quantitat de polígons industrials presents a 
l’AMCT presenten nivells molt diferents d’ocupació del 
sòl i intensitat d’ús. En aquest sentit, aquesta cartografia 
mostra la superfície construïda en cada sector industrial 
(m2 ocupats/m2 de sòl total) per determinar-ne el grau 
proporcional d’ocupació. A través d’aquesta anàlisi 
simplificada, es pot veure que la indústria química i 
petroquímica són, més enllà dels grans recintes generats, 
els sectors amb menys taxa d’ocupació, és a dir, amb més 
espai buit entre instal·lacions (a raó d’un 1% de mitjana).

En paral·lel, també s’observen els sectors amb un grau 
més gran de parcel·lari vacant o desocupat. Hi destaquen, 
per sobre dels altres, les prop de 57 ha del polígon Mas 
Sunyer, entre els municipis de Reus, Vila-seca i la Canonja.
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Límits i vores

L’última de les cartografies referents al sector industrial fixa 
l’atenció sobre els espais de fricció entre aquestes grans 
estructures, sovint de caràcter monofuncional, recintari i 
poc relacionat amb l’entorn immediat. D’aquesta manera, 
presenta els límits de dotze polígons i en representa les 
lògiques de continuïtat, filtre o límit en relació amb els 
espais de conreu, rius, mar o teixits residencials contigus.

Segurament, garantir una millora en la permeabilitat 
d’aquests recintes, intensificar les vores, diversificar els 
usos i establir alguna centralitat vinculada al transport 
col·lectiu, l’equipament i un espai públic de referència 
poden ser estratègies de transformació selectiva d’aquests 
teixits.
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1.3.4.3 Activitat turística

Distribució de l’oferta

Com també la indústria química, el turisme és l’altra 
activitat de referència en la definició del model 
socioeconòmic de l’AMCT. Conèixer-ne, per tant, la 
distribució de l’oferta i el comportament de la demanada 
ha d’ajudar a millorar-ne la gestió.

A tal efecte, aquesta cartografia presenta una distribució 
territorial de l’oferta d’allotjaments turístics i hotels 
publicada a les plataformes de reserva i gestió en línia 
Booking i Airbnb per observar com, majoritàriament, es 
concentra a Salou —i, en especial, al seu cap— amb  
48 hotels i 1.438 habitatges. La part alta de Tarragona és 
la segona àrea amb més densitat d’apartaments turístics, 
molt per sobre del centre històric de Reus i els altres 
municipis integrants de l’AMCT.

Pel que fa a la distribució tipològica de l’oferta, el 78% de 
la publicada era d’allotjaments turístics, el 15%, de places 
hoteleres i el 4%, de places a càmpings. Aquests darrers 
tenen més presència al municipi de Cambrils (7) i als nuclis 
de la Mora i Tamarit (6), dins del municipi de Tarragona.
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DEMANDA
Caracterització dels visitants

Igual que la caracterització de l’oferta permet entendre 
concentracions i distribucions en l’espai que pot ajudar a 
correlacionar efectes derivats, el retrat del perfil del visitant 
contribueix a contextualitzar les relacions de procedència, 
estada o costums dels turistes en aquest àmbit.

En aquest sentit, aquest conjunt d’infogrames expliciten 
que el turista d’origen espanyol representa el 53% de 
les visites a la Costa Daurada, seguit del del Regne 
Unit i França, amb una quota de l’11,5% i 11,1%, 
respectivament. Pel que fa al perfil i motiu del viatge, 
predominen les famílies amb menors d’edat, que 
representen fins al 57% del total de visites.

Les activitats turístiques més usuals entre els visitants són, 
principalment, la platja (67%) i el descans (44%), seguit 
del passeig i les visites culturals. Per altra banda, l’aparició 
i augment dels hotels i càmpings resort incrementen 
els turistes que decideixen no sortir del complex durant 
la seva estada (28%). En aquest sentit, pel que fa a les 
relacions entre municipis, el 37% dels visitants no es 
desplaça a cap població i romanen pròxims a la destinació 
d’origen, mentre que el 31% admet que visiten Barcelona 
en algun moment de la seva estada i el 27% visita 
Tarragona.
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Caracterització de l’ocupació

La darrera de les infografies relacionades amb la 
demanada explicita l’evolució, des de 2006 fins a 2019, de 
les taxes d’ocupació de places hoteleres, d’allotjaments 
turístics o apartaments, de places de càmping o, 
finalment, de places d’allotjament rural. A títol de nota 
metodològica, aquesta lectura evolutiva s’atura en la 
temporada de 2019, és a dir, la immediatament anterior 
a l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, que va afectar 
profundament l’activitat turística a escala global i els 
efectes de la qual encara no es poden ponderar.

De la lectura de l’evolució temporal, es pot observar 
una certa consolidació de les taxes d’ocupació per 
tipologia. No obstant això, la dada més rellevant sorgeix 
de la distribució anual de l’ocupació a partir de la qual 
es desprèn un fort component d’estacionalitat estival 
predominant sobre la qual s’estableixen evidències de 
correlació amb altres indicadors de mobilitat i consum 
que revelen la necessitat de diversificació progressiva de 
l’oferta.
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1.3.5 
Metabolisme

El cinquè dels blocs estudiats planteja una aproximació 
sistèmica a l’anàlisi dels fluxos, dinàmiques i relacions 
metabòliques del territori. El conjunt d’intercanvis 
d’energia, matèria, recursos o residus i l’optimització 
d’aquestes dinàmiques relacionals d’interdependència 
representen un factor clau per garantir la dotació 
necessària de serveis bàsics i assegurar un elevat nivell 
de sostenibilitat, resiliència i adaptabilitat de cada territori.
Sovint, la cartografia de les seves xarxes de distribució 
revela una ocupació irracional dels seus traçats i explicita, 
per una banda, disfuncions i efectes de fragmentació 
derivats de la servitud dels seus límits i, per l’altra, 
l’abandonament i degradació paisatgística de les seves 
vores i espais pròxims.

Pel que fa a l’àmbit estricte de l’AMCT i de manera 
complementària, l’estudi dels seus cabals de 
subministrament i volums de consum retrata un territori 
estacional i dependent en termes d’accés a l’aigua, 
vulnerable pel que fa al sanejament i amb un model 
energètic poc sostenible que, davant d’un escenari 
d’emergència climàtica, hauria d’incorporar estratègies 
de transformació profundes. De la mateixa manera, pel 
que fa a la gestió de residus sòlids, tant domèstics com 
industrials o derivats de la construcció, aquest àmbit 
presenta infraestructures mancomunades i competents 
que esdevenen l’embrió d’una possible gestió de caràcter 
i vocació metropolitana que resulta imprescindible a l’hora 
de dissenyar les estratègies territorials de prevenció i 
mitigació dels riscos —naturals i antròpics— als quals ha 
de fer front aquest àmbit.

El metabolisme del Polígon 
Químic Sud, a Vila-seca, 2021
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1.3.5.1 Xarxes de serveis 

Xarxa d’aigua

Tradicionalment, l’escassetat d’aigua d’aquest territori 
s’ha resolt amb enginy i un sofisticat sistema de 
captació, distribució i explotació. D’aquesta manera, 
el conjunt de basses, séquies, mines i pous han 
estructurat, de la mà de l’aterrassament progressiu 
del sòl, la construcció de la plana agrícola del Camp. 
Pel que fa a la posició i creixement de les ciutats, s’ha 
hagut de recórrer històricament al disseny i execució de 
grans infraestructures hídriques com embassaments, 
aqüeductes i fonts que, des de l’època romana, han 
marcat el ritme de creixement dels assentaments urbans.

No obstant això, l’explosió demogràfica, l’arribada de 
l’activitat industrial i el turisme, sumats al fort creixement 
dels teixits urbans de finals del segle xx van generar una 
situació de fort estrès hídric a l’AMCT que va derivar en 
l’obligada obra de transvasament d’aigua provinent del riu 
Ebre. Aquest traçat, paral·lel a la costa, discorre durant 
els 402 km pròxims a les principals vies de mobilitat, 
travessa el coll de Balaguer i arriba al Consorci d’Aigües 
de Tarragona, des d’on es reparteixen fins a 45 hm3/any 
d’aigua a 63 ajuntaments i 25 indústries de la demarcació.

La cartografia presenta el traçat de la xarxa de 
subministrament amb la posició de les estacions de 
bombament, els dipòsits i els aqüífers i les diferents 
estacions depuradores (EDAR) de l’àmbit.
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Xarxa elèctrica

Segurament, un dels principals indicis de la forta 
industrialització d’aquest territori és l’elevada presència 
de torres i línies d’alta tensió que dominen el paisatge 
visual d’aquest territori de manera recurrent. Al seu torn, 
aquests traçats, sumats a les estacions i subestacions 
de transformació i pas de voltatge que se situen al voltant 
de barris i polígons industrials, estableixen uns recintes 
virtuals de 50 m de protecció per banda que, com mostra 
la cartografia, dibuixen un seguit de talls aliens a les 
geometries del lloc.

Pel que fa a la producció, les centrals elèctriques són les 
encarregades de generar energia a partir de recursos 
renovables com el vent, la radiació solar i les marees 
o fòssils no renovables com el carbó, el gas natural o 
el petroli. Pel que fa específicament a l’AMCT, trobem 
centrals termoelèctriques de cicle convencional i de 
cicle combinat (carbó, gasoil i gas natural) que, un cop 
generen l’energia, la distribueixen a través de vies elevades 
o subterrànies fins que, un cop transformada, pot ser 
consumida pels habitants o la indústria. El polígon nord 
(petroquímica del Morell) disposa d’una central elèctrica 
per a consum propi.
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Xarxa de telecomunicacions

En un món cada cop més connectat, l’accessibilitat digital 
esdevé, més enllà d’una oportunitat evident de progrés 
i desenvolupament, un dret fonamental per as habitants 
d’un territori. En aquest sentit, disposar d’un territori ben 
connectat esdevé un objectiu de planejament.

Pel que fa a l’AMCT, aquesta cartografia mostra que, en 
l’àmbit de les telecomunicacions, l’antena estratègicament 
situada a la Mussara és la gran distribuïdora, ja que dota 
de servei les principals companyies de xarxa sense fils 
que operen en aquest àmbit. Pel que fa a la xarxa de 
fibra òptica, però, arriba a escala intercontinental gràcies 
als cables submarins del port de Barcelona, des d’on es 
trasllada al Camp.
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Xarxa de gas

Una altra xarxa de subministrament de cabdal importància 
per a un territori amb presència d’indústria, especialment 
química i petroquímica, és la de gas.

Amb entrada principal des del port de Tarragona provinent 
de la plataforma Casablanca, a 52 km de l’AMCT o del 
pantalà situat davant la costa tarragonina, els racks, 
conductes o oleoductes principals de distribució dels 
diferents tipus de gas liquat i cru, prenen el marge dret 
del riu Francolí com a traçat per servir els polígons nord i 
sud. Alguns són soterrats i d’altres, aeris i tots presenten 
recintes de protecció que, com mostra la cartografia, 
es distribueixen fins als parcs de tancs i dipòsits on 
s’emmagatzemen els diferents materials primaris abans de 
ser sotmesos al seu processament, destil·lació o refinat.
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1.3.5.2 Gestió de residus

Seguint amb el retrat de les principals xarxes metabòliques 
de l’AMCT, aquesta cartografia mostra la distribució de 
residus sòlids i les infraestructures de tractament. En aquest 
sentit, pel que fa a les plantes de tractament municipal, 
s’identifiquen un total de 21 deixalleries, 11 de les quals són 
fixes i 10 de caràcter mòbil. Pel que fa als processos que 
se’n deriven, identifiquem les dues plantes principals de 
triatge, reciclatge, compostatge, tractament o incineració, 
situades a Botarell (SECOMSA) i Tarragona (SIRUSA). 
Pel que fa als residus d’origen industrial, s’identifiquen 
fins a 43 establiments i plantes de tractament d’aquesta 
mena de residus especials. Al seu torn, com a espais 
de tractament dels residus originats per la construcció, 
destaquen, principalment, les pedreres de la Budellera i la 
Capellana.
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Residus municipals

Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 
2019, a les comarques del Baix Camp i Tarragonès es va 
generar una mitjana d’1,55 kg de residus de fracció orgànica 
per habitant i dia, essent lleugerament superior a la mitjana 
catalana d’1,44 kg/hab./dia. Tal com mostra la cartografia, 
dels set municipis estudiats, Salou és la població amb una 
xifra superior equivalent a 2,82 kg/hab./dia, mentre que Reus 
i Constantí se situen a 1,26 kg/hab./dia.

Pel que fa al percentatge de recollida selectiva, la forquilla 
va del 19,5% de Vila-Seca i Constantí al 49,5% de 
Cambrils. Quant al triatge i tractament, els municipis de 
Cambrils i Reus deriven els seus residus a la planta de 
SECOMSA de Botarell, mentre que la resta de municipis 
ho fa a la planta de SIRUSA, situada al polígon industrial 
de Riuclar, al terme de Constantí.
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Residus industrials

Pel que fa a la fracció de residus industrials, segons dades 
de l’Agència de Residus de Catalunya, el 2019 es van 
generar a les comarques del Baix Camp i Tarragonès un 
total de 78.255 T i 137.541,28 T consecutivament (essent 
el total de residus industrials catalans de 3.812.262,98 T). 
Pel que fa a la classificació municipal, Reus, amb un 
total de 27.0035,43 T generades, és el productor més 
gran de la comarca del Baix Camp i 34è respecte al 
total de municipis catalans, mentre que la Canonja, amb 
un total de 40.073,85 T anuals, és el màxim exponent 
del Tarragonès i 17è de Catalunya. Salou, en canvi, 
pràcticament no en genera.

La cartografia mostra la distribució dels gestors de 
residus especials de l’AMCT amb un ordre de magnitud 
proporcional als residus tractats. Al seu torn, també 
mostra la representativitat de cada municipi en la 
generació d’aquesta mena de residus i el nombre de 
plantes de tractament.
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Residus derivats de la construcció

En les darreres dècades, l’àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona ha experimentat una elevada concentració 
d’activitat de construcció i, de manera progressiva, 
aquesta activitat s’ha acompanyat d’una creixent 
sensibilitat mediambiental traduïda en diverses estratègies 
de reducció del volum, reincorporació de materials 
reciclats i, en definitiva, ampliació dels cicles de vida dels 
materials i solucions tecnològiques. Quant als diversos 
agents de tractament especialitzats, la cartografia mostra 
els dos establiments específicament dedicats al tractament 
de runes procedents d’enderrocs o altres residus 
derivats de la construcció, obres d’urbanització o grans 
excavacions: les pedreres de la Capellana i la Budallera, 
ambdues a Tarragona.
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1.3.5.3 Gestió de riscos

Transport aeronàutic i ferroviari

Entre els diferents riscos que afecten l’AMCT, destaquen 
els naturals i antròpics. Si bé els primers depenen, 
bàsicament, dels efectes naturals, els darrers són 
la conseqüència de l’activitat humana i depenen, 
bàsicament, dels perills associats al transport, l’explotació 
industrial o la distribució energètica.

Amb la voluntat de retratar els que s’associen a la 
gestió del transport aeri i ferroviari, aquesta cartografia 
mostra, per una banda, els cons de servitud aeronàutica 
que defineixen l’envolupant de protecció i servitud de 
l’aeròdrom de Reus. Desplegats, seguint la directriu de l’eix 
de l’aeroport, ocupen una superfície de 113 ha que travessa 
els municipis de Reus, Constantí, la Canonja, Vila-seca i, 
parcialment, Tarragona. De manera complementària, tal 
com es veu en la cartografia, l’àmbit es veu afectat pel 
traçat viari i ferroviari de transport de matèries perilloses.

164 // El futur del Camp 





Distribució de mercaderies perilloses  
per tren i carretera

Pel que fa als riscos associats directament al transport 
ferroviari de matèries perilloses dins de l’AMCT, aquesta 
cartografia mostra, per una banda, el traçat de la línia 
de transport actual i, per l’altra, les franges de protecció. 
Aquestes responen a una servitud de protecció directa 
equivalent a 100 m, i una altra d’indirecta —reduïda amb 
mesures preventives als riscos associats— de 250 m. Cal 
destacar que, dins d’aquesta franja, no són admissibles 
els usos residencials ni de pública concurrència i, per tant, 
esdevenen un límit important al creixement de les ciutats 
de Reus, Vila-seca, Tarragona, Salou i Cambrils. L’AMCT 
compta amb 13 km lineals de ferrocarril i, en conseqüèn-
cia, una àrea equivalent a 1,3 km2 d’afectació directa i 
3,25 km2, d’indirecta.

De manera complementària, el mapa també mostra la 
xarxa de carreteres on poden circular matèries perilloses. 
En aquest cas, les franges de protecció són superiors, 
d’entre 350 i 500 m.
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Conductes

Igual que el traçat ferroviari, la xarxa de distribució de 
gas i cru implica risc tecnològic i químic i, per tant, 
s’estableixen graus de protecció associada. En aquest 
sentit, la cartografia mostra els àmbits i tipus de protecció 
diferenciant entre la combinació d’etilenoductes i 
oleoductes, de gasoductes operatius i d’etilenoductes 
i, per últim, d’oleoductes i gasoductes operatius, 
respectivament.
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Nuclear i radiològic

Un altre dels riscos significatius que afecten una part 
substancial de l’AMCT s’origina per la proximitat relativa 
a la central nuclear de Vandellòs. En aquest sentit, tal 
com mostra la cartografia, la segona envolupant del radi 
d’acció preventiu en cas de perill de radiació nuclear, 
equivalent a 30 km de radi, cobreix un 45% de l’àmbit. 
S’hi mostren, també, les quinze instal·lacions radioactives 
amb autorització que es troben, principalment, en polígons 
industrials d’activitat química i petroquímica. Per últim, 
situada al nord-est del municipi de Reus, es localitza una 
instal·lació de vigilància radioactiva amb radis d’afecció  
d’1 km i 2 km, respectivament.
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Tecnològic i químic

L’última de les cartografies relacionades amb el risc 
tecnològic i químic presenta els riscos associats a 
l’explotació industrial que té lloc a les 3.246 ha de polígons 
especialitzats. En aquest sentit, aquesta cartografia mostra 
la posició i àmbit de cobertura de les instal·lacions en 
cas d’avís d’alerta o accident. Segons el PLASEQCAT, 
dins de l’àmbit hi ha un total de 34 establiments i un total 
de 29 sirenes amb radi d’alerta corresponent a 800 m 
cadascuna.

Pel que fa als àmbits d’afectació i de confinament en cas 
d’accident químic, varien en funció de la concentració 
d’indústries i la seva naturalesa. El radi de protecció varia 
entre un radi de confinament de 10 km relatius al centre 
dels polígons químics de Constantí, Tarragona i la Canonja 
i un àmbit de major protecció, de 5 km de radi, situat al 
voltant de l’àmbit central de l’AMCT.
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Sísmic

Periòdicament, l’AMCT s’ha vist afectat per diferents 
desastres naturals de diversa magnitud i abast. En aquest 
cas, la cartografia mostra, per una banda, que l’àmbit 
oscil·la entre un llindar d’intensitat sísmica de VI i VII i, 
per l’altra, la probabilitat de superació del llindar de dany 
sísmic generat.
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Incendis

Per la seva banda, els riscos associats als incendis 
depenen, bàsicament, de la condició dels boscos.  
En aquest sentit, la cartografia mostra una concentració 
de perill als municipis de Tarragona i Salou, on hi ha una 
més presència de forest no sempre gestionat òptimament. 
Quant a la vulnerabilitat, l’escala decreixent explicita un 
grau menor a la plana més cultivada, és a dir, als municipis 
de Reus i Constantí.
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Neu

Evidentment, la proximitat al mar d’aquest sector tempera 
la temperatura mitjana anual. No obstant això, el perill de 
nevades fa que l’AMCT disposi d’estratègies de preven-
ció de les afectacions de les línies elèctriques, la xarxa 
de distribució de gas i que estableixi les vies prioritzades 
d’evacuació que mostra el mapa.
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Inundacions

Si bé el caràcter mediterrani del clima predominant a 
l’AMCT històricament ha causat episodis d’inundacions 
importants —sobretot al tram baix del riu Francolí—, 
l’escenari d’emergència climàtica fa preveure un increment 
potencial d’aquestes afectacions en termes de freqüència 
i intensitat. En aquest sentit, aquesta cartografia mostra 
els àmbits potencialment inundables i les zones d’actuació 
preventiva de l’AMCT.
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1.3.6 
Governança

L’últim dels vectors temàtics proposats per aquest 
diagnòstic preliminar de l’àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona ha estat la governança, entesa com la 
identificació d’aquelles estructures de govern i instruments 
de gestió compartida d’abast supramunicipal. En aquest 
sentit, al voltant del debat —pertinent i necessari— sobre 
les competències adscrites a cada actor, institució o agent 
involucrat en la definició del model de desenvolupament 
territorial i la seva capacitat executiva, aquest bloc 
qüestiona el marc actual i explora el potencial de superar 
escales i limitacions administratives d’ordre local.

Les cartografies d’aquest bloc s’han limitat a presentar 
l’àmbit administratiu inicialment suggerit amb la voluntat 
de proposar possibles estratègies de mancomunació de 
serveis i equipaments de funció i vocació metropolitana, la 
racionalització d’infraestructures compartides, l’eliminació 
de duplicitats, la resolució efectiva de disfuncions, 
la integració dels modes de transport i, en definitiva, 
conceptes que prioritzin un funcionament sistèmic de 
reequilibri territorial i de mitigació de riscos.

Activitat lúdica per a joves, 2021
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1.3.6.1 Límits administratius

Aquesta cartografia mostra, per una banda, els límits 
administratius dels sis termes municipals proposats 
inicialment com a components i impulsors del futur Pla 
director urbanístic de l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona (AMCT): la Canonja, Constantí, Reus, Salou, 
Tarragona i Vila-seca, i incorporant-hi, per recomanació 
derivada del procés participatiu i els criteris tècnics 
exposats en els capítols posteriors, Cambrils. De 
manera subjacent, aquest àmbit es qüestiona sobre 
el rol que podria tenir una entitat supramunicipal en 
termes de planejament urbanístic, transformació del 
model energètic o productiu, gestió més eficient de les 
xarxes metabòliques o, per últim, la mitigació dels riscos 
compartits.

Complementàriament, també presenta l’àmbit urbanístic 
que va definir el PDU inicialment aprovat el 2010, amb un 
total de 23 municipis. 
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1.3.6.2 Toponímies

De manera simbòlica, l’últim dels mapes d’aquest atles 
cartogràfic vol representar tots els noms del Camp, és a 
dir, prendre consciència de la suma d’especificitats que 
conformen el ric ecosistema de realitats i situacions que 
comprèn l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona. 
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La complexitat territorial del 
Camp. Polígon industrial 
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Capítol 2

Procés participatiu: 
«el futur del Camp»
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2.1 
Marc de referència 
i format

D’acord amb l’estratègia traçada i com a acció prèvia 
a qualsevol determinació de contingut o directriu per a 
un planejament urbanístic comú a l’àmbit metropolità 
del Camp de Tarragona (AMCT), es va considerar 
necessari promoure un procés participatiu específic. 
En aquest sentit, era òptim fer-lo, precisament, com a 
complement de la diagnosi preliminar del territori compartit 
pels municipis de l’AMCT i espai de debat dels eixos i 
temàtiques proposats.

Quant a la metodologia, el procés es concreta en una 
consulta de doble format dissenyada conjuntament pel 
Gabinet Tècnic del Departament, la Direcció General de 
Participació Ciutadana i Processos Electorals, el Servei 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona i el Centre de Recerca 
Urbana del Camp (CRUC) de la Universitat Rovira i Virgili. 
Al seu torn, la concepció i el marc de referència es van 
elaborar en paral·lel al treball d’anàlisi tècnica de la realitat 
urbanística, cartogràfica, demogràfica i estadística de 
l’àmbit, coordinada, en aquest cas, per l’equip de la URV. 
Cal posar en relleu que la suma articulada d’ambdues 
tasques proporcionarien els elements imprescindibles 
per definir les directrius i continguts que han de guiar 
l’elaboració d’un pla urbanístic de caràcter supramunicipal 
i voluntat vertebradora i complementària de la planificació 
urbanística vigent de cada municipi d’aquest territori.

Segurament, la principal singularitat d’aquest procés 
era, d’una banda, el moment inicial del Pla, en el qual es 
posicionava la consulta i, per tant, la vocació volgudament 
oberta de la proposta de continguts i, de l’altra, el 
qüestionament de l’abast del planejament supramunicipal 
proposat. Com a conseqüència, la combinació d’aquests 

dos principis el convertien en una acció innovadora en 
termes d’interpretació de la participació ciutadana com 
a instrument articulador del debat i definidor dels espais 
de consens o dissensió al voltant de les temàtiques 
transversals que, des de la disciplina urbanística, poden 
tenir efectes sobre la qualitat de vida de les persones 
d’un territori concret, complex i que ha experimentat 
importants transformacions en els darrers anys. En aquest 
sentit, tot i les evidències del dinamisme de l’AMCT 
i la interacció dels seus municipis i habitants, aquest 
àmbit no compta amb estructures administratives que 
plantegin estratègies de governança metropolitana que 
resolguin els reptes i problemàtiques compartides i, per 
aquest motiu, tant la Secretaria de l’Agenda Urbana i 
Territori com els ajuntaments inicialment impulsors del 
Pla van apostar decididament per incorporar-hi, ja des 
de la fase inicial, la visió, el posicionament, l’opinió i les 
aportacions de diferents agents socials implicats en la 
gestió del territori (institucions locals, universitat i centres 
de recerca, teixit associatiu i ciutadania en general) a 
partir del procés participatiu que es va titular «El futur del 
Camp». Per reforçar el marc conceptual i territorial en el 
qual s’integrava, va mantenir com a subtítol Directrius de 
planejament urbanístic de l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona.

Pel que fa al format, aquesta consulta es va estructurar 
en dues branques complementàries. Una, de caràcter 
més general, era oberta a tota la ciutadania potencialment 
interessada en la gestió de l’AMCT. Es va articular a 
partir d’un qüestionari integrat en el portal de participació 
ciutadana participa.gencat.cat. L’altra, acotada a 
interlocutors concrets i debats temàtics específics, 
s’articulava al voltant d’un seguit de nou taules tècniques 
en les quals es van contrastar les contribucions, 
aportacions, deliberacions i percepcions dels agents i 
representants convocats.

Per tal de desenvolupar el procés participatiu, primer 
es va redactar un marc de referència comú que servís, 
d’una banda, de guió preliminar en el qual es van definir 
amb precisió els objectius, resultats esperats, eixos de 
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debat, mapa d’actors, participants, metodologia i disseny 
d’aquest espai de participació.

Pel que fa als objectius del procés participatiu, se’n van 
establir quatre de generals i cinc d’específics. En aquest 
sentit, com a objectius generals, destaquen:

 > Contribuir a un millor coneixement de les dinàmiques 
territorials que operen en el sistema urbà del Camp de 
Tarragona.

 > Des del territori, elaborar un primer diagnòstic de la 
realitat metropolitana i les lògiques supramunicipals a 
través d’un debat obert amb les diferents disciplines 
professionals i els representants institucionals.

 > Fer extensiu a la ciutadania els reptes a resoldre i les 
oportunitats per assolir un territori més coherent i millor 
estructurat a escala supramunicipal.

 > Partint dels continguts extrets del diagnòstic participat, 
articular les directrius sobre les quals elaborar un 
document de planificació urbanística estratègica adaptat 
a les especificitats del Camp de Tarragona.

Pel que fa als cinc objectius específics, cal esmentar-ne 
els següents:

 > Divulgar la realitat del territori metropolità a partir de 
la identificació dels seus principals dèficits, inèrcies, 
potencialitats i oportunitats de transformació.

 > Determinar les necessitats d’una planificació urbanística, 
metropolitana i supramunicipal pròpies del Camp de 
Tarragona.

 > Identificar i posar en valor els elements comuns i 
conjunts de l’àmbit.

 > Reconèixer els reptes i les problemàtiques compartides 
de l’àrea.

 > Concebre àmbits viables de col·laboració i governança 
compartida.

Quant als resultats esperats, la principal expectativa 
girava entorn de l’obtenció d’un document participat que 

definís l’estat de la qüestió i l’estructuració de les línies 
estratègiques generals derivades de cadascuna de les 
taules tècniques obtingudes a partir de la deliberació, 
posada en comú i síntesi dels elements de relat territorial 
que generen més consens o controvèrsia.

Un segon resultat esperable i complementari d’aquesta 
fase era l’edició del catàleg recopilatori del material 
cartogràfic i audiovisual sobre el qual es va construir el 
diagnòstic preliminar que havia d’estructurar l’exposició 
introductòria a les taules tècniques.

Per últim, s’esperava poder consolidar un mapa d’actors 
ampli, transversal i representatiu del territori que fes 
possible consolidar una xarxa de cooperacions i sinergies 
entre institucions per facilitar l’accés a les principals 
dades i fonts del Camp de Tarragona i enriquir, per tant, 
el material que configurava l’atles i l’exposició, garantint, 
de retruc, la vocació territorial de l’anàlisi i l’ampliació dels 
fonaments de les directrius.

De manera anticipada i paral·lela als resultats esperats, es 
volia obtenir:

 > Un retrat coral de la realitat estructural i funcional del 
Camp de Tarragona per determinar les oportunitats, 
fortaleses, debilitats i amenaces de l’àmbit.

 > La concreció de les oportunitats, fortaleses, debilitats i 
amenaces específiques de l’àmbit.

 > La determinació de les necessitats futures en les tres 
categories d’ordenació: espais oberts, assentaments i 
infraestructures.

 > La fixació de l’àmbit.
 > La incorporació de contribucions i propostes per a 
la valoració dels equips tècnics de la Secretaria de 
l’Agenda Urbana i Territori.
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2.2 
Eixos de debat i 
preguntes clau

Per tal de facilitar l’espai de debat i fer-lo coherent amb la 
presentació de les dades i informació constituent de l’atles 
que configurava el diagnòstic territorial, inicialment es van 
mantenir els set eixos temàtics proposats en l’ordre següent: 
la determinació de l’àmbit, els patrons de mobilitat, l’espai 
agrari, la modernització dels assentaments urbans, el model 
d’activitat econòmica, l’energia i el metabolisme i, per últim, 
les estructures de governança.

Al seu torn, com a elements articuladors del debat i la 
reflexió, es van establir un seguit de preguntes bàsiques 
per a cada eix que, en el cas de les taules tècniques, 
els equips dinamitzadors van traslladar als diferents 
participants i, en el cas de la consulta en línia, es van 
traduir en un qüestionari amb un seguit de preguntes 
ponderades i obertes.

Sintèticament, aquestes preguntes clau serien, per a cada eix:

Eix 1. Determinació de l’àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona.

 > Quins creieu que són els municipis de l’AMCT que 
requereixen una visió conjunta? Per què?

 > Quins creieu que són els municipis de l’AMCT que 
defineixen un àmbit central sobre el qual estructurar un 
planejament conjunt? Des de la lògica del continu urbà 
construït. Des de la lògica de la mobilitat. Des de la lògi-
ca residencial. Des de la lògica de l’activitat econòmica. 
Des de la lògica mediambiental i dels recursos energè-
tics. Des de la lògica dels riscos i la seguretat. Des de 
l’imaginari col·lectiu.

Eix 2. Plantejar models de mobilitat i accessibilitat 
òptima al Camp de Tarragona. Fomentar la mobilitat 
activa i optimitzar l’accessibilitat a través del trans-
port públic al Camp de Tarragona

 > Quines creieu que són les principals mancances en els 
models de mobilitat actuals de l’AMCT?

 > Quins són els principals dèficits de la xarxa 
d’infraestructures i mobilitat de l’AMCT?

 > Com podria millorar la xarxa de transport públic de 
l’AMCT?

 > Quines mesures es podrien aplicar per fomentar l’ús de 
la mobilitat activa?

 > Com podríem potenciar la intermodalitat entre xarxes i 
serveis?

 > Quin paper té la qualitat de l’espai públic o les estacions 
com a punts d’intercanviador?

 > Eix 3. Protegir i posar en valor l’espai agrícola. 
Enumerar els factors determinants de la qualitat 
mediambiental i paisatgística dels espais oberts. 
Introducció de les bases per a la regulació de la 
compatibilitat d’usos en l’espai obert.

 > Quins creieu que són els espais oberts de més valor al 
Camp de Tarragona? Cal potenciar-los i protegir-los?

 > Quins són els principals valors característics del paisatge 
del Camp? I els seus principals defectes?

 > Quin paper té actualment l’agricultura en la xarxa 
d’espais oberts del Camp de Tarragona?

 > Quines són les seves principals amenaces?
 > Quins valors i potencials té?
 > Quines mesures creieu que caldria potenciar per tal de 
protegir-ne els principals valors?

Eix 4. Modernització dels assentaments urbans, 
les polítiques de sòl i habitatge supramunicipals, 
les operacions de reciclatge urbà i equipaments 
d’abast territorial, els espais de reserva, la costa, les 
densitats urbanes i els teixits urbans mixtos.
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Com creieu que haurien de ser els models futurs pel que fa 
a assentaments urbans de l’AMCT?

 > Quins són els principals problemes dels barris de 
l’AMCT?

 > Tenim un parc residencial adaptat a les necessitats de la 
societat contemporània?

 > De cara a la incorporació de nous habitatges, creieu 
que cal créixer en extensió aprofitant els espais de 
reserva del planejament o reciclar teixits que, tot i la seva 
centralitat, han quedat obsolets?

 > Cal desprogramar sòl urbanitzable no executat?
 > Quins serien els equipaments d’abast territorial que 
requereix de l’AMCT?

 > Quines mesures aplicaríeu per millorar el parc immobiliari 
existent?

Eix 5. Projecció del model econòmic del territori, 
dels polígons industrials i les grans infraestructures: 
port, aeroport i TGV

 > Quines considereu que són les principals 
problemàtiques al Camp de Tarragona que dificulten 
un bon desenvolupament econòmic? Quins riscos cal 
considerar?

 > Quins són els principals actius de l’AMCT?
 > Quant al model econòmic, quins són els principals frens 
o riscos a què ha de fer front l’AMCT?

 > Quines mesures aplicaríeu per diversificar l’oferta 
econòmica i millorar-ne la competitivitat?

 > Quin paper ha de tenir la indústria química en el 
desenvolupament del territori? I el turisme?

 > Quins tipus d’activitats econòmiques seria desitjable 
incorporar a l’ecosistema productiu existent?

 > Com fomentaríeu els sectors que apostin per la 
innovació i el coneixement al territori?

Eix 6. Definició dels models mancomunats 
energètics i metabòlics: xarxes de consum i residus, 
i ordenació de les seves infraestructures

 > Com creieu que hauria de ser la implantació de models 
d’energies renovables a l’AMCT?

 > Com es podrien optimitzar i racionalitzar les xarxes de 
serveis existents a l’AMCT?

 > Com podríem reduir el nivell de dependència energètica 
de l’AMCT?

Eix 7. Governança

 > Creieu que existeix una estructura de govern pròpia 
per garantir el desenvolupament coherent i equilibrat 
d’aquest àmbit central del Camp de Tarragona?

 > En cas que no, quina figura hauria de tenir?
 > En cas que sí, quines competències hauria d’incorporar?
 > Quin paper hauria de tenir una entitat supramunicipal  
en termes de planejament?

196 // El futur del Camp 



2.3 
Actors clau i 
participants

Amb la voluntat de definir un mapa d’actors implicats en la 
presa de decisions sobre el territori de l’AMCT, es va procedir 
a identificar inicialment aquells grups d’actors clau (AC) 
que resultava imprescindible incorporar de manera activa al 
procés participatiu per la seva triple condició d’agent influent 
amb rol rellevant en el context, com a dipositari d’un coneixe-
ment sectorial específic i, per últim, com a representant d’una 
institució important a l’hora de garantir al suport tant en la 
convocatòria de les taules com en la difusió del seu retorn.

A títol descriptiu, els actors o agents clau (AC) responien 
als perfils professionals o institucionals següents:

 > AC1 Tècnics municipals i càrrecs electes dels diferents 
ajuntaments, consells comarcals, Diputació i Consorci 
Municipal (CRT).

 > AC2 Generalitat de Catalunya representada pels 
organismes amb competències en matèria de Territori, 
Habitatge, Costes, Protecció civil, Carreteres, Transports 
i Mobilitat (ATM), Cultura, Agricultura, Empresa, Medi 
Ambient, ACA, CAT.

 > AC3 Altres organismes d’àmbit estatal com Carreteres 
i Costes o sectorials com AEQT, Turisme, cambres de 
Comerç, Autoritat Portuària.

 > AC4 Col·legis professionals d’arquitectes, enginyers 
industrials, enginyers de camins, ambientòlegs, 
aparelladors, economistes i de l’àmbit del Dret.

 > AC5 Universitats: facultats d’Arquitectura, Geografia, 
Dret, Economia i Empresa, Medicina i altres 
departaments transversals.

En paral·lel, a més de garantir la representativitat dels 
actors clau esmentats anteriorment, també es va 
identificar un seguit de persones i institucions que, en 

condició de participants (P), podien diversificar les veus del 
procés participatiu i enriquir l’ecosistema social representat 
a les diferents taules. D’aquesta manera, a títol de perfils 
participants (P), es va comptar amb:

 > P1 Càrrecs electes dels municipis de l’àmbit central del 
sistema urbà del Camp de Tarragona. Perfil polític.

 > P2 Càrrecs electes dels municipis de l’àrea d’influència 
del sistema urbà del Camp de Tarragona. Perfil polític.

 > P3 Tècnics municipals dels departaments de 
Planejament, Economia i Benestar Social, Mobilitat i 
Transport, Habitatge i Espai Públic, Infraestructures i 
Serveis, Medi Ambient, Cultura o Turisme, entre d’altres 
considerats oportuns.

 > P4 Tècnics d’institucions amb competències territorials 
en aquestes mateixes àrees.

 > P5 Investigadors de diferents disciplines de l’àmbit 
universitari local (URV).

 > P6 Treballador liberal amb vinculació col·legial.
 > P7 Activistes i agents del teixit associatiu local.
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2.4 
Desenvolupament 
i fases

La consulta vinculada pròpiament al procés participatiu 
va arrencar amb la sessió de setembre de 2021 de la 
Comissió Executiva del Pla director urbanístic metropolità 
del Camp de Tarragona, formada per les alcaldies dels 
ajuntaments de l’àmbit i el director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme. La sessió de la Comissió es 
realitzà al Serrallo i la taula de deliberació i de presa de 
decisions es va organitzar al voltant d’una gran maqueta 
de l’àmbit territorial. La sessió va consistir en una 
presentació per part dels organitzadors, contextualitzant 
i planificant les fases del procés participatiu i en una 
projecció en la qual es van sintetitzar els treballs previs 
de reconeixement territorial duts a terme pel Centre de 
Recerca Urbana del Camp.

La Comissió Executiva va validar el pla de comunicació 
i la proposta, així com l’argumentari del procés. I de 
manera immediata es va procedir a l’obertura telemàtica 
del portal participa.gencat.cat amb els continguts 
informatius i les àrees de participació en línia. I es va 
determinar la primera setmana d’octubre del 2021 
com a data de realització de les taules tècniques de 
deliberació urbanística i territorial.

Dintre de la programació, el moment fonamental fou, 
pròpiament, la celebració de les taules tècniques de 
deliberació i debat. Interacció d’un significatiu nombre 
de persones de la conurbació amb responsabilitat en 
matèria d’urbanisme i territori. Taules d’aprofundiment 
en les diferents problemàtiques pròpies i compartides 
del territori, per construir coneixement i, sobretot, 
identificar les dinàmiques i estratègies derivades de les 
aportacions.

Les taules es van fer a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Reus, a l’aula taller més espaiosa del 
centre. Hi havia preparada una exposició instal·lada 
al vestíbul, temàticament articulada a partir dels eixos 
territorials sobre els quals es va deliberar. L’exposició 
incorporava, a més de les cartografies específiques i el 
buidatge sistemàtic de dades, uns eixos transversals 
sobre la crònica de la construcció de l’àmbit metropolità 
amb imatges del seu desenvolupament i un inventari 
de diversos aspectes formals o representatius de les 
dinàmiques d’interacció, distribució geogràfica, trets 
culturalment identitaris i el paisatge compartit.

Pel que fa a les taules tècniques, es va fixar un repartiment 
en nou sessions (cinc dies laborables, de dilluns a dijous, 
matí i tarda, i divendres, una única sessió al matí). Es va 
establir, per funcionalitat, un màxim de trenta participants 
per sessió. En conseqüència, va resultar una convocatòria 
final potencial de 270 persones. Un cop visitada 
l’exposició, es van transferir a tots els grups els continguts 
de la diagnosi metropolitana elaborada pel Centre de 
Recerca Urbana del Camp i, a continuació, l’equip 
dinamitzador del Gabinet Ceres va explicar la metodologia 
a seguir per tal de fer les sessions amenes i dinàmiques.

A totes les taules deliberatives es va plantejar l’àmbit 
territorial com a eix de treball. I a més, a cadascuna se li 
assignaren dos eixos territorials més per debatre, d’acord 
amb la distribució següent (la combinatòria es va fer de 
manera orgànica i en funció dels perfils dels participants, 
tot amb voluntat de garantir un equilibri temàtic):

 > Eixos de Mobilitat i Metabolisme. Taula 1. Dilluns 4 
d’octubre 2021, matí

 > Eixos d’Espai Agrícola i Metabolisme. Taula 2. Dilluns 4 
d’octubre 2021, tarda

 > Eixos de Mobilitat i Assentaments. Taula 3. Dimarts 5 
d’octubre 2021, matí

 > Eixos d’Espai Agrícola i Assentaments. Taula 4. Dimarts 
5 d’octubre 2021, tarda

 > Eixos d’Assentaments i Activitat Econòmica. Taula 5. 
Dimecres 6 d’octubre 2021, matí



 > Eixos d’Espai Agrícola i Activitat Econòmica. Taula 6. 
Dimecres 6 d’octubre 2021, tarda

 > Eixos de Mobilitat i Activitat Econòmica.Taula 7. Dijous 7 
d’octubre 2021, matí

 > Eixos d’Activitat Econòmica i Governança. Taula 8. 
Dijous 7 d’octubre 2021, tarda

 > Eixos de Mobilitat i Governança. Taula 9. Divendres 8 
d’octubre 2021, matí

Combinada amb la fase anterior, durant 
quinze dies es va desenvolupar la fase contínua 
i telemàtica del procés participatiu. De manera 
complementària i orientada al conjunt de la ciutadania, es 
va obrir el canal de participació digital al portal participa.
gencat.cat. L’estructura d’aquest format incorporava la 
documentació de la diagnosi i un qüestionari en línia de 
deu preguntes obertes als participants.

Panells expositius per a les jornades 
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2.5 
Resultats i retorn

2.5.1 
Exposició sobre el diagnòstic preliminar:  
la narrativa territorial de l’AMCT

Responent a un dels objectius del procés participatiu 
que feia referència a la construcció col·lectiva del retrat 
de les diferents dinàmiques que conviuen i configuren 
l’estat actual del territori de l’AMCT, el Centre de Recerca 
Urbana del Camp (CRUC) va organitzar una exposició que 
sintetitzava, per mitjà d’un relat de caràcter informatiu i 
vocació divulgativa, el material derivat de l’atles diagnòstic. 
Quant a estructura narrativa, l’exposició va mantenir 
coherència temàtica amb els set blocs emprats en 
l’elaboració del document diagnòstic, així com els eixos de 
debat.

En aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili va cedir 
diversos espais de l’Escola d’Arquitectura de Reus per fer 
tant l’exposició com les nou taules que configuraven la 
modalitat presencial del procés participatiu d’«El futur del 
Camp».

A títol descriptiu, l’exposició s’iniciava amb un mural 
a doble altura que donava la benvinguda al recinte de 
l’escola. Les aproximadament mil postals històriques que 
el conformaven representaven, des de la unitat del conjunt 
i la suma d’individualitats, els trets més significatius dels 
paisatges i poblacions de l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona, apel·lant al valor de la diferència simbòlica de 
cada lloc i, alhora, al valor comú del paisatge compartit.

Un segon bloc, disposat a la part central del vestíbul i 
distribuïdor de l’edifici, venia definit per un moble modular 
de fusta que exposava, en vint-i-dos panells amb 
cartografies i infografies, diversos aspectes del treball de 

diagnosi elaborat fins al moment a partir de l’estructura 
dels set eixos temàtics: àmbit territorial, mobilitat, espai 
agrari, assentaments, activitat econòmica, metabolisme i 
governança. Dues pantalles acompanyaven, de manera 
dinàmica, la construcció del relat visual de la diversitat 
de situacions de caràcter metropolità que defineixen el 
paisatge i territori de l’AMCT amb la seqüència de diferents 
fotografies i imatges específicament elaborades per a 
l’ocasió. La diversitat paisatgística de cada racó del territori 
era representada per una sèrie de mostres d’aigua, sorres, 
terres, roques, vegetació i fruits pròpies del Camp.

De manera complementària, es garantia l’acompanyament 
del recorregut amb una estratègia de senyalística 
que incorporava títols, paraules clau, indicacions de 
direccionalitat, informació sobre el programa o els crèdits 
dels treballs. Així, un cop superats el vestíbul i escales 
principals, l’exposició conduïa a una aula taller on es 
donava formalment la benvinguda a la taula participativa i 
es compartia la informació explicitada sobre el context del 
procés, el funcionament de la sessió i els resultats esperats.

Al centre d’aquesta aula, presidint l’espai, es va situar 
una maqueta territorial de l’àmbit, a escala 1:7.500, que 
representava els trets morfològics més rellevants en la 
construcció de la identitat de l’AMCT: els diversos teixits 
urbans i productius de cada nucli, les infraestructures viàries, 
ferroviàries, aeroportuàries i portuàries, així com els espais 
lliures i el medi agrari com a element clau del paisatge comú 
de la plana agrícola de l’AMCT. Aquesta maqueta va resultar 
un eficaç instrument de debat entorn de qüestions tan 
essencials com la ponderació de la condició física, interacció 
social, de mobilitat o administrativa que defineix els límits de 
l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona.

Per últim, aquesta aula incorporava un seguit de 
fotografies dels espais quotidians i singulars que formen 
part de la imatge diària de l’àmbit metropolità, diverses 
ortoimatges històriques dels moments de transformació 
territorial més rellevants i, alhora, diverses cartografies 
constituents de l’imaginari col·lectiu construït a partir de la 
lectura artística, cultural i mediàtica del Camp.
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2.5.2 
Assistència i participació

El relat expositiu donava pas a la darrera aula taller, 
organitzada al voltant de dos espais. El primer, cinc 
taules de debat amb un total de fins a sis representats 
a cadascuna que es disposaven tot distribuint els 
representants de cada perfil i institució tot garantint una 
representativitat equilibrada de cada sector d’actors clau 
en les diferents dinàmiques de participació plantejades al 
voltant de cada eix de debat. Al seu torn, entre el primer 

i el segon eix tractat, les posicions dels participants 
s’intercanviaven per tal d’ampliar la mixticitat de sectors 
i la barreja de discursos. Un segon espai dedicat a la 
celebració del plenari i la síntesi dels conceptes força de 
cada grup, es va organitzar de manera radial distribuint els 
participants al voltant d’una pissarra.

Quant a l’assistència i participació, un total de 238 
persones de seixanta-cinc entitats van prendre part de 
manera activa en alguna de les nou taules presencials 
de debat. Pel fet de tractar dos eixos temàtics per taula 

Tallers de participació en el marc del 
procés El Futur del Camp, 2021



combinats en funció del pes relatiu assignat al marc de 
referència, el nombre de persones que van prendre part 
a cada eix temàtic queda definit en el quadre següent:

 
De manera sintètica, els percentatges de participació 
per eix temàtic van ser força elevats:

77% de Governança
79% d’Activitat econòmica
89% d’Espai agrari
90% Assentaments
93% Mobilitat
97% de Metabolisme 
 
 
 
 

 
Pel que fa al nivell de representació de cada entitat i 
institució, els percentatges de participació ponderats 
respecte al total van ser: 

25% Ajuntaments i administracions locals
23% Generalitat de Catalunya
10% Altres administracions i associacions
21% Col·legis professionals
22% Universitat 
 
 
 
 

Per últim, cal destacar que la celebració d’aquestes nou 
taules es va fer tot respectant els protocols de protecció 
sanitària i distàncies dictades per garantir la seguretat  
dels seus participants enfront de la COVID-19.

2.5.3 
Resultats de les taules

Els principals resultats de les nou taules tècniques 
de participació es presenten, de manera sintetitzada, 
seguint el format d’infografia elaborada pel Gabinet 
Ceres, empresa corresponsable de la dinamització de 
la consulta. Els continguts bàsics, estructurats segons 
els set eixos de debat, ja es van incloure de manera 
detallada en el resum executiu final de cada taula i 
l’informe general de resultats presentats el novembre 
de 2021 consultable a l’apartat corresponent del portal 
participa.gencat.cat (https://participa.gencat.cat/
processes/futurcamptarragona).

Segons els eixos, l’estructura seria la següent:

1. Àmbit territorial
2. Mobilitat
3. Espai agrícola (medi agrari)
4. Assentaments
5. Activitat econòmica
6. Metabolisme
7. Governança

Accedeix al portal online  
escanejant el següent codi QR
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2.5.4 
Resultats de la participació en línia

Tot i que la modalitat de participació en línia compartia 
objectius i mantenia la mateixa estructura d’eixos temàtics, 
la formulació metodològica i l’estratègia instrumental 
van ser significativament diferents, per la qual cosa se’n 
mostren els resultats i derivades exploratòries de manera 
autònoma. D’una banda, quant a durada, l’enquesta 
va estar operativa durant la primera quinzena del mes 
d’octubre de 2021, coincidint parcialment amb les dates 
de les taules presencials i garantint un temps prudencial 
posterior per a la seva difusió. Pel que fa a participació, 
es van computar 64 entrades vàlides, el 24% de les quals 
representava entitats o organismes. Al seu torn, la totalitat 
dels participants residien o tenien algun vincle laboral amb 
l’àmbit territorial del Camp de Tarragona.

A continuació, de manera sintètica, es traslladen les 
preguntes i respostes obtingudes de la participació en 
línia.

Eix 1. Determinació de l’àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona (AMCT)

 > Característiques principals. Defineix, amb tres paraules, 
les característiques principals de l’AMCT. 
Les conclusions principals de l’enquesta referents a 
aquest apartat són, d’una banda, que hi ha poques 
paraules que identifiquin plenament l’àmbit i, de l’altra, 
que l’àmbit metropolità no queda representat pels sis 
municipis inicialment plantejats. 
 
Pel que fa a la reiteració de conceptes, la paraula 
turisme ha estat assenyalada fins a set vegades; 
potencial, cinc vegades; indústria, quatre; tres vegades 
els vuit conceptes següents: confrontat, i transport, 
contaminació, cultura, dispers, diversitat, industrialitzat, 
platges públic deficient; dos cops els catorze següents: 
agrícola, brut, deixat, desconnectat, desconnexió 
intermunicipal, desorganitzat, especulació, fragmentat, 

mar, patrimoni, química, sense lideratge, serveis, 
sostenible. Per últim, es van recollir vuitanta paraules 
diferents anomenades una sola vegada. 

 > Consideres que l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona queda representat pels municipis següents: la 
Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona i Vila-seca? 
 
El 95% dels participants va indicar que no. 

 > Si has contestat NO a la pregunta anterior, 
quins municipis hi afegiries? (assenyala els que 
consideres que en formen part) a) Cambrils; b) la 
Pobla de Mafumet, el Morell i Perafort; c) el Catllar 
i els Pallaresos; d) Vinyols i els Arcs i Riudoms; 
e) Castellvell del Camp i Almoster; f) Altafulla i 
Torredembarra; g) Altres 
 
Més del 50% dels enquestats hi va afegir: Cambrils, 
el Morell, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Catllar, els 
Pallaresos o Torredembarra.

Eix 2. Models de mobilitat i accessibilitat òptima al 
Camp de Tarragona

 > Com et mous majoritàriament pel Camp de Tarragona? 
 
1. Amb vehicle privat; 2. Amb bicicleta; 3. A peu; 4. Amb 
autobús; 5. Amb tren 
 
Les respostes obtingudes, per percentatges, són: 92% 
en vehicle privat; 5% amb autobús; 2,5% amb tren; 
2,25% a peu; 0,25% amb bicicleta. 

 > Com valores actualment la mobilitat a l’AMCT en cada 
una de les modalitats següents? Puntua la intensitat 
d’ús i la infraestructura associada de l’1 al 5 (1- baixa 
puntuació i 5- alta puntuació). 
 
1. Amb vehicle privat; 2. Amb bicicleta; 3. A peu; 4. Amb 
autobús; 5. Amb tren. 
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La mitjana obtinguda de valorar la modalitat de transport 
sobre 5 és: 4,7 en vehicle privat; 2,7 amb autobús; 2,2 a 
peu; 1,9 amb tren i 1,6 amb bicicleta. 

 > Quins aspectes milloraries de la mobilitat de l’AMCT? 
 
1. Substituir vehicle privat per transport públic;  
2. Fomentar l’ús de la bicicleta; 3. Implementar una 
xarxa de ferrocarril pròpia (o models alternatius: metro, 
tramvia...). 4. Altres (escriu el que consideris) 
 
Les respostes obtingudes per percentatge són: Substituir 
vehicle privat per transport públic, 27%; Fomentar l’ús de la 
bicicleta, 31%; Implementar una xarxa de ferrocarril pròpia 
(o models alternatius: metro, tramvia...), 27%. Altres (escriu 
el que consideris), 24%. En aquest darrer punt s’ha escrit 
Bicing, intermodalitat, estació ferrocarril prop de l’Hospital 
Joan xxiii, ATM real i eficaç, educació viaria a les escoles, 
implementar xarxa de camins entre nuclis, millora de la 
xarxa de ferrocarrils, centres sols per a vianants, territori 
trinxat per infraestructures, incentivar transport públic, bona 
xarxa d’autobusos.

 > Com t’imagines que es mouran les persones dins 
de l’AMCT d’aquí a trenta anys? Puntua de l’1 al 
5 (1-redueix molt i 5-augmenta molt) els mitjans 
següents: 
1. Amb vehicle privat; 2. Amb bicicleta, 3. A peu;  
4. Amb autobús; 5. Amb tren. 
 
D’aquí a trenta anys augmentarà a l’AMCT la mobilitat 
amb tren, autobús i bicicleta. La mitjana obtinguda 
de com es mouran les persones sobre 5 és: 3,7 amb 
tren; 3,4 amb autobús; 3,3 amb bicicleta; 3,1 amb 
vehicle privat i 2,7 a peu. 

 > I les mercaderies? 1. Amb vehicle privat; 2. Amb tren 
 
L’opinió generalitzada és que augmentarà la mobilitat 
amb tren, si bé es mantindrà la de vehicle privat. La 
mitjana obtinguda de com es mouran les mercaderies 
sobre 5 és: 4,0 amb tren i 3,2 amb vehicle privat.

Eix 3. Protecció i posada en valor de l’espai agrícola. 
Factors determinants de la qualitat mediambiental i 
paisatgística dels espais oberts

 > Quins d’aquests espais consideres mediambientalment 
més representatius de l’AMCT? Assenyala un mínim de 
dos i un màxim de cinc.1. Front no edificat del litoral;  
2. Àrees boscoses; 3. Espais periurbans no conreats;  
4. Entorns dels elements de patrimoni cultural;  
5. Entorns dels masos; 6. Camps de conreu; 7. Hortes; 
8. Rius i rieres; 9. Miradors; 10. Camins rurals;  
11. Zones de protecció de les infraestructures.  
12. Altres (anomena-les) 
 
Les respostes obtingudes per percentatge són: Front 
no edificat del litoral 52%; Àrees boscoses 50%; Rius i 
rieres 44%; Camins rurals 42%; Camps de conreu 35%; 
Entorns dels masos 35%; Entorns dels elements de 
patrimoni cultural 24%; Espais periurbans no conreats 
24%; Hortes 21%; Miradors 8%; Zones de protecció 
de les infraestructures 2% i Altres 8%. En aquesta 
darrera opció s’han esmentat: el Gorg de Creixell, es 
Muntanyans, les platges i els polígons industrials.

 > Escriu els quatre espais no urbanitzats que protegiries 
de la seva transformació pel seu valor mediambiental 
a l’AMCT. 
 
Disset persones han significat el riu Francolí; setze 
persones han assenyalat el Litoral; tretze persones 
han indicat el Bosc de la Marquesa; onze persones 
ha significat boscos; deu persones terres cavades; 
nou persones l’Anella Verda i el Pont del Diable; 
vuit persones les rieres; set persones la Budellera 
i les hortes; sis persones les rieres; cinc persones 
els camps de conreu periurbans, el Cap de Salou i 
l’Horta Gran; quatre persones la desembocadura del 
Gaià, el Llorito, masos, Platja Llarga i el riu Gaià; i tres 
persones els camins de ronda, camps de conreu, 
front marítim, el Mèdol, Montsant i les platges. I s’han 
assenyalat, també, fins a quaranta-tres altres llocs per 
una o dues persones.
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 > En els pròxims trenta anys, quin paper ha de tenir el sòl 
agrícola a l’AMCT? Puntua les afirmacions següents de 
l’1 al 5 (1-poc d’acord i 5-molt d’acord).

a) Ha de canviar la seva percepció de sòl que cal 
transformar per sòl que cal, necessàriament, 
preservar.

b) Cal fomentar l’agrupació de finques agrícoles per fer 
l’activitat rendible.

c) L’espai agrícola i natural no hauria d’ocupar menys 
del 50% de la superfície total de l’AMCT.

d) Promoure l’existència d’un ampli parc agrícola entre 
els nuclis de l’AMCT.

e) El planejament urbanístic, per ser-ne el causant, ha de 
resoldre la relació entre les zones edificades i les zo-
nes agrícoles i evitar la imatge de degradació actual.

La mitjana obtinguda de valorar quin paper ha de tenir 
el sòl agrícola sobre 5 és: El planejament urbanístic, 
per ser-ne el causant, ha de resoldre la relació entre les 
zones edificades i les zones agrícoles i evitar la imatge de 
degradació actual s’ha ponderat amb 4,4; Ha de canviar 
la seva percepció de sòl que cal transformar per sòl que 
cal, necessàriament, preservar s’ha ponderat amb un 4,3; 
L’espai agrícola i natural no hauria d’ocupar menys del 
50% de la superfície total de l’AMCT s’ha ponderat amb 
un 4,3; Promoure l’existència d’un ampli parc agrícola 
entre els nuclis de l’AMCT s’ha ponderat amb un 4,0 i Cal 
fomentar l’agrupació de finques agrícoles per fer l’activitat 
rendible s’ha ponderat amb un 3,1.

Eix 4. Modernització dels assentaments urbans, 
les polítiques de sòl i habitatge supramunicipals, 
les operacions de reciclatge urbà i equipaments 
d’abast territorial, els espais de reserva, la costa, les 
densitats urbanes i els teixits urbans mixtos

 > Consideres que l’actual model de creixement urbà de 
l’AMCT és l’adequat? Puntua de l’1 al 5 (1-poc adequat 
i 5-molt adequat). 

El resultat de l’enquesta amb percentatge ha estat de 
poc adequat un 66% i adequat un 34%.

 > Quin creus que seria el més adequat? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de trenta-
cinc esments pel que fa a habitatges i assentaments; 
divuit pel que fa a urbanisme; setze pel que fa a espais 
naturals, espai agrícola i zones verdes; catorze pel 
que fa a mobilitat; dotze pel que fa a sostenibilitat; sis 
pel que fa a visió global i de futur; tres pel que fa a 
mancomunació; tres pel que fa a riscos; tres pel que 
fa a serveis públics; dos pel que fa a autogeneració 
energètica i deu a altres matèries.

 > Com creieu que haurien de ser els models futurs pel que fa 
a assentaments urbans de l’AMCT? Puntua les següents 
afirmacions de l’1 al 5 (1-poc d’acord i 5-molt d’acord).

a) Mantenir el model de diversos nuclis urbans i amb 
una acció coordinada.

b) Reduir o suprimir les previsions actuals de creixement 
que no mantinguin proporció amb les expectatives 
econòmiques i demogràfiques.

c) Facilitar sòl per a habitatges unifamiliars amb jardí 
en zones agrícoles de poc valor i unides als centres 
urbans amb un tramvia.

d) Evitar la transformació de sòl agrícola i actuar 
preferentment sobre els teixits urbans existents 
reutilitzant-los i densificant-los.

e) Procurar un model de conurbació on la mobilitat 
generada per l’accés al lloc de treball, la compra 
diària i l’ús dels equipaments escolars i sanitaris es 
faci a peu.

f) Facilitar la residència i activitats vinculades (oficines 
de teletreball, per exemple) als masos i les cases 
rurals de l’AMCT.

g) Implementar un model de ciutat que faci 
autosuficients els barris de l’AMCT. 
 
La mitjana obtinguda de valorar els models futurs pel 
que fa a assentaments urbans sobre 5 és: Reduir 
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o suprimir les previsions actuals de creixement 
que no mantinguin proporció amb les expectatives 
econòmiques i demogràfiques s’ha ponderat amb 
un 4,5; Procurar un model de conurbació on la 
mobilitat generada per l’accés al lloc de treball, 
la compra diària i l’ús dels equipaments escolars 
i sanitaris es faci a peu s’ha ponderat amb 4,5; 
Evitar la transformació de sòl agrícola i actuar 
preferentment sobre els teixits urbans existents 
reutilitzant-los i densificant-los s’ha ponderat amb 
un 4,3; Implementar un model de ciutat que faci 
autosuficients els barris de l’AMCT s’ha ponderat 
amb un 4,1; Mantenir el model de diversos nuclis 
urbans i amb una acció coordinada s’ha ponderat 
amb un 4,0; Facilitar la residència i activitats 

vinculades (oficines de teletreball, per exemple) als 
masos i les cases rurals de l’AMCT s’ha ponderat 
amb un 4,0 i Facilitar sòl per habitatges unifamiliars 
amb jardí en zones agrícoles de poc valor i unides als 
centres urbans amb un tramvia s’ha ponderat amb un 
2,3.

Eix 5. Projecció del model econòmic del 
territori, dels polígons industrials i de les grans 
infraestructures: port, aeroport i TGV

 > Què considereu que dificulta el bon desenvolupament 
econòmic de l’AMCT? (Assenyala’n un màxim de 
quatre): La dispersió urbana; El model urbanístic; 
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Disposició desestructurada de polígons industrials i 
parcs tecnològics; Inexistència de parcs tecnològics; 
Manca d’infraestructures; Escassa intermodalitat 
(avió, ferrocarril, vaixell, vehicle...); Manca de serveis 
i recursos; Poca especialització professional; Massa 
especialització professional; Manca de coordinació 
en el planejament urbanístic; Poc atractiu del parc 
immobiliari; Nuclis urbans amb excessiva temporalitat; 
Manca d’equipaments i serveis de qualitat; Altres. 
 
Els resultats en percentatge són: Manca de 
coordinació en el planejament urbanístic, un 56%; 
Escassa intermodalitat (avió, ferrocarril, vaixell, 
vehicle...), un 42%; Disposició desestructurada de 
polígons industrials i parcs tecnològics, un 31%; 
Manca d’infraestructures, un 27%; La dispersió 
urbana, un 24%; La dispersió urbana, un 23%; Manca 
de serveis i recursos, un 23%; Manca d’equipaments 
i serveis de qualitat, un 19%; Inexistència de parcs 
tecnològics, un 13%; Nuclis urbans amb excessiva 
temporalitat, un 11%; Massa especialització 
professional, un 8%; Poc atractiu del parc immobiliari, 
un 8%; Poca especialització professional, un 5%. 
Dins l’opció d’Altres, s’han assenyalat: poca atenció 
activitat primària km 0; xarxa ferroviària ineficient; 
precarietat laboral; cost energia; manca inversió 
infraestructures; excessiva especialització de sectors; 
especulació del sòl; manca de lideratge; model 
universitari ineficaç.

 > Quin paper ha de tenir la indústria química en el 
desenvolupament del territori? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de seixanta 
esments, agrupats en els subapartats següents: 
catorze a segura, neta i no contaminant; set a 
innovació; set a sostenibilitat; sis a llocs de treball 
de qualitat; quatre a energies renovables; quatre a 
paper clau de l’economia; tres a diversificació; dos a 
finançament; dos a integrar paisatgísticament; dos a 
inversió cultural; dos a planificar el seu creixement i 
set altres esments.

 > I el turisme? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de quaranta-tres 
esments, agrupats en els subapartats següents: nou a 
turisme de qualitat; sis a turisme no estacional; cinc a sos-
tenibilitat; quatre a turisme cultural; quatre a turisme menys 
massificat; tres a turisme familiar; dos a finançament; dos a 
innovació; dos a llocs de treball de qualitat i estables; dos a 
paper clau d’àmbit econòmic i quatre altres esments.

 > Com fomentaries els sectors que apostin per la 
innovació i el coneixement al territori? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de cinquanta-
dos esments, agrupats en els subapartats següents: 
dotze a bonificacions i subvencions; nou a difusió i 
sensibilització; vuit a crear l’entorn tecnològic adequat; 
set a col·laboració; cinc a fomentar la innovació i 
la recerca; quatre a facilitar recursos; tres a millora 
d’infraestructures i nou altres esments.

Eix 6. Definició dels models mancomunats energètic 
i metabòlics: xarxes de consum i residus, i ordenació 
de les seves infraestructures

 > Com podríem reduir el nivell de dependència energètica de 
l’AMCT? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de setanta-cinc 
esments, agrupats en els subapartats següents: trenta-
cinc a energies renovables; vuit a foment i afavoriment de 
l’autosuficiència; vuit a consum més responsable; quatre 
a l’autoconsum; quatre a comunitats energètiques; quatre 
a millora de la gestió; dos a executar el Pla nacional 
d’energia i clima, i deu altres esments.

 > Com creieu que hauria de ser la implantació de models 
d’energies renovables a l’AMCT? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de seixanta-
un esments, agrupats en els subapartats següents: onze 
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a energia solar i eòlica; vuit a distribució territorial i de 
proximitat; sis a respectuosa mediambientalment; quatre 
a de manera planificada; tres a comunitats energètiques 
locals; dos a amb contraprestacions i facilitats; dos a 
hidrogen verd i onze altres esments.

 > Com es podrien optimitzar i racionalitzar les xarxes de 
serveis existents a l’AMCT? 
 
En aquest apartat es van fer fins a un total de quaranta 
esments, agrupats en els subapartats següents: nou a 
amb planificació; vuit a potenciant la mobilitat sostenible; 
tres a densificar; tres a equilibri territorial; tres a gestió 
eficient; dos a interconnexió de xarxes i dotze altres 
esments.

Eix 7. Governança

 > Creieu que existeix una estructura de govern pròpia per 
garantir el desenvolupament coherent i equilibrat de 
l’AMCT? (1-poc d’acord i 5-molt d’acord). 
 
Els resultats en percentatge són: Poc d’acord 86%; 
D’acord 11%; Molt d’acord 2% i no contesta, 2%.

 > En cas que no, quina figura hauria de tenir? 
 
S’assenyalen de forma simplificada algunes de les 
quaranta-cinc opcions proposades: administració 
potent que reguli i coordini; agència habitatge; àrea 
metropolitana; comissió apolítica; comissió multilateral; 
competència plena en ordenació del territori; comunitat 
de municipis; consell supramunicipal per coordinar; 
consorci del Camp; consorci de mobilitat; corporació 
metropolitana; empresa mixta d’aigua i sanejament; ens 
centralitzador; ens de gestió territorial descentralitzat; 
ens local metropolità; entitat independent; entitat no 
lucrativa d’assessoria i guia dels municipis; entitat 
regional de governança; entitat tipus diputació; espai de 
trobada; estructura formada per tots els ajuntaments; 
estructura de governança orgànica i supramunicipal; 

estructura molt democràtica i molt descentralitzada; 
figura vinculada entre cadascun dels municipis; 
Generalitat i administració de l’Estat obligades a 
consultar aquest ens; govern no centralista; governança 
metropolitana; grans decisions a consulta del territori; 
no crear més figures; organisme supracomarcal; 
participació ciutadana i processos participatius; 
supragovern i unió dels ajuntaments.

 > En cas que sí, quines competències hauria d’incorporar? 
Transport; mobilitat; urbanístiques; mediambientals; 
aigua; sanejament; energia; residus; altres... 
 
Els resultats en percentatge són: Mediambientals 42%; 
Urbanístiques 40%; Mobilitat 39%; Residus 39%; 
Energia 37%; Transport 35%; Aigua 32%; Sanejament 
29%; Desenvolupament i promoció econòmica 10%; 
Cultura 6%; Educació 6%; Habitatge 5%; Salut i xarxa 
sanitària 5%; Turisme 3% i Altres 16%.

Pregunta escenari futur. Àmbit metropolità del Camp 
de Tarragona (AMCT)

 > Descriu, en una frase, com t’imagines que hauria de 
ser l’AMCT el 2050. 
 
S’assenyalen de forma simplificada algunes de les 
quaranta-cinc proposades: més connectat per un 
transport públic; neta i ben comunicada; xarxa de 
transport públic i bicicleta que permeti anar a treballar; 
AMCT verda; compromès amb un desenvolupament 
respectuós ambientalment; entorn sostenible 
i pensant en el ciutadà; equilibri amb l’entorn 
natural; espai inclusiu, urbanísticament compactat, 
energèticament sostenible, verd i amb mobilitat 
pública i gratuïta; garantir l’equilibri mediambiental; 
més espais verds; més protecció ambiental; més 
sostenible; resilient i sostenible; renaturalitzar moltes 
zones degradades; sostenible; territori sostenible 
que aporta qualitat de vida; verda i sostenible; 
vinculat amb els seus habitants i els espais; ciutat 
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autosuficient; cohesionada; més democràtica, més 
ordenada urbanísticament; desenvolupament eficient, 
coherent i racional del territori; entorn de qualitat; 
lideratge econòmic; lloc on es pugui habitar; lloc on 
viure; pobles i ciutats atractius; sistema de ciutats; 
sistema de ciutats pericèntric; territori harmonitzat; 
territori plural i divers; xarxa d’autosuficient 
econòmicament i energèticament; més dinàmica; 
potència industrial; energèticament sostenible; 
territori innovador; xarxa comuna de serveis; 
àrea metropolitana moderna; àrea metropolitana 
exemple de bona gestió urbanística i mediambiental; 
eficient i eficaç; gran ciutat metropolitana, més 
unió i cooperació; qualitat de vida; segona àrea 
metropolitana de Catalunya; sentiment d’unitat; 
territori cohesionat, just, resilient, competitiu.

2.5.5 
Escenaris d’àmbit territorial

Com es va poder constatar, un dels principals punts de 
debat que més interès i arguments va suscitar, tot i la 
dificultat de format, temps i espai per poder formular un 
discurs ampli, integrador i, alhora, precís i detallat, va ser el 
de l’àmbit territorial.

En la consulta tècnica de les taules i també en el portal 
telemàtic es va plantejar als participants quins municipis 
havien de constituir l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona. Dels resultats obtinguts queda reflectit amb 
gran consens un escenari principal i tres d’alternatius. 
L’escenari principal està conformat pels sis ajuntaments 
que van iniciar la redacció del planejament director: la 
Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona i Vila-seca, als 
quals se suma el municipi de Cambrils. Com s’ha indicat, 
aquesta delimitació va ser àmpliament reconeguda.

Totes les alternatives reflectides són àmbits amb els set 
municipis de l’escenari principal als quals s’afegeixen 
d’altres que deriven d’un consens dels participats a 
la consulta. Per facilitar la comprensió dels diferents 

àmbits metropolitans, s’han elaborat plànols en els 
quals s’assenyalen els termes municipals que integren 
l’escenari principal i les alternatives. En qualsevol cas, 
tots els municipis que conformen l’escenari principal i 
les alternatives són els municipis que més nombre de 
reconeixements van rebre a la consulta.

L’escenari principal de l’àmbit metropolità està format 
pels set municipis designats i té una superfície de 22.080 
hectàrees i una població de 340.275 habitants.

L’alternativa primera inclou els municipis de l’escenari 
principal i afegeix els dos municipis de costa situats a l’est 
de Tarragona: Altafulla i Torredembarra. Té una superfície 
de 23.650 hectàrees i una població de 362.844 habitants.

L’alternativa segona inclou els municipis de l’alternativa 
primera i n’hi afegeix els tres que, conjuntament amb 
Constantí, destinen sòl al polígon d’indústria petroquímica 
nord: el Morell, Perafort i la Pobla de Mafumet. Té una 
superfície de 25.820 hectàrees i una població de 371.876 
habitants.

L’alternativa tercera inclou els municipis de l’alternativa 
segona i n’hi afegeix els quatre que, conjuntament amb 
la resta, conformen el semicercle central del Camp: el 
Catllar, els Pallaresos, Riudoms i Vinyols i els Arcs. Té una 
superfície de 33.300 hectàrees i una població de 390.298 
habitants.
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Proposta d’àmbit original Proposta d’àmbit alternativa 1

Proposta d’àmbit alternativa 2 Proposta d’àmbit alternativa 3

1 Reus
2 Constantí
3 Tarragona
4 La Canonja
5 Vila-seca
6 Salou

1 Reus
2 Constantí
3 Tarragona
4 La Canonja
5 Vila-seca
6 Salou
7 Cambrils
8 Altafulla
9 Torredembarra

1 Reus
2 Constantí
3 Tarragona
4 La Canonja
5 Vila-seca
6 Salou
7 Cambrils
8 Altafulla
9 Torredembarra
10 El Morell
11 Perafort
12 La Pobla de Mafumet

1 Reus
2 Constantí
3 Tarragona
4 La Canonja
5 Vila-seca
6 Salou
7 Cambrils
8 Altafulla
9 Torredembarra
10 El Morell
11 Perafort
12 La Pobla de Mafumet
13 Els Pallaresos
14 El Catllar
15 Vinyols i els Arcs

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5
5

5 5

6 6

6 6

7

7 7

8

8 8

9

9 9

10 10
11 11

13
14

15

12 12

210 // El futur del Camp 



Proposta d’àmbit d’escenari principal
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Capítol 3

Directrius de 
planejament 
urbanístic de l’àmbit 
metropolità del 
Camp de Tarragona



3
3.1 
Vers una visió  
compartida. 
Vocació i encaix 
del document

Com s’enunciava en el capítol introductori, la Direcció 
General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura 
del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, 
en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha 
promogut l’elaboració d’unes directrius de planejament 
urbanístic del sistema urbà definit per l’àmbit metropolità 
del Camp de Tarragona (AMCT). Així doncs, amb la 
voluntat d’establir els eixos vertebradors d’un pla d’abast 
supramunicipal, la construcció conceptual d’aquestes 
directrius s’ha estructurat de manera orgànica al voltant 
de les dues tasques complementàries presentades en els 
capítols precedents.

La primera de les tasques ha estat l’elaboració de l’atles 
cartogràfic que, a manera de diagnòstic preliminar, ha 
establert el retrat de la realitat actual del sistema urbà 
de l’AMCT a partir de l’anàlisi dels sis vectors que s’han 
presentat al capítol 1. Aquesta tasca va ser coordinada des 
del Centre de Recerca Urbana del Camp —adscrit a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus—, seguida per 
un comitè científic de representants de diverses disciplines 
i facultats de la mateixa URV i va comptar, alhora, amb la 
imprescindible cooperació dels serveis tècnics dels diferents 
ajuntaments i institucions i la complicitat de les institucions 
territorials implicades. En paral·lel i de manera simultània, 
es va impulsar un procés participatiu anomenat «El futur del 
Camp» que va servir, a través de les nou taules tècniques i la 
consulta en línia presentades al capítol 2, per identificar els 
elements conjunts i comuns que constitueixen els principals 
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valors i fortaleses d’aquest territori, els seus trets diferencials, 
els seus principals riscos i amenaces, els seus potencials 
estratègics i per construir, en definitiva, una visió compartida 
dels escenaris de futur desitjables per a l’AMCT.

Entre els diferents objectius de l’elaboració d’aquestes 
directrius de planejament urbanístic de l’AMCT, destaquen 
els següents:

 > Identificar un seguit de criteris i accions estratègiques 
que permetin orientar el planejament del sistema 
urbà del Camp de Tarragona cap a un model de 
desenvolupament territorial més sostenible i equilibrat.

 > Incorporar vectors transversals de planejament 
supramunicipal coherents amb els principis de la Nova 
Agenda Urbana i els objectius de desenvolupament 
sostenible.

 > Establir una base de debat institucional que permeti 
construir una visió compartida dels escenaris de futur 
desitjables per a l’àmbit metropolità del Camp de 
Tarragona.

 > Contribuir a un millor coneixement de les dinàmiques 
territorials que operen en el sistema urbà del Camp de 
Tarragona a partir de l’elaboració d’un primer diagnòstic 
de la realitat metropolitana i les lògiques supramunicipals 
de l’àmbit.

 > Divulgar la realitat i especificitat del territori metropolità 
a partir de la identificació dels seus principals dèficits, 
inèrcies, potencialitats i oportunitats de transformació.

 > Fixar l’àmbit geogràfic i administratiu sobre el qual 
operen les dinàmiques metropolitanes del sistema urbà 
del Camp de Tarragona.

 > Determinar les necessitats contemporànies d’aquest 
territori.

 > Reconèixer els vectors propis que han de guiar la 
planificació urbanística metropolitana i supramunicipal 
del Camp de Tarragona.

En aquest sentit, aquest capítol presenta les directrius 
de planejament urbanístic de l’AMCT, construïdes a partir 
de la revisió sintetitzada de les principals conclusions 

derivades del diagnòstic inicial i del procés participatiu, 
enteses com un primer marc de principis estratègics 
sobre els quals articular un model de planejament 
més sostenible i coherent amb l’estructura territorial 
del sistema urbà del Camp de Tarragona. Un cop el 
Comitè de Seguiment de la URV ha validat el procés i el 
seu resultat i l’ha presentat a la Comissió Executiva de 
Municipis de l’AMCT, aquesta publicació forma part de 
la fase de socialització del retorn i s’acompanyarà d’una 
jornada acadèmica o congrés i altres estratègies de 
divulgació com una exposició itinerant.
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3.2 
Sis eixos, vint 
directrius i cent 
accions

Quant a l’estructura interna, les directrius s’han articulat al 
voltant dels sis blocs temàtics presentats en els capítols 
precedents i, per a cada directriu, s’han explicitat un seguit 
de possibles accions derivades. En aquest sentit, han 
resultat sis eixos, vint directrius i cent accions.

Pel que fa als eixos, aquests són:

1. Models de mobilitat i accessibilitat òptima
2. Protecció i posada en valor de l’espai obert i el medi 

agrari
3. Modernització dels assentaments urbans
4. Projecció del model econòmic del territori
5. Definició dels models mancomunats energètics i 

metabòlics
6. Establiment de marcs de governança i àmbit

A11. Ecobulevards de transport públic, a peu i en bicicleta
A12. Millor oferta de transport públic
A13. Ús transport públic i distribució neta de mercaderies
A14. Mobilitat com a servei a demanda
A15. Espais recàrrega bicicletes i vehicles elèctrics d’ús compartit
A16. Pacificar vies urbanes
A16. Recuperació xarxa de camins
A17. Xarxa ciclista segura, coherent i contínua
A18. Integració paisatgística i continuïtat vies de mobilitat activa
A21. Gestió integral de mobilitat
A22. Prioritzar mitjans de transport col·lectiu nets
A23. Estacions com a intercanviadors multimodals
A24. Nodes intermodals, centralitat i intensitat urbana
A31. Transport de mercaderies menys contaminant
A32. Plataformes logístiques intermodals
A33. Desenvolupament urbanístic condicionat
A34. Nous traçats per reduir o mitigar risc
B11. Criteris ordenació SNU
B12. Usos propicis, admissibles i prohibits SNU
B13. Protecció sòls agrícoles productius
B14. Requalificació sòls obsolets d’alt valor estratègic
B15. Conservar paisatge agrari i mosaic
B21. Millorar serveis i comunicacions medi agrari
B22. Bancs de terra i programes de desenvolupament rural
B23. Parc Agrari del Camp de Tarragona
B24. Accessibilitat entorns agraris i xarxa camins
B25. Infraestructura agroalimentària i consum local
B31. Infraestructur verda i continuïtat ecològica
B321. Revertir fragmentació territorial
B33. Rehabilitar punts de fractura de matriu biològica
B34. Indicadors impacte i estat ecosistemes
B35. Coordinar escales local i territorial
B36. Protegir paisatge litoral i vores de transició
B37. Foment d’itineraris i narratives patrimonials
C111. Model de ciutat dens, complex i socialment cohesionat
C112. Estratègeies transversals pel benestar de les persones
C113. Equilibri natura-entorn urbà
C114. Eixos cívics metropolitans
C115. Disseny urbà i arquitectònic bioclimàtic
C116. Accessibilitat a grans equipaments i espais lliures
C117. Combatre efecte illa de calor i augmentar resiliència
C118. Adaptació al canvi climàtic i qualitat ambiental
C119. Reduir consum energètic i augmentar eficiència
C120. Gestió dels sòls contaminats
C121. Perímetre de creixement urbà i espai de transició
C21. Prioritzar regeneració urbana i densificació
C22. Criteris de salut i confort en espais públics
C23. Perspectiva de gènere
C24. Regular usos en planta baixa
C25. Usos transitoris àmbits obsolets
C26. Evitar dispersió funcional
C31. Incrementar i diversificar l’oferta d’habitatge assequible
C32. Incentivar lloguer i altres tinences
C33. Noves tipologies residencials
C34. Incentivar la rehabilitació de masos
C35. Revisar capacitat residencial de l’AMCT
C36. Habitatge deshabitat o buit
C37. Reduir estacionalitat residencial
D11. Transició economia verda i circular
D12. Diversificar i especialitzar el model productiu
D13. Recuperació sòls contaminats
D14. Transformació tipològica i energètica dels polígons industrials
D21. Prioritzar l’aprofitament del sòl existent
D22. Visió supramunicipal per intensificació selectiva de polígons
D23. Nous parcs tecnològics en àmbits urbans o en continuïtat
D24. Parcs científics vinculats als campus universitaris
D25. Consolidar nodes d'alta connectivitat
D26. Reforçar campus d’excel·lència Catalunya Sud
D27. Noves activitats econòmiques en emplaçaments singulars
D28. Promoure vida urbana prioritzant comerç tradicional
D31. Desestacionalitzar model turístic
D32. Gestió integral i reducció impacte del turisme
E11. Estratègica supramunicipal abastiment d’energia
E12. Reduir consum energètic global
E13. Autoabastiment energètic i distribució integrada
E21. Transició cap a producció d’energia neta i renovable
E22. Infraestructures producció d’energia neta
E31. Criteris bioclimàtics com orientació i ús sistemes passius
E32. Planejament integral xarxa d’aigua potable
E33. Optimitzar xarxa de sanejament
E34. Optimitzar traçats xarxes de distribució
E41. Gestió de residus integrada
E42. Reciclatge i recollida selectiva amb indicadors de seguiment
E43. Reduir volum de residus industrials
E44. Materials durables i reciclables
E51. Estratègies de mitigació de riscos
F11. Eina de governança transversal i supramunicipal
F12. Cooperació entre administracions
F13. Plans o estratègies coordinades per l'ordenació territori
F14. Mecanismes d’incentivació a la participació ciutadana
F15. Arrelament de la població
F16. Equip tècnic qualificat i gestió de dades AMCT
F17. Observatori de l’AMCT vinculat a URV
F21. Reequilibri territorial serveis i dotacions
F22. Estructures organitzatives de corresponsabilitat
F23. Equipaments de caràcter metropolità
F24. Necessitats territorials i potencials estratègiques
F25. Planificar integralent mobilitat metropolitana
F31. Àrees funcionals i zones influència AMCT
F32. Reforçar estructura polinuclear
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A11. Ecobulevards de transport públic, a peu i en bicicleta
A12. Millor oferta de transport públic
A13. Ús transport públic i distribució neta de mercaderies
A14. Mobilitat com a servei a demanda
A15. Espais recàrrega bicicletes i vehicles elèctrics d’ús compartit
A16. Pacificar vies urbanes
A16. Recuperació xarxa de camins
A17. Xarxa ciclista segura, coherent i contínua
A18. Integració paisatgística i continuïtat vies de mobilitat activa
A21. Gestió integral de mobilitat
A22. Prioritzar mitjans de transport col·lectiu nets
A23. Estacions com a intercanviadors multimodals
A24. Nodes intermodals, centralitat i intensitat urbana
A31. Transport de mercaderies menys contaminant
A32. Plataformes logístiques intermodals
A33. Desenvolupament urbanístic condicionat
A34. Nous traçats per reduir o mitigar risc
B11. Criteris ordenació SNU
B12. Usos propicis, admissibles i prohibits SNU
B13. Protecció sòls agrícoles productius
B14. Requalificació sòls obsolets d’alt valor estratègic
B15. Conservar paisatge agrari i mosaic
B21. Millorar serveis i comunicacions medi agrari
B22. Bancs de terra i programes de desenvolupament rural
B23. Parc Agrari del Camp de Tarragona
B24. Accessibilitat entorns agraris i xarxa camins
B25. Infraestructura agroalimentària i consum local
B31. Infraestructur verda i continuïtat ecològica
B321. Revertir fragmentació territorial
B33. Rehabilitar punts de fractura de matriu biològica
B34. Indicadors impacte i estat ecosistemes
B35. Coordinar escales local i territorial
B36. Protegir paisatge litoral i vores de transició
B37. Foment d’itineraris i narratives patrimonials
C111. Model de ciutat dens, complex i socialment cohesionat
C112. Estratègeies transversals pel benestar de les persones
C113. Equilibri natura-entorn urbà
C114. Eixos cívics metropolitans
C115. Disseny urbà i arquitectònic bioclimàtic
C116. Accessibilitat a grans equipaments i espais lliures
C117. Combatre efecte illa de calor i augmentar resiliència
C118. Adaptació al canvi climàtic i qualitat ambiental
C119. Reduir consum energètic i augmentar eficiència
C120. Gestió dels sòls contaminats
C121. Perímetre de creixement urbà i espai de transició
C21. Prioritzar regeneració urbana i densificació
C22. Criteris de salut i confort en espais públics
C23. Perspectiva de gènere
C24. Regular usos en planta baixa
C25. Usos transitoris àmbits obsolets
C26. Evitar dispersió funcional
C31. Incrementar i diversificar l’oferta d’habitatge assequible
C32. Incentivar lloguer i altres tinences
C33. Noves tipologies residencials
C34. Incentivar la rehabilitació de masos
C35. Revisar capacitat residencial de l’AMCT
C36. Habitatge deshabitat o buit
C37. Reduir estacionalitat residencial
D11. Transició economia verda i circular
D12. Diversificar i especialitzar el model productiu
D13. Recuperació sòls contaminats
D14. Transformació tipològica i energètica dels polígons industrials
D21. Prioritzar l’aprofitament del sòl existent
D22. Visió supramunicipal per intensificació selectiva de polígons
D23. Nous parcs tecnològics en àmbits urbans o en continuïtat
D24. Parcs científics vinculats als campus universitaris
D25. Consolidar nodes d'alta connectivitat
D26. Reforçar campus d’excel·lència Catalunya Sud
D27. Noves activitats econòmiques en emplaçaments singulars
D28. Promoure vida urbana prioritzant comerç tradicional
D31. Desestacionalitzar model turístic
D32. Gestió integral i reducció impacte del turisme
E11. Estratègica supramunicipal abastiment d’energia
E12. Reduir consum energètic global
E13. Autoabastiment energètic i distribució integrada
E21. Transició cap a producció d’energia neta i renovable
E22. Infraestructures producció d’energia neta
E31. Criteris bioclimàtics com orientació i ús sistemes passius
E32. Planejament integral xarxa d’aigua potable
E33. Optimitzar xarxa de sanejament
E34. Optimitzar traçats xarxes de distribució
E41. Gestió de residus integrada
E42. Reciclatge i recollida selectiva amb indicadors de seguiment
E43. Reduir volum de residus industrials
E44. Materials durables i reciclables
E51. Estratègies de mitigació de riscos
F11. Eina de governança transversal i supramunicipal
F12. Cooperació entre administracions
F13. Plans o estratègies coordinades per l'ordenació territori
F14. Mecanismes d’incentivació a la participació ciutadana
F15. Arrelament de la població
F16. Equip tècnic qualificat i gestió de dades AMCT
F17. Observatori de l’AMCT vinculat a URV
F21. Reequilibri territorial serveis i dotacions
F22. Estructures organitzatives de corresponsabilitat
F23. Equipaments de caràcter metropolità
F24. Necessitats territorials i potencials estratègiques
F25. Planificar integralent mobilitat metropolitana
F31. Àrees funcionals i zones influència AMCT
F32. Reforçar estructura polinuclear
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3.2.1 
Models de mobilitat i accessibilitat òptima

A partir de la lectura complementària de l’aproximació 
diagnòstica i el procés participatiu plantejats anteriorment, 
el retrat del model de mobilitat dominant al Camp és 
contundent. Paradoxalment, és un àmbit amb un gran 
nombre d’infraestructures de mobilitat, tant viàries com 
ferroviàries que travessen el territori, aquest és un àmbit 
fragmentat, amb duplicitats de traçat, teixits discontinus i 
funcions disperses que obliguen a una mobilitat quotidiana 
que es resol, majoritàriament, per mitjà del vehicle privat. 
Pel que fa a les alternatives com el transport públic i 
col·lectiu, la seva xarxa és percebuda com a ineficaç, poc 
integrada i sense connexions modals. Al seu torn, la xarxa 
de transport de mercaderies perilloses també es considera 
insegura i esdevé motiu de conflicte.

Pel que fa a les oportunitats, s’entén que l’arribada del 
tramvia pot ser un element estructurant de primer ordre en 
la concepció d’un model de mobilitat metropolitana basat 
en l’accessibilitat universal, la intermodalitat, el foment de 
l’ús d’un transport públic eficient i integrat i la potenciació 
de les alternatives de mobilitat activa en entorns segurs i 
saludables.

D’aquesta manera, les tres principals directrius en aquest 
sentit serien:

 > Impulsar la mobilitat activa i el transport públic.
 > Millorar la intermodalitat entre els diferents tipus de 
transport públic.

 > Reduir el risc del transport de mercaderies perilloses.

Raval de Santa Anna de Reus, 2021
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Models de mobilitat i
 accessibilitat òptima

Impulsar la mobilitat activa i el transport públic

 • Prioritzar les vies destinades al transport públic a mode d’ecobulevards o xarxa d’eixos cívics concebuts com a 
plataformes reservades al transport col·lectiu i de vianants i bicicletes.

 • Millorar l’oferta del transport públic existent incrementant freqüència, fent més accessible o integrant estructures i 
sistemes. 

 • Fomentar l’ús del transport públic i la distribució neta de mercaderies, especialment en la seva darrera milla.

 • A les àrees de baixa densitat de població, implantar la mobilitat com a servei a demanda.

 • Garantir la reserva d’espais destinats a la recàrrega de bicicletes i vehicles elèctrics d’ús compartit.

 • Recuperar i preservar la xarxa de camins històrics i vies rurals de l’AMCT garantint la seva continuïtat i compatibili-
tat amb les infraestructures viàries existents

 • Pacificar les vies urbanes existents dotant al vianant d’espais més atractius, segurs, accessibles i còmodes.

 • Garantir una xarxa ciclista segura, coherent, accessible, sense interrupcions de traçat i fàcil de comprendre que 
minimitzi les interferències amb el trànsit rodat i el trànsit de vianants i eviti pendents excessives.

 • Afavorir la continuïtat de la xarxa viària destinada a la mobilitat activa a partir de criteris d’integració paisatgística i 
la dotació d’elements de suport com escales, rampes, ascensors, passeres o túnels que connectin la xarxa 
urbana i territorial.

Millorar la intermodalitat entre els diferents tipus de transport públic

 • Combinar diferents modes de transport públic que conformin un model de gestió integral de la mobilitat del 
conjunt de l’AMCT.

 • Prioritzar els mitjans de transport col·lectiu nets com els trens, tramvies, autobusos elèctrics i bicicletes, incloses 
les elèctriques. 

 • Concebre les estacions com a intercanviadors amb criteris d’accessibilitat, centralitat i intermodalitat. 

 • Plantejar les estacions intermodals com a nusos de centralitat i intensitat urbana, densos i amb diversitat d’usos.

Reduir el risc del transport de mercaderies perilloses

 • Incentivar la derivació del transport de mercaderies per carretera a altres modes de transport menys contaminants 
com el ferroviari i marítim tot planificant i desenvolupant equipaments que facilitin les operacions de transbord.

 • Optimitzar les plataformes logístiques intermodals entre port, aeroport, ferrocarrils i xarxa viària.  

 • Condicionar la gestió i desenvolupament urbanístic de les poblacions de l’AMCT al risc associat al transport de 
mercaderies perilloses. 

 • De forma coherent als escenaris de planejament futur, estudiar nous traçats ferroviaris que mitiguin el risc derivat 
del transport de mercaderies i optimitzin la seva explotació.



3.2.2 
Protecció dels espais oberts i posada en 
valor del medi agrari

En el cas del medi agrari, si bé és percebut com un element 
clau en la lluita contra els efectes nocius del canvi climàtic, 
les conclusions de l’estudi diagnòstic i el procés participa-
tiu retraten un espai agrícola improductiu, poc competitiu, 
fragmentat, oblidat, i, en general, conflictiu, residual o aban-
donat. Quan es manté la productivitat, el model dominant 
passa pel monocultiu extensiu que empobreix la diversitat 
del mosaic tradicional i degrada el valor del paisatge. Entre 
les principals causes d’aquest abandonament progressiu 
destaquen, per una banda, l’expectativa generalitzada de 
transformació urbana del sòl i, per altra, l’absència d’una 
figura de protecció específica dels valors del medi agrícola.

Pel que fa a les oportunitats detectades per revertir el model 
d’explotació agrària actual, aquestes s’articulen entorn 
d’un canvi de paradigma: que el medi agrari passi de ser 
percebut com un sòl a transformar —és a dir, un paisatge 
a l’expectativa de convertir-se en urbà— a ser valorat com 
un sòl productiu, a preservar i protegir. Per a fer-ho, caldria 
diversificar els cultius, modernitzar els processos, explorar 
models cooperatius, ordenar els usos compatibles i resoldre 
els espais de relació amb els teixits i infraestructures exis-
tents, la xarxa de camins i masos i el sistema d’espais oberts.

Com a objectiu d’escala territorial, es va marcar que la reser-
va d’espai agrari mai fos inferior a la meitat del sòl de l’AMCT 
i, en aquest sentit, s’obria la possibilitat de repensar alternati-
ves de requalificació del sòl urbanitzable no desenvolupat per 
tal d’establir escenaris més sostenibles.

En aquest sentit, les tres directrius de referència per a la protec-
ció dels espais oberts i posada en valor del medi agrari serien:

 > Preservar i diversificar l’espai agrícola i els seus valors paisatgístics
 > Millorar l’ordenació i la connexió amb l’espai agrícola
 > Protegir i conservar els entorns naturals

Vista del paisatge de garrofers i 
pedra seca al Camp, 2021
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Protecció dels espais 
oberts i posada en 

valor del medi agrar

Preservar i diversificar l’espai agrícola i els seus valors paisatgístics

 • Establir criteris generals per l’ ordenació dels sòl no urbanitzable de l’AMCT i homogeneïtzar-ne la qualificació. 

 • Definir els usos propicis, admissibles i prohibits al sòl no urbanitzable en funció del seu nivell de protecció o tipus 
d’explotació.

 • Es garantirà una protecció preferent dels sòls agrícoles productius com a mecanisme de resiliència territorial,  
sistema d’abastament i sobirania alimentària.

 • Possibilitar la requalificació d’aquells sòls urbanitzables no desenvolupats que han quedat obsolets o abandonats 
en sòls no urbanitzables agroramaders d’alt valor estratègic.

 • Conservar els elements i estructures característics del mosaic agrari de l’AMCT per la seva contribució a la 
valoració del paisatge.

Millorar l’ordenació i la connexió amb l’espai agrícola

 • Millorar la prestació de serveis, comunicacions i equipaments del medi agrari, promovent la seva digitalització per 
millorar la qualitat de vida de les persones i la competitivitat del sector.

 • Com a estratègies per fixar la població i promoure l’ocupació, assajar la implementació d’iniciatives de caràcter 
supramunicipal com programes de desenvolupament per a joves agricultors o bancs de terra d’àmbits abando-
nats o improductius.

 • Promoure la creació d’un Parc Agrari del Camp de Tarragona.

 • Augmentar l’accessibilitat dels entorns agraris a partir de la recuperació de la xarxa de camins i millora del 
transport públic i/o a demanda.

 • Planificar la infraestructura agroalimentària des del territori fins als espais urbans, potenciant el consum de 
productes locals.

Protegir i conservar els entorns naturals

 • Establir els criteris, mesures i accions per garantir una efectiva continuïtat ecològica de la matriu biofísica de 
l’AMCT a través del disseny i protecció de les seves infraestructures verdes i blaves.

 • Revertir la progressiva pèrdua de biodiversitat i la fragmentació territorial actual assegurant la protecció dels 
corredors ecològics amb especial atenció als rius, rieres, zones humides, platges i altres espais ambientalment 
sensibles.

 •  Identificar i rehabilitar els punts de fractura de la matriu biològica, prioritzant propostes basades en les lògiques 
naturals i de menor impacte.

 • Establir indicadors de seguiment i mesura dels impactes de qualsevol pla, programa o projecte que incideixi 
sobre els espais protegits pels seus valors ambientals i l’estat de preservació dels ecosistemes.

 • Garantir l’aproximació interescalar dels espais naturals coordinant les polítiques territorials i locals i articulant els 
sistemes generals d’espais lliures i les zones verdes.

 • Protegir el paisatge litoral, l'entorn de les platges i el port, preservant els caps i promontoris com a fites de 
referència escenogràfica i ordenant el tractament dels espais de vora i transició.

 • Promoure el patrimoni històric cultural i natural a través de propostes integrades que ajudin a connectar els llocs 
simbòlics i recursos del paisatge a través del foment d’itineraris i narratives d’interpretació.



3.2.3 
Modernització dels assentaments urbans

Partint de l’anàlisi perceptiu dels tipus d’assentaments 
urbans que trobem a l’AMCT, gran part dels actors consultats 
destacaven la segregació i degradació dels diferents teixits 
juntament a la dificultat d’accés a l’habitatge assequible i de 
qualitat. Pel que fa als entorns urbans, manca una ordenació 
general i alguns d’ells es perceben com a poc saludables en 
termes de contaminació, sobreocupació, pobresa energètica, 
mal estat de conservació o espais no accessibles. A causa 
de la seva proximitat a activitats perilloses, alguns teixits 
s’han considerat vulnerables als riscos de caràcter natural o 
tecnològic. En relació al model de creixement, dues de cada 
tres persones el considera inadequat, identificant la baixa 
densitat com una de les principals causes de la dispersió i, 
per tant, d’un tipus de mobilitat associada poc sostenible.

Pel que fa a la visió de futur desitjable, aquesta parteix d’un 
replanteig profund del model de creixement urbà, qüestionant 
el mateix concepte i incorporant opcions alternatives com ara 
intensificar els espais d’oportunitat, acotar expectatives, mi-
norar els efectes de l’estacionalitat, diversificar teixits, reciclar 
àmbits obsolets, dotar-se d’equipaments mancomunats de 
caràcter supramunicipal, rehabilitar i incorporar estratègies 
de millora energètica del parc d’habitatges existent, ampliar 
l’oferta de tipologies residencials, augmentant els de caràc-
ter social, mobilitzar els habitatges buits i explorar fórmules 
alternatives de tinença. Tot, en definitiva, per transformar i 
millorar els espais de convivència i la qualitat de vida de les 
persones. D’aquesta visió compartida sobre la modernització 
dels assentaments urbans de l’AMCT, les principals directrius 
de referència que en resulten serien:

 > Potenciar les ciutats sostenibles a partir de models que 
apostin per la densitat, intensitat, diversitat, complexitat, fle-
xibilitat, resiliència, cohesió social i l’accessibilitat universal.

 > Replantejar el model d’assentaments incorporant-hi 
criteris de salut, confort mediambiental i adaptació al 
canvi climàtic.

 > Fomentar l’ús del parc d’habitatges buits i invertir en 
habitatge social i de lloguer.

Bloc d’habitatges del barri Fortuny de Reus, 2021
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Modernització dels
 assentaments urbans

Potenciar les ciutats sostenibles

 • Promoure un model de ciutat dens, complex, d’usos barrejats, resilient, flexible i especialment i socialment 
cohesionat.

 • Incorporar estratègies d’adaptació al canvi climàtic, accessibilitat universal, perspectiva de gènere, qualitat 
ambiental, salut i benestar de les persones al disseny i gestió de la ciutat i territori.

 • Garantir un equilibri entre elements territorials naturals i urbans tot evitant els grans continus urbanitzats.

 • Impulsar la transformació de vies amb vocació urbana convertint-les en eixos cívics metropolitans entre grans 
nodes de transport col·lectiu i equipament.

 • Fomentar els principis de disseny urbà i arquitectònic bioclimàtic, fomentant la construcció sostenible, els 
sistemes ecoeficients i la utilització de materials reciclats, reciclables o de proximitat.

 • Millorar l’accessibilitat als grans equipaments i espais lliures existents a cada àmbit funcional a qui donen servei.

 • Combatre l’efecte illa de calor i incrementar la resiliència urbana a partir d’actuacions que incrementin la porositat 
superficial dels teixits existents.

 • Implantar mesures de millora de la qualitat ambiental de l’entorn urbà i reducció de la contaminació atmosfèrica, 
acústica, de les aigües i del sòl.

 • Establir accions específiques per reduir el consum energètic i augmentar l’eficiència i l’ús de fonts i sistemes 
d’energia no contaminants.

 • Integrar la gestió dels sòls contaminats i la millora de la qualitat del sòl com a factor determinant la regeneració 
urbana i la planificació territorial.

 • Proposar un perímetre de creixement urbà al voltant del teixit que contingui un espai de transició amb el sòl no 
urbanitzable a mode d’ anella verda.

Replantejar el model d’assentaments

 • Prioritzar la regeneració urbana i densificació dels teixits urbans degradats i el reciclat d’àmbits obsolets com a 
alternativa a noves ocupacions de sòl.

 • Incorporar criteris de salut i confort ambiental (climàtic, lumínic i acústic), en la planificació dels espais públics.

 • Garantir espais de qualitat per al desenvolupament de la vida quotidiana incorporant estratègies integrals de 
perspectiva de gènere.

 • Regular els usos en planta baixa del teixit residencial fomentant el comerç i un ecosistema ric d’activitats econòmi-
ques de proximitat.

 • Promoure usos transitoris com a estratègia de regeneració de l’entorn urbà o d’ocupació d’àmbits obsolets o 
expectants.

 • Evitar la segmentació funcional de la ciutat i l’expulsió d’activitats econòmiques a polígons exteriors.

Potenciar l’ús del parc d’habitatges buits i invertir en habitatge social

 • Incrementar l’oferta d’habitatge assequible, ampliant la dotació d’habitatge públic protegit.

 • Incentivar el lloguer i altres tipologies de tinença.

 • Diversificar el parc d’habitatges incorporant noves tipologies residencials.

 • Permetre i incentivar la rehabilitació de masos i altres estructures tradicionalment vinculades a les explotacions 
agràries.

 • Establir mecanismes de revisió periòdica dels escenaris i tendències de creixement poblacional per adaptar la 
capacitat residencial de l’AMCT.23. Incorporar l'habitatge deshabitat o buit existent.24. Reduir l’impacte de 
l’estacionalitat residencial derivada del turisme.



3.2.4 
Projecció del model econòmic del territori

Si bé es reconeix el paper essencial dels sectors de la 
indústria i el turisme en la conformació del model econòmic 
que ha definit les darreres dècades de creixement del Camp, 
el monocultiu simplificador d’aquestes activitats és percebut 
com una feblesa de primer ordre amb conseqüències sobre 
la precarietat laboral, l’estacionalitat i la volatilitat del mercat. 
La indústria és vista com a font de contaminació i vulnerabi-
litat enfront dels riscos tecnològics que pot generar. Per altra 
banda, tot i que com a territori parteix d’una condició geo-
gràficament estratègica en termes de connectivitat potencial, 
la manca de relació entre infraestructures, és a dir, l’absència 
d’intermodalitat, el converteix en un espai ineficient i poc 
competitiu que ha abandonat fonts tradicionals de diversifica-
ció econòmica com el comerç local o l’agricultura.

Per tal de combatre aquesta tendència, molts dels participants 
del procés participatiu van identificar la presència de la Univer-
sitat Rovira i Virgili com a primer actiu potencial en generació 
de coneixement, foment de la innovació i captació de talent. 
Una segona oportunitat detectada és la connectivitat latent al 
territori. L’elevada presència d’infraestructures viàries, ferrovi-
àries, portuàries i aeroportuàries converteixen l’àmbit metro-
polità del Camp de Tarragona en un territori estratègicament 
posicionat per esdevenir un centre competitiu. Una tercera línia 
estratègica passaria per la diversificació del model econòmic a 
través de la millora del sector agrari, la desestacionalització del 
turisme, la incorporació d’activitats que enriqueixin l’ecosistema 
empresarial, la generació de nous nínxols laborals relacionats 
amb les noves tecnologies i la innovació i la modernització i di-
gitalització del comerç tradicional. En aquest sentit, la voluntat 
de millorar i fer més eficient i competitiva la projecció del model 
econòmic de l’AMCT s’ha traduït en tres directrius principals:

 > Transformar el sector industrial en un model més segur i 
no contaminant.

 > Incentivar un model econòmic més sostenible, divers, 
responsable i integrat en la ciutat compacta.

 > Augmentar la qualitat del turisme, diversificar-ne l’oferta i 
reduir-ne l’estacionalitat.

Polígon d’Entrevies a Tarragona, 2021
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Projecció del model 
econòmic del territori

Transformar la indústria en un model més segur i no contaminant

 • Fomentar la transició vers un model d’economia verda i circular des de la producció, el consum i la gestió i 
reciclatge de residus.

 • Diversificar el model productiu de l’AMCT potenciant l’especialització, la innovació tecnològica i la incorporació de 
nous sectors emergents.

 • Promoure la recerca sobre la recuperació dels sòls contaminats en els processos de regeneració urbana. 

 • Incentivar la transformació tipològica i transició energètica dels polígons industrials.

Incentivar un model econòmic sostenible

 • Prioritzar l’aprofitament del sòl infrautilitzat destinat a activitats econòmiques per davant de la colonització de 
terrenys agrícoles.

 • Des d’una visió supramunicipal, promoure la intensificació selectiva dels sòls d’activitat econòmica, re-equipant 
els polígons industrials existents a l’AMCT per garantir la seva connectivitat, digitalització i diversificació.

 • Posicionar els nous parcs tecnològics amb alt potencial innovador en àmbits urbans o en continuïtat urbana 
vinculats a les àrees d’alta centralitat.

 • Promoure la creació de parcs científics vinculats als campus universitaris que garanteixin espais multifuncionals 
compartits, atractius, ben interconnectats i de qualitat.

 • Consolidar les àrees vinculades als grans nodes de connectivitat exterior de l’AMCT (ports, aeroports i estacions 
d’alta velocitat).

 • Consolidar el rol nodal de la internet global i coneixement del campus d’excel·lència de la Catalunya Sud. 
Especialitzar la recerca aplicada industrial en transició vers energies netes com l’hidrogen verd.

 • Posicionar les noves activitats econòmiques en emplaçaments singulars on conflueixin diversos components 
d’excel·lència regional i competitivitat territorial.

 • En relació a l’activitat comercial, promoure la vida urbana prioritzant el comerç tradicional de proximitat per sobre 
del model de grans superfícies perifèriques. Caldrà, en aquest sentit, limitar-ne la superfície màxima.

Augmentar la qualitat del turisme i diversificar la oferta

 • Diversificar l’oferta turística de l’AMCT per tal de desestacionalitzar el model.

 • Gestionar de manera integral l’activitat turística i la seva distribució territorial, reduint els seus impactes ambientals 
i garantint el retorn social al seu entorn.



3.2.5 
Definició de models mancomunats 
energètics i metabòlics

Pel que fa a la lectura de les xarxes de serveis, distribució de 
recursos i energia i gestió de residus que van fer els diversos 
tècnics i persones que van participar en les taules de debat 
o van respondre la consulta en línia, incideix de nou en la 
fragmentació i la manca de visió integral d’un sistema poc 
eficaç, desordenat i insostenible. Pel que fa a l’energia, el 
Camp és un territori absolutament dependent d’altres àmbits 
productors i presenta sistemes de distribució que prioritzen 
un ús intensiu i excessiu per part del sector industrial. De la 
mateixa manera, la històrica escassetat endèmica d’un recurs 
tan essencial com l’aigua va derivar en el transvasament 
hídric provinent de l’Ebre per tal de poder garantir el 
creixement urbà, el desenvolupament turístic i l’explotació 
industrial. Al seu torn, el model de consum de la societat 
contemporània genera una gran quantitat de residus de 
difícil gestió que deriven, sovint, en la contaminació creixent 
del medi ambient. Per últim, en un context d’emergència 
climàtica, aquesta situació de dependència i vulnerabilitat 
probablement incrementarà potencialment els riscos naturals 
i antròpics que actualment ja amenacen l’AMCT.

Quant a les possibles oportunitats detectades durant el 
procés participatiu, cal destacar la incorporació estratègica 
d’energies renovables per reduir la dependència actual, 
l’optimització de sistemes de gestió, la racionalització de 
traçats o la mancomunació de serveis i xarxes de consum 
per garantir un territori més resilient i sostenible.

D’aquesta visió compartida sobre la definició d’un 
metabolisme més eficaç de l’AMCT, les principals directrius 
de referència que en resulten serien:

 > Promoure l’autosuficiència energètica.
 > Potenciar les energies renovables.
 > Gestionar els recursos de manera eficient i incentivar el 
consum responsable.

 > Fomentar el reciclatge i la reutilització de residus.
 > Mitigar els riscos i augmentar la resiliència.

Estació depuradora d’aigües residuals, 2021
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Definició de models 
mancomunats energètics 

i metabòlics

Augmentar l’autosuficiència energètica

 • Establir una estratègia supramunicipal per a l’abastiment d’energia de l’AMCT.

 • Reduir la despesa energètica global de l’AMCT a partir de l’estalvi d’un consum més eficient en habitatges, 
processos productius i industrials i mobilitat.

 • Afavorir les estratègies d’autoabastiment energètic i distribució integrada de proximitat prioritzant les solucions 
renovables a nivell de barri, municipi o regió.

Potenciar les energies renovables

 • Incentivar la transició cap a la producció d’energia neta i renovable per mitjà de polítiques públiques i ajuts.

 • Garantir les reserves del sòl adequades per a la implantació d’infraestructures dedicades a la producció d’energia 
neta.

Gestionar els recursos de forma eficient i incentivar el consum responsable

 • Incorporar criteris bioclimàtics en la planificació, projecte i execució d'edificacions i espais públics (orientació, ús 
de sistemes passius i materials d’origen reciclat).

 • Planificar de manera integral la xarxa d’aigua potable de l’AMCT, garantint la cobertura a tots els seus àmbits i 
funcions i el compliment dels cabals ecològics dels punts de presa.

 • Reformular i optimitzar la xarxa de sanejament garantint la protecció de les aigües subterrànies i la qualitat dels 
espais fluvials, marítims,  estuaris i aiguamolls.

 • Optimitzar els recorregut i traçats de les xarxes de distribució, minimitzant els seus impactes  sobre el paisatge.

Incrementar el reciclatge i la reutilització dels residus

 • Coordinar i integrar les polítiques de gestió de residus de l’AMCT.

 • Definir uns objectius per al reciclatge i recollida selectiva, establir uns indicadors de seguiment i garantir les 
reserves d’espai necessàries per a la seva gestionar eficaç.

 • Reduir el volum de residus produït pel sector industrial i la construcció aplicant estratègies per allargar el cicle de 
vida dels materials.

 • Produir coneixement i fomentar l’ús de materials durables i reciclables.

Mitigar els riscos i augmentar la resiliència

 • Aplicar estratègies i accions concretes per tal de mitigar o reduir els riscos i augmentar la resiliència de l’AMCT.



3.2.6 
Establiment de marcs de governança i 
àmbit

Consultats per les estructures de govern específicament 
dedicades i amb competències per vetllar pel 
desenvolupament coherent i equilibrat de l’àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona, un 86% dels 
participants van contestar que no existia cap institució 
o òrgan de gestió que complís aquesta funció. Seguint 
aquest mateix argument, una de les conclusions 
transversals compartida en tots els vectors estudiats 
va ser que, si bé existien institucions de caràcter 
supramunicipal com ara els consells comarcals o la 
mateixa Diputació, en general prioritzava l’interès particular 
dels municipis i mancava una cultura de participació i 
una visió global del territori concebuda com a entitat 
integrada i construïda al voltant d’intel·ligències col·lectives 
i estratègies de desenvolupament conjuntes. Calia, segons 
l’opinió de la majoria de participants, una estructura pròpia 
de govern, sòlida, coordinada i amb competències en 
matèria d’urbanisme, medi ambient, mobilitat i transport, 
energia, residus, aigua i sanejament.

En aquest sentit, s’entenia el mateix procés participatiu 
engegat per a l’elaboració d’aquest planejament com una 
oportunitat de generació dels espais de debat i consens 
que podrien, per una banda, consolidar una identitat 
metropolitana constituïda a partir de la imatge polièdrica 
dels espais comuns i les singularitats pròpies d’aquest 
àmbit i, per l’altra, establir nous marcs de governança. 
Per fer-ho, es van proposar bàsicament tres directrius de 
treball:

 > Gestionar les administracions amb professionalitat, 
transparència i eficàcia.

 > Mancomunar la dotació de serveis bàsics, la gestió 
d’equipaments i les infraestructures comunes.

 > Establir un àmbit d’acció compartit i definir escenaris 
territorials alternatius.

El parc de la Ciutat de Tarragona, 2021
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Establiment de marcs 
de governança i àmbit

Gestionar les administracions amb professionalitat,  transparència i agilitat

 • Dotar l’àmbit d’una eina de governança transversal, eficient i eficaç per a gestionar i coordinar les qüestions de 
caràcter supramunicipal de l’AMCT.  

 • Establir aliances i plataformes de cooperació entre administracions existents.

 • Elaborar plans o estratègies conjuntes d’aplicació coordinada dels criteris en matèria d’ordenació del territori.

 • Incorporar mecanismes d’incentivació a la participació ciutadana al desenvolupament de l’AMCT que garanteixin 
la representativitat de tots els col·lectius de la societat.

 • Fomentar l’arrelament de la població, donant valor a la identitat dels barris i al patrimoni de la ciutat, i reforçant les 
xarxes veïnals i l’associacionisme.

 • Implementar un  equip tècnic qualificat amb capacitat per aplicar mètodes de captació, sistematització, anàlisi i 
visualització de les dades generades pels diferents municipis de l’AMCT.

 • Crear un Observatori de l’AMCT vinculat amb la Universitat Rovira i Virgili com a agent articulador del territori.

Mancomunar els serveis, els equipaments i les infraestructures

 • Articular estratègies supramunicipals que fomentin el reequilibri territorial en termes de serveis i dotacions.

 • Fomentar el cooperativisme i les fórmules de gestió públic-privada com a estructures organitzatives de 
corresponsabilitat en la millora de l’entorn.

 • Definir la vocació i localització d’equipaments de caràcter metropolità de gestió mancomunada.

 • Establir la lectura compartida de necessitats i potencials estratègiques de l’AMCT per garantir un model de gestió 
més eficaç, robust i resilent.

 • Planificar la mobilitat metropolitana des de l’òptica integral i coordinada entre agents, institucions i competències.

Escenaris plantejats per l’àmbit territorial

 • D'acord a la delimitació de l'AMCT, identificar-ne les seves àrees funcionals i àmbits d’influència

• Reforçar l’estructura polinuclear de capitals o capçaleres metropolitanes de l’AMCT.



La plaça Mercadal de Reus, 2021
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4

Nota
final

Els treballs presentats en aquest llibre mostren un territori 
de construcció complexa, sense concepció unitària en 
quasi cap matèria i relativament poc estudiat: l’àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona. Contràriament al 
pretès, la idea d’equilibri d’usos i l’ordenació eficaç en 
termes d’escala municipal, n’ha propiciat la fragmentació, 
desconnexió i escampadissa de teixits i infraestructures.

En aquest sentit, cada cosa és concebuda i dipositada 
sobre la matriu agrària del Camp de manera autònoma i 
desvinculada, cedint la resolució de les interconnexions i 
articulacions com a deures i obligacions dels planejaments 
futurs. Atesa la seva extensió, també és territori on s’han 
plantejat escasses i valuoses iniciatives conjuntes en 
matèria territorial i urbanística. Iniciatives sobre les quals 
s’ha fonamentat la voluntat col·lectiva de pensar en comú 
el que i el com d’aquest àmbit metropolità.

Si bé altres realitats, tant urbanes com agràries, de 
Catalunya han estat clars territoris d’estudi i recerca, 
el Camp no ho ha estat. I quan ho ha estat, s’ha fet 
tangencialment o de manera puntual. I fins i tot, en 
aquestes circumstàncies, ho ha estat més per la seva 
situació relativa respecte a les corones que envolten el 
centre de Catalunya que per la seva pròpia realitat. És 
el moment de posar en valor el Camp de Tarragona i 
l’àmbit metropolità en totes les qüestions i matèries que 
li siguin pròpies i que l’identifiquen. Fer-ho, alhora, des 
de les òptiques que defineixen les comunitats: polítiques, 
econòmiques, agràries, industrials, urbanes, d’espais 
de biodiversitat, culturals, geogràfiques, etc. I, per tant, 
és necessari —i així ha quedat palès en aquest llibre— 
articular una estructura pública de permanència en la 
qual es fixin els indicadors urbans i territorials, econòmics 
i socials propis de l’àmbit del Camp. Una estructura, 
en definitiva, de direcció objectiva que transfereixi 
coneixement, dades, instruments i referents a tots els 
sectors implicats en la construcció d’un model urbà i 
territorial d’alta qualitat i competitivitat.

Com s’ha pogut observar en diverses ocasions, 
conjuntar les necessitats d’un grup de municipis que 
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comparteixen un àmbit construït d’esquena a l’acció 
comunitària no resulta una tasca senzilla.  
Cal canviar el paradigma per, irrenunciablement units 
i des de la construcció d’un escenari que parteixi 
de l’ideari comú, integrar una nova visió, des del 
reconeixement de les singularitats: fer front a un seguit 
d’estratègies urbanístiques d’abast supramunicipal, 
caràcter transversal i essència integral envers reptes 
d’escala global com el canvi climàtic, la substitució 
de les energies fòssils per renovables, el reciclatge de 
matèries primeres, la implementació d’entorns urbans 
i residencials accessibles, saludables i de qualitat, la 
garantia de manteniment i promoció d’un entorn agrari 
productiu, la construcció d’espais lliures connectats i 
rics en biodiversitat, la dotació d’equipaments eficaços 
i diversos, un model de mobilitat més activa i sostenible 
i la reducció d’episodis de risc naturals i tecnològics, 
entre d’altres.

Els anys a venir, doncs, haurien de permetre reconèixer 
els valors i potencials de transformació i millora d’una 
realitat territorial dinàmica i única, conscient de la 
seva idiosincràsia i capaç d’emmirallar-se en realitats 
geogràfiques equivalents d’arreu del món que segueixin 
plantejaments i adoptin estratègies equiparables. També 
haurien de ser anys per dotar-se d’òrgans democràtics 
de decisió que hi donin estructura, fomentin el debat, 
estableixin espais de consens i trobin eines per executar 
les decisions inherents i exclusives d’una visió de territori 
compartida. Recau sobre el conjunt de la gent del Camp 
la tasca de definir les fórmules de participació i estructures 
específiques de presa de decisions a partir de les 
intel·ligències col·lectives.

Per tal d’avançar en aquest sentit, aquest llibre fa uns 
primers passos i transfereix part d’aquest coneixement 
propi i anticipa un marc argumentatiu que els instruments 
de planejament hauran de contenir i desenvolupar. 
Contribueix, doncs, a la compilació i trasllat del pensament 
de professionals i acadèmics implicats en l’estudi o la 
gestió de l’àmbit en matèria de diagnòstic, identificació 
de reptes i oportunitats i exploració prospectiva d’accions 

necessàries que reverteixin en un nou model, vers el 
reequilibri territorial i l’impuls de la comunitat. Amb 
aquesta vocació apareix un primer document fet a base 
de cartografies, infogrames, text i imatge que estimulen i 
fonamenten l’instrument que haurà de regir l’ordenació del 
futur d’aquest territori: el Pla director urbanístic de l’àmbit 
metropolità del Camp de Tarragona. 
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junts, Marc Cortadelles, Mari Dolç, Miquel Vilella, Nomada la Ghana, 
Plombiers, Poker’s, Q.A.D. Rap, Rereguarda, Sang Freda, Sergi Tost,   
Sílvio Àlvarez, Sirventès, Sota Terra, Spritdiví, Súper Gegant, Terra 
Ferma, Turment Nocturn, Txaç Whiskyn’s, XavisS, DocTorNo, Dr. No, 
Fairant’s, Aisha, Albert Jordà, Anna Ívori, AppleSmell Colour, Bloody 
Gums, Bongo Botrako, Bulkak, Chipper, Crim, Cultrum, Don Simon 
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Marzal,  Els Penjats, Espaldamaceta, Extracto de Lúpulo, Fetitxe 13, 
Fred Secret, Garrotada, Gorkar Knorr, Gran Gallina, Groggy Rude, 
Impuls, Inmone, Ivan Gas, Jesús Fusté, Jordi Català, Jordi Tortosa, 
Josep Romeu, La Cosa Aquella, Los Glosters, Malacabeza, Marco, 
Eguren, Maria Fort, Maria Jacobs, Marta Mathéu, Mategot, Mi-te’ls, 
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Red California, Relamidos, Roe Green & Txipiaite Band, Roger Benet, 
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Reus, París, Londres, Whiskyn’s 2007
Murallas De Tarragona, Bernardo Rios 1965
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Activitat al port de Tarragona, Tomás Olivar, 1995. Font: Diputació de 
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La Masia, Joan Miró, 1921. Font: National Gallery of Art. Washington.  
© Successió Miró, 2022
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Pàg. 36. Cartografia Evolució recent (1956-2020). Elaboració pròpia 
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