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O. INTRODUCCIÓ
El Pla General vigent actualment va aprovar-se definitivament el 8 d’abril de 1992, l’acord
d’aprovació es va publicar en el DOGC el 15 de juliol de 1992 i publicant-se íntegrament
en el BOP de data 5 de novembre de 1993.
El PG-92 ha donat suport a tot el procés de desenvolupament urbanístic sofert en el
període 92-2002, és a dir deu anys, en els quals s’han de diferenciar clarament els dos
quinquennis,
92-97 i 97-2002.
En la primera etapa el procés va estar prou relantitzat donada la conjuntura econòmica
del moment, no és doncs fins la segona etapa que es desencadena tot un procés
accelerat d’operacions urbanístiques, que han comportat entre altres fets, el
pràcticament esgotament del sòl.
Tanmateix la concreció d’una sèrie d’incògnites, bàsicament les infraestructures com és el
cas del FFCC, i la posada en marxa de la construcció d’altres, vial Cambrils-Salou,
obliguen a portar a terme una nova Revisió del Planejament a l’efecte d’adequar-lo a les
noves necessitats del municipi.
Preveient que les incògnites esmentades poguessin ser objecte d’alteracions, el PG-92
deia:
“D’acord amb l’especificat a l’article 12.1.de de la Llei del Sòl i Article 28 del Reglament
de Planejament, on es manifesten les circumstàncies per portar a terme la revisió abans
del seu abast en el temps (8 anys), es creu que qualsevol variació de les premisses o de les
incògnites avui existents,seran motiu suficient per a la seva revisió, ja que justifiquen
sobradament la posta en crisi del Planejament que proposa aquesta Revisió-Adaptació”.
Tot i que s’ha estat constantment variant elements bàsics de l’ordenació, i estructuració
del territori com és el cas de la traça del FFCC, s’ha cregut més oportú, seguir treballant
amb el planejament vigent i per tant fer-lo efectiu en tots els seus continguts, que encetar
un procés de revisió deixant a mitges les voluntats d’execució del Pla General.
Per tant i sota el marc legal del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i a l’empar dels arts.
73 i ss, es va iniciar la revisió del Planejament del terme municipal de Salou.
Aprovat inicialment en data 28 de juny de 2001, en base a les al.legacions produïdes en la
informació pública, es va anar adequant el document aprovat a l’efecte de poder
tramitar l’aprovació provisional.
En data 14 de març s’aprova la nova llei d’Urbanisme que publicada al DOGC el 21 de
març de 2002 entra en vigor el 21 de juny per tant s’ha cregut més oportú adequar el
document a la nova Llei.
Així, sota el marc legal de la Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, es redacta el present
document de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del terme municipal de
Salou.
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A l’efecte que Salou pugui disposar d’un Pla basat en la nova llei, s’ha cregut oportú
adequar a allò que determina la llei 2/2002 d’Urbanisme, incorporant tots els apartats
especificats per l’Art. 59.
Tot i així, al ser un text adequat, cal entendre que pot existir alguna menció de l’antiga llei
que cal referenciar en semàntica i nomenclatura a la llei 2/2002.
Dit l’anterior a efectes generals, cal també comentar les incidències ja més concretes
esdevingudes en la confecció d’aquest nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
revisa el Pla General d’Ordenació Urbana de 1992.
El Pla va anar confeccionant-se des del moment que va entrar en vigor el PG-92,
mitjançant l’observança continuada de la gestió de l’anterior.
Tot i així existeixen fets bàsics per l’estructuració del Pla, la concreció de la traça del FFCC
per fora del terme municipal i la construcció del nou vial Cambrils-Salou.
Aquests fets comportaran una millora importantíssima per Salou des d’un punt de vista de
desenvolupament urbanístic incidin molt concretament sobre el sector de Ponent.
La pròpia gestió que ha comportat diferents desenvolupaments urbanístics, també ha
anat condicionant, el futur Ordenament urbanístic, fins arribar a la concreció en aquest
document.
Tot això conflueix en una proposta on es concreten els creixements bàsicament en l’àrea
de ponent, apoiats sobre el vial Cambrils-Salou i en la zona dels Emprius entre l’actual
autovia Salou-Reus (futur passeig) i el CRT. Aquests sectors es plantegen equilibrats i
adaptats a un Urbanisme racional i sostenible.
Pel que fa al sòl urbanitzable, entenem que les propostes estan ajustades i adaptades a la
realitat urbanística del moment, amb utilització del sòl, aprofitaments, i densitats
coherents.
Ja en Sòl Urbà, zona de casc actual, aquests equilibris s’han vist molt més difícils de
postular. Al portar-se a terme la revisió, cal entendre que els aprofitaments que l’antic
planejament atorgava, ho eren durant la vigència d’aquell, però que no es pot acceptar
ni entendre que aquells aprofitaments tinguin que ser base on apoiar-se en la nova
ordenació.
Després d’un llarg procés, on s’ha intentat expressar que les demandes socials
bàsicament urbanístiques són molt més ràpides i per tant sobrepassen amb escreix els
plantejaments urbanístics realitzats ara fa deu anys i que per tant cal oblidar aquells i
plantejar-ne de nous adaptats a aquestes noves situacions, el resultat no ha estat el
satisfactori que l’equip redactor pretenia, ja que les superiors decisions així ho han
determinat.
Els aprofitaments atorgats no conformaran aquell model de futur que es demanava,
comportant disfuncions urbanes que actualment és prou difícil d’avaluar.
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També algunes implantacions on el Pla permet una certa flexibilitat bàsicament en la
zona més sensible del municipi com és la zona de Llevant, des del límit amb Vila-seca, fins
al nucli, on actuacions previstes no estan ajustades al propi territori on s’ubiquen,
comportaran resultats o impactes dissonats pel que fa als aspectes urbanístics.
D’altres aspectes com són l’atorgament d’usos no residencials a les edificacions més
emblemàtiques del municipi, tant sols reflexionar en el sentit que s’han preservat fins la
data actual, mitjançant el planejament (PG-92), caldrà esperar el transcurs del temps per
veure si el resultat comporta un deteriorament o una millora dels mateixos.
També mencionar el fet d’excloure del propi Planejament, aspectes colaterals que
mitjançant mesures complementàries que d’aquesta manera es poden regular sense
distorsionar els principis del Pla.
Resultat de tot l’anterior i demés no exposat, és el document que es presenta, que tot i no
ser el millor que es voldria, tindria que ser un Planejament, del qual cal esperar que si més
no, sigui una base legal on es suporti el desenvolupament urbanístic de Salou els propers
anys.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

4

1
ANTECEDENTS URBANÍSTICS

5

1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS
La història recent del municipi s'inicia als anys seixanta amb el fenomen turístic. Fins
aquesta data, l'antic municipi de Vila-seca - Salou estava configurat per un nucli d'interior
-Vila-seca de Solcina, a tres quilòmetres de la costa i un minúscul assentament litoralSalou.
El nucli urbà de Vila-seca estava conformat per una estructura tradicional compacta,
resultat del creixement lent i continuat del recinte medieval emmurallat. Avui aquest nucli
ha evolucionat en un teixit característic residencial al voltant del nucli central.
Per contra, el nucli urbà de Salou es va conformar omplint buits sobre l'eix de comunicació
a mar a partir de petits assentaments feudals. Actualment, l'estructura urbana del nucli es
desenvolupa linealment en tot el front de costa i s'obre cap a l'interior sobre l'original eix
de comunicació.
Aquesta estructura es complementa amb una altra de tipus residencial ciutat jardí, en
l'àmbit del Cap Salou.
L'estructura lineal a banda i banda de l'esmentat eix es desenvolupa en una llargada de
més de 2,5 quilòmetres, amb amplades molt irregulars, uns 100 mts a ponent, uns 300 mts
la part central i més de 500 mts a la zona de llevant.
És a partir dels anys seixanta, com s'ha dit a l'encapçalament, que s'inicia el procés de
transformació del terme que si bé és en paral·lel no és homogeni. L'àmbit més a l'entorn
de Vila-seca i degut a la indústria petroquímica assentada entre vies al sud del terme de
Tarragona es comunica industrialment amb aquesta, mentre que al nord del nucli es
desenvolupa un altre sector industrial diversificat, restant les àrees agrícoles tradicionals al
sud de la població degut a la seva qualitat.
Salou inicia un procés de creixement vertiginós partint de les qualitats materials de què
disposa, es construeixen importants infraestructures, bàsicament de comunicació,
carretera Salou-Cambrils per la costa (1960), autovia Vila-seca - Salou (1962), carretera de
Tarragona-Salou per la costa (1963), autovia Tarragona-Salou (1968), etc i es consoliden
importants operacions privades, com són la urbanització de gran quantitat de sòl recollit
en el P.G. d'Eixampla de 1963, àrea del Passeig Central (passeig Jaume I), el Cap de Salou
i la zona d'aiguamolls a llevant (plaça Europa).
Fet el pas de l'inici urbanitzador les construccions de tipologia turística conformen el nou
paisatge urbà, així es construeixen els primers grans edificis hotelers i d'apartaments.
Aquest primer creixement sofreix, degut a la crisi dels setanta, una època de ralentiment
fins a finals dels vuitanta, on sobretot cap al 1988, es desencadena una segona etapa
eufòrica de curta durada (88-92) que acaba de configurar l'estructura urbana actual.
Posteriorment l’època 92-95 la inversió va estar totalment retinguda pel que fa al sector
turístic, mentre que el sector de residència permanent va anar creixent de forma
sostinguda.
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L’última època 95-2000 el procés ha estat altra volta vertiginós sobre tot l’últim bienni on
en base als anuncis de canvi de propietats i d’inversió efectuada a l’entrar UNIVERSAL
ESTUDIOS en l’accionariat del parc ha propiciat un fort rellançament de la inversió
privada en la zona, tant d’índole turística, com residencial permanent, en conseqüència
amb el moment econòmic.
Actualment i des d’una perspectiva dels últims deu anys, amb les noves circumstàncies
sobrevingudes, les futures grans inversions públiques en infraestructures –corredor del
mediterrani-, es pot afirmar de ben segur, si la conjuntura econòmica ho permet, una
nova època de creixement si bé, aquest mes ordenat i equilibrat entre el sector turístic i el
residencial.
Aquest nou horitzó a l’any 2010 pot propiciar un municipi d’uns 25.000 habitants establerts
al llarg de l’any i més infraestructures turístiques que donin resposta als més de 2,5 milions
de turistes actuals.
La primera intervenció urbanística en el municipi de Salou de què es té constància s'inicia
l'any 1928 amb una proposta d'ordenació promoguda per la Societat USSA (Urbanització
de Salou, S.A.) depenent del Banc de Reus.
Aquesta ordenació que inicialment pretenia ordenar les propietats de l'esmentada
societat es concreta amb un pla molt més ambiciós que tot i anomenar-se Pla
d'alineacions ordenava el que avui és l'àrea central del municipi.
Aquest Pla va ser la base d'un primer creixement de Salou i que avui és totalment
identificable.
És ja l'any 63 quan s'aprova un primer Pla d'Eixample basat en la primera legislació
urbanística del 56. Aquest anomenat Pla General del 63 és realment el primer document
urbanístic que recull de forma global l'ordenació urbana del municipi.
Ja cap als anys 70 van iniciar-se els treballs per redactar un Pla Comarcal de TarragonaReus-Valls, l'àmbit del qual inclouria Vila-seca i Salou. Aquesta iniciativa es va concretar
exclusivament en un esquema director que va rebre una aprovació a efectes
administratius d'avanç el 21 de gener de 1971.
En el marc d'aquest procés es va formular un projecte de Revisió del Pla General de 1963
que va ésser aprovat inicialment el 27 d'abril de 1973 i provisionalment el 29 de novembre
de 1973.
El Ministerio de la Vivenda va aprovar definitivament una part del projecte, i va suspendre
l'aprovació dels restants sectors del Pla General el 26 d'abril de 1974, acord que va ésser
recorregut en reposició per l'Ajuntament.
Com a fruit d'una entesa entre el Ministeri i l'Ajuntament es va reestudiar una fase del
planejament, formulant-se un Pla General rectificat, amb noves ordenances, que va ésser
aprovat inicialment el 21 d'abril de 1975 i provisionalment el 23 de maig de 1975. Aquest
nou pla va aprovar-se definitivament pel Ministeri el 2 d'agost de 1975. En aquest darrer
acord s'ordenava a l'Ajuntament que en el termini de vuit mesos redactés el refós en un
únic document de les determinacions aprovades en les dues resolucions esmentades.
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El text refós va ésser formulat el maig de 1976 i aprovat el 14 de desembre de 1976.
Donat que la nova Llei del Sòl del 76, en la seva disposició Transitòria Primera, establia
l'obligació d'adaptar els Plans Generals Municipals a la nova ordenació urbanística i que
en el 78, s'aprova el Reglament de Planejament que desenvolupa l'esmentada Llei,
l'Ajuntament de Vila-seca i Salou va començar a preveure la revisió i adaptació del Pla
General. Així acordà en el Ple celebrat el 30 de desembre de 1981, la revisió i adaptació
del PGOU.
En data 20 de juny de 1984, fou lliurat a l'Ajuntament un primer document de Revisió del
Pla General el qual va ser modificat i alterat, concretant-se en un segon document, el
qual va entregar-se en data de març de 1987.
És a partir d'aquest moment, quan en consideració de diverses modificacions recollides
en acord de l'Ajuntament en Ple de data 6 de maig de 1987, no es produeix la seva
tramitació; noves circumstàncies sobrevingudes en el temps, suposen modificacions
substancials "de facto" que impedeixen la tramitació del Projecte, atenent que es
modificaven elements fonamentals del seu contingut.
Durant els darrers anys per part de l'Alcaldia es van realitzar nombroses gestions donat
l'interès del litoral català per la instal·lació d'un gran parc d'atraccions i l'interès de Salou
en ser considerada una ciutat candidata.
A finals de 1988, el Govern de la Generalitat envià al Parlament de Catalunya una
proposta de Llei sobre Centres Recreatius Turístics. El 16 de febrer de 1989, el Parlament de
Catalunya aprova l'esmentada Llei sobre Centres Recreatius i Turístics i en data 24 de
febrer de 1989, el Govern aprova un decret obrint un període de dos mesos per a la
presentació de propostes per a la construcció d'un Centre Recreatiu Turístic.
És a partir del 23 de juny de 1989, data de l'adjudicació de l'autorització per a la
construcció d'un Centre Recreatiu i Turístic quan finalment es compta amb tots els
elements que possibiliten formular una proposta definitiva de Revisió del PGOU. Aquesta
proposta incorpora aquells elements que anteriorment es desconeixien i que al llarg del
temps i de la forma breument explicada, van introduir forçosament modificacions
substancials.
La necessària coordinació, així com la urgència amb què s’havia de redactar finalment
aquesta proposta, definitivament sotmesa a tràmit, va aconsellar a l'Ajuntament que fos
realitzada pels Serveis Tècnics propis. La possibilitat de disposar d'un Projecte de Revisió
del PGOU serà, no sols de gran ajuda, sinó definitiu a l'hora d'abordar els canvis que la
gestió municipal i els esdeveniments han produït partint d'un document preexistent.
Atenent a l'exposat, així com a l'escàs temps disponible en consideració a allò previst en
l'article 10 de la Llei 2/89 sobre C.R.T. (5 mesos per a la Revisió i Adaptació del PGOU) i la
voluntat municipal es redacta una nova proposta.
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L'article 10 de l'esmentada llei diu:
-1 La tramitació del planejament, tant el de caràcter general com parcial, a què es
refereix la present Llei serà la que disposen les lleis urbanístiques vigents, amb l'exclusió del
tràmit formal de l'article 125 del Reglament de Planejament pel que fa a la revisió del
Planejament General (Reial Decret 2159/1978, del 23 de juny), que se substituirà per
una major difusió pública dels treballs abans de l'aprovació inicial.
-2 En el termini de CINC mesos des de la data de la publicació del decret pel Govern de
la Generalitat, cas de no ésser aprovat provisionalment per la Corporació o Corporacions
Municipals el Planejament General, incloent-hi la delimitació i qualificació corresponent al
Centre Recreatiu i Turístic, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de
conformitat amb el que disposa l'article 51.1 de la Llei del Sòl, dictarà Normes de
Planejament i assenyalarà els terminis per procedir a la formulació o revisió del Pla
General.
Aquest període de cinc mesos que definia l'Art. 10 de la Llei 2/89, comptat des de la
publicació del decret 152/89 de 23 de juny finalitzava el novembre de 1989.
Altres esdeveniments es van produir, ja que el 30 d'octubre de 1989, es dictà la sentència
del Tribunal Suprem que feia realitat l'antiga aspiració salouenca de la SEGREGACIÓ. Això
féu que el Planejament en vies de revisió es paralitzés.
El 27 de gener de 1990, prengué possessió la Comissió Gestora de Salou, constituint-se
com a Govern Municipal.
Posteriorment, el Consell Executiu de la Generalitat en les seves sessions de 19 i 20 de
febrer de 1990 (DOG 23-2-1990) va adoptar el següent acord del qual es transcriuen els
següents extrems:
"1. -Suspendre la vigència del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-seca i Salou de
1974 d'acord amb què estableix l'art. 51 de la Llei del Sòl a fi que les corporacions locals
corresponents procedeixin a la seva revisió incloent-hi la delimitació i la qualificació
corresponent al centre turístic recreatiu aprovat pel Decret 152/1989 de 23 de juny tal
com disposa l'art. 10 de la Llei 2/1989, i adoptar a l'ensems, la resta del planejament global
del municipi a la Llei del Sòl de 2 de maig de 1975 i a la Llei 3/1984 de 9 de gener de
mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.
2. -Apreciar l'existència de raons d'urgència per què el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques acordi, sense necessitat de tramitació ordinària, l'entrada en vigor de les
Normes Subsidiàries de Planejament redactades per la Direcció General d'Urbanisme
respecte als municipis de Vila-seca i Salou".
El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 20 de febrer de 1990 resolgué
acordar l'entrada en vigor de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vila-seca i Salou;
i fixar, d'acord amb el que disposa l'art. 10 de la Llei 2/1989 com a termini màxim per a
l'aprovació provisional de la revisió del planejament general de Vila-seca i Salou que han
de portar a terme les respectives corporacions locals, un any a comptar des de l'endemà
del dia en què es dicti i publiqui aquesta resolució.
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La Resolució del Conseller diu:
Primer. Acordar l'entrada en vigor de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vila-seca
i Salou de conformitat amb l'informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya de 16 de
gener de 1990.
Segon. Declarar que l'entrada en vigor de les Normes Subsidiàries no anul·la ni afecta els
acords municipals de suspensió de llicències cautelar i prèvia a la tramitació de la revisió
del Pla General de Vila-seca i Salou de 1974.
Tercer. Fixar tal com disposa l'article 10 de la Llei 2/1989, com a termini màxim per a
l'aprovació provisional de la revisió del planejament general de Vila-seca i Salou que han
de portar a terme les respectives Corporacions locals, 1 any a comptar des de l'endemà
del dia en què es dicti i publiqui aquesta Resolució.
Quart. Publicar aquesta resolució i notificar-la a l'Ajuntament de Vila-seca i a la Junta
Gestora del Municipi de Salou.
Les Normes Subsidiàries de Planejament, dictades el 20 de febrer de 1990 pel Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, són la figura de Planejament vigent al Municipi de
Salou fins l'aprovació definitiva del Pla General-92.
A l'apartat 2.5 de la Memòria de les esmentades Normes ens diu: El que pretén aquest
document és, d'una banda recollir l'estat actual del Planejament vigent, amb la
incorporació dels expedients aprovats i d'una altra, complir les previsions de la Llei 2/89,
de 16 de febrer, de Centres Recreatius Turístics, i del Decret 152/89, de 23 de juny, a fi de
crear l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic amb el règim del sòl, aprofitaments i cessions
que fixen les esmentades normatives.
També establir les reserves de sòl necessàries per poder ubicar les noves necessitats
motivades pel pas del temps i per la implantació del Centre Recreatiu i Turístic pel que fa
a la xarxa viaria, variant de la CN-340, i de la carretera TV-3146, i altra infraestructura
(estació depuradora, etc.).
Aquestes normes vénen a ser, un text refós del PG del 76, i l'Ordenació Urbanística del
territori a l'àmbit delimitat pel C.R.T., tal com especifica l'article 7 de la Llei 2/89.
És per això, que a l’analitzar el Planejament més recent del municipi es fa sobre el PG del
76. Aquest, encara que incorporava algunes de les innovacions de la reforma de la Llei
del Sòl, és d'un document redactat a partir de la Llei del Sòl del 1956, i sense el suport
d'instruments tan importants com els Reglaments de Planejament del 1978, i de gestió que
no fou publicat fins el febrer del 1979. Des del punt de vista tècnic urbanístic el Pla
General-76 deriva d'un Pla Comarcal que s'estenia pels municipis de Tarragona, Reus, Vilaseca i Salou, Constantí, Els Pallaresos, Perafort, El Morell i La Pobla de Mafumet. Aquest Pla
Comarcal s'ampliava en un esquema Director que comprenia els termes municipals de
Torredembarra, Altafulla, Vinyols i Els Arcs, Cambrils, Els Garidells, Rourell, La Masó, Vallmoll i
Valls.
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El Pla General-76 de Vila-seca i Salou era una revisió del Pla Eixampla aprovat el mes
d'abril de 1963, pel que fa a les propostes globals. El Pla es concretava en la delimitació
de tres àrees residencials urbanes i una àrea industrial. Es tractava d'un Pla General
redactat en uns moments en els quals la dinàmica urbanística es contemplava sota el
prisma d'un desenvolupament econòmic important que tenia als municipis costaners de
les comarques del Camp de Tarragona una de les àrees de major expansió.
Semblava que el creixement industrial i turístic seria progressiu i els plans d'urbanisme es
redactaren amb unes previsions que superaven en molt a la realitat subsegüent,
seriosament condicionada per la davallada econòmica derivada de la crisi energètica
iniciada el 1973.
El Pla de Vila-seca i Salou era com la major part dels que es redactaren en aquells
moments, i no pretenia altra cosa que encarrilar l'expansió urbana donant-li el suport legal
necessari per què aquesta expansió pogués continuar indefinidament.
Els valors dels elements naturals de l'agricultura, o de les àrees forestals, eren pràcticament
ignorats. El plànol de zonificació de l'esquema Director qualificava com a sòls urbans i
urbanitzables més del 90% de la superfície del terme municipal.
En les successives aprovacions, el Ministeri retallà les expectatives de transformació fins a
les que figuren a la versió definitiva del Pla. Tot el procés denota les pressions que influïen a
la redacció del Pla que preveia una expansió urbana fins a exhaurir tot el territori, més
enllà de qualsevol racionalitat tècnica, projectiva i econòmica.
Pel que fa al sistema viari el Pla recollia la xarxa arterial del MOPU i la completava amb
una sèrie d'autovies que quadriculaven i trinxaven tot el territori sense cap respecte a les
estructures territorials anteriors. Es projectava una xarxa d'autovies de 50 Km. de llargada
que estava a l'escala de les expectatives més enllà de qualsevol previsió, que per altra
banda eren, com s'ha dit, comunes als plans dels municipis de l'entorn.
El resultat d'aquest sistema de planejament urbanístic no podia ser altre que el que es va
donar: la destrucció de bona part dels espais urbans heretats del passat, l'explosió
incontrolada de les ciutats vers els espais naturals amb gran perjudici de l'agricultura, els
boscos i les costes, i un formidable desgavell en les infraestructures viàries i serveis.
Tot aquest procés històric urbanístic de l'àmbit territorial esdevingué després de les NSP
dictades pel Conseller molt més ràpid, donades les circumstàncies polítiques del moment.
Així, constituït el primer Ajuntament del nou terme municipal de Salou, el gener de 1990,
des d’aquesta data fins el maig del mateix any, la Junta Gestora estructura i organitza
l'àmbit administratiu del propi Ajuntament.
El Planejament per tant queda aturat i és a partir del juny que, després de diferents
consultes, es pren la decisió de reemprendre -en base als treballs ja realitzats i que són en
gran part assumits per la Comissió Gestora- la revisió i adaptació del Pla General amb
l'interès de complir el termini legalment prefixat i així poder recobrar una nova i normal
situació urbanística municipal.
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Amb l'aprovació dels Criteris-Objectius-Solucions de Planejament (Art. 125 del RPU) segons
acord de Ple de data 10 d'agost de 1990, s'enceta el procés d'aprovació del nou Pla
General que va finalitzar amb l'aprovació definitiva d’un nou Pla l’any 1992.
Aquesta normalitat va recobrar-se el 8 d’abril de 1992 en aprovar-se definitivament el
PGOU de Salou per la comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona.
En Pla General 1992 en el seu inici donat el moment econòmic no va tenir un gran
desplegament, si bé és a partir de 1995 fins la data actual se n’ha portat a terme gran
part, fins el punt d’esgotar els sòls de creixement tant turístics com residencials.
Aquest motiu, així com la nova proposta feta pública pel Ministerio de Fomento a finals de
1999 sobre la nova traça del corredor del mediterrani, que discorre per fora del terme
municipal han propiciat l’inici d’una nova revisió del Planejament.
Iniciats els treballs de revisió tal com diu l’art. 125 del Reglament de Planejament
urbanístic, una vegada els treballs van adquirir el grau suficient de desenvolupament per
tal de formular i concretar els criteris, objectius i solucions generals, es va portar a terme
l’exposició pública dels esmentats treballs. L’aprovació dels criteris, objectius i solucions va
realitzar-se per acord de Ple de data 11 de maig de 2000 siguent l’exposició pública
durant els mesos maig, juny i juliol de 2000.
D’aquí es van desprendre diferents suggeriments, els quals analitzats i concretats han
ajudat a conformar finalment la proposta de la present Revisió del Planejament.
Aquesta proposta va aprovar-se inicialment en data 28 de juny de 2001 i la informació
pública es va realitzar entre el 3 de juliol i el 3 de setembre del 2001.
En el període d’informació pública es van trametre 249 al.legacions, les quals varen ser
analitzades i contestades una a una, fet que conjuntament amb l’adequació del
document a la nova llei, ha comportat la realització d’aquest document per tal de seguir
els tràmits d’aprovació provisional i posteriorment definitiva per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
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ANTECEDENTS
Configurat el nou document del POUM, adaptat a la nova Llei 2/2002, de 14 de març
d’Urbanisme, aquest va ser aprovat Provisionalment per acord del Ple de l’Ajuntament de
Salou de data 12 de desembre de 2002.
Trames a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, per la seva tramitacióaprovació, en la sessió de 21 de maig de 2003, es va adoptar el següent acord:
1.- Suspendre l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Salou,
promogut i tramès per l’Ajuntament, atès que l’adequació del Pla a la nova Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, constitueix una modificació que comporta la necessitat de
sotmetre el Pla a una nova informació pública, exclusivament pel que fa a aquells
aspectes que el Pla ha modificat amb motiu de la referida adequació.
2.- Seguidament de l’anterior tràmit, s’haurà d’aportar un text refós del Pla d’ordenació
urbanístic municipal de Salou, per triplicat exemplar, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat.
(S’adjunta acord íntegre)
A l’efecte de complimentar l’acord de la C.T.U.T., el Ple de l’Ajuntament de Salou en sessió
de data 10 de juliol de 2003 va acordar sotmetre el Pla a una nova informació pública.
L’acord de la nova informació públicar-se en el B.O.P. de data 17 de juliol de 2003,
finalitzant el termini d’un mes, en data 18 d’agost de 2003.
De la nova informació pública s’han produït 17 al.legacions les quals han estat
examinades i informades, incorporant-se en aquest document de Text Refos tot allò que
de les anteriors al.legacions s’ha estimat.
Pel que fa a les prescripcions de l’acord de C.T.U.T., aquestes s’han incorporat al present
Text Refós.
En conclusió el present document anomenat Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
POUM - Text Refós de data setembre 2003, incorpora totes les prescripcions dimanants de
l’acord de la C.T.U.T. de 21 de maig de 2003.
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2.- L’ÀMBIT TERRITORIAL
2.1. El terme actual
Com a conseqüència de la Sentència de Segregació de data 30 d’octubre de 1989, es
va constituir el nou municipi de Salou, que després d’una llarga problemàtica va
concretar-se en la fitació del terme per la Comissió de la delimitació territorial segons acta
de data 10 de juliol de 1990.
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2.2. Distribució del sòl
De les 1481 Ha del terme municipal, el Pla General – 92 feia la següent distribució de sòl:
SÒL URBÀ ....................................................................................................... 377,77 Ha
SÒL URBANITZABLE ....................................................................................... 105,43 Ha
SÒL NO URBANITZABLE ................................................................................ 505,47 Ha
ÀMBIT CRT ...................................................................................................... 492,33 Ha
-----------------TOTAL .............................................................................................................1.481 Ha
De les 492,33 Ha del CRT es distribueixen en 219,11 Ha Sòl Urbanitzable i 273,22 Ha Sòl No
Urbanitzable.
En el desenvolupament del Planejament portat a terme entre 92/2000 s’han incorporat els
següents sòls urbanitzables a sòl urbà.
PPR-1 (en fase de desenvolupament)......................................................... 25,9 Ha
PPR-4..................................................................................................................... 6,8 Ha
PPR-7................................................................................................................... 12,5 Ha
-----------------TOTAL .................................................................................................................. 45,2 Ha
Per tant, la distribució actual del sòl és:
SÒL URBÀ ....................................................................................................... 422,97 Ha
SÒL URBANITZABLE ......................................................................................... 60,23 Ha
SÒL NO URBANITZABLE ................................................................................ 505,47 Ha
AMBIT CRT ...................................................................................................... 492,33 Ha
-----------------TOTAL .............................................................................................................. 1.481 Ha

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA –
TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M. PLANEJAMENT

16

2.3. Els sòls actuals
Sòl urbà
El sòl urbà actual, unes 422,97 Ha, està conformat pels sòls urbanitzats del nucli
pròpiament dit que s’exten des del límit del terme municipal amb Cambrils, el FFCC en la
part de Ponent, tot el llarg del C/Ciutat de Reus i zona de Torre Vella, continuant per
l’autovia Reus-Salou, nou vial entre Pere Moles i FFCC i continuant des de l’autovia de
Tarragona pel límit del CRT fins a l’extrem de la platja Llarga.
El nucli de Cap Salou s’extén des de l’extrem de Llevant de la Platja Llarga, C/Replanells,
àmbit de Zona Estival, amb límit del CRT fins el camí del Racó límit amb Vila-seca i fins a
mar per la urbanització Port Pirata.
Pel que fa a l’àmbit del nucli de Salou, aquest està conformat per dues parts delimitades
per la barrera que suposa la traça del FFCC.
La part de mar la formen el nucli pròpiament dit entre el FFCC, la platja i el C/Barcelona i
la plaça Mossèn Muntanyola i el barri de la Salut, entre l’anterior i el límit de terme amb
Cambrils.
L’estructura urbana respon a la conformació originària de la zona a base d’una
morfologia de petita parcel·la i edificació aïllada pel que fa al barri de la Salut, a
excepció d’algunes edificacions ja més recents de tipus turístic i bàsicament sobre el front
del mar, pel que fa al casc antic l’edificació és amb alineació a vial amb illa tancada,
responent a una primera trama ortogonal d’eixample partint de l’eix del C/Barcelona.
La part superior a la traça del FFCC també podria definir-se en dues parts, una la zona de
ponent desde el C/Ciutat de Reus, Torre Vella, i l’altra a la zona de llevant entre el
C/Barcelona i l’autovia Salou-Reus.
La primera és una estructura urbana en forma d’eixample amb illes allargades i estretes
que responent a la conformació pròpia de l’àmbit recolzat sobre el vial Carles Roig
paral·lel a la traça del FFCC.
La seva morfologia és també de parcel·la petita i edificacions bàsicament de residència
permanent.
La zona de C/Barcelona fins a l’autovia Salou-Reus, és un eixample ja més modern, anys
70-80 recolzat sobre el C/Via Roma eix comercial del municipi en base a la ubicació en el
seu origen del mercat municipal.
La resta de la zona nord de Salou anys 80-90 s’ha anat estructurant de forma lineal seguint
les traces del C/Ciutat de Reus (antiga carretera) i C/Barcelona, fins a connectar-se al
nucli urbà durant els últims anys 99-2000 amb l’autovia de Reus, a través de l’execució del
PERI SA-6.
La resta del sòl urbà la conformen tota la zona de llevant i el cap de Salou, pel que fa a la
zona de llevant cal també remarcar dos àmbits diferenciats, un entre el C/Barcelona i
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l’av. Andorra i l’altre entre el C/Vendrell, l’autovia de Tarragona i la zona de costa entre
pilons i Platja Llarga.
El primer àmbit, com ja s’ha dit en l’apartat d’antecedents, respon a l’eixample del 64 i és
la zona originària del turisme de masses, però amb una qualitat envejable (com ho
demostren les primeres edificacions realitzades els anys 60-70)
Tot i així la transformació de l’eixample projectat del 64 en els anys ha comportat una
edificació abusiva, sense cap tipus d’espai lliure.
Pel que fa a l’àmbit entre l’av. Andorra i la platja Llarga, aquest està conformat per grans
edificacions poc respectuosos amb el medi, producte de l’evolució expansionista dels
anys 70, exemple són les operacions tant fora de lloc i irrespectuoses, com les produïdes a
la zona de la platja dels Capellans.
Tot aquest model va anar consolidant-se fins a dates recents, carrer Vendrell anys 80 per
pràcticament finalitzar la seva consolidació amb operacions recents com han sigut la de
l’av. Pompeu Fabra amb C/Murillo.
Respecte a l’àmbit de sòl urbà de Cap Salou, cal també diferenciar dos àmbits, un entre
la carretera de la costa i el mar i l’altre per sobre de la carretera esmentada.
La zona concreta de Cap Salou que s’extén des del final de la platja Llarga fins a la
Pineda en aquest document ja s’ha expressat l’atemptat que van significar els anys 70 al
permetre, en contra de la voluntat inicial, la construcció de grans edificacions, tant per a
usos residencials, apartament com per a usos hotelers, significant el trencament de
l’equilibri de la zona més interessant a nivell medi ambiental del terme.
Posteriorment i els últims anys davant un possible deteriorament de l’àmbit es va produir
una suspensió de llicències que ha regit fins la data actual, juny 2001.
La zona per damunt de la carretera, conformada originàriament per petites
urbanitzacions bastant integrades en el medi, els darrers anys s’ha malmès
considerablement al portar-se a terme un conjunt d’edificacions que han transformat
negativament el paisatge urbà, referenciat amb grans pinedes.
Cal aquí remarcar el gran error comès pel PG-92 que per diferents circumstàncies no va
saber analitzar correctament l’àmbit i que ha comportat com s’ha dit la destrucció d’un
paisatge boscós molt arrelat a la memòria històrica dels usuaris d’aquest entorn.
Les urbanitzacions posteriors s’han anat mantenint bàsicament amb la seva estructura, tot
i que algunes petites operacions, les han anat densificant també de forma negativa.
Dins el SÒL URBÀ s’han portat a terme el PERI - 5 i el PERI – 6 , ambdós d’ús residencial.
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El sòl urbanitzable
El sòl urbanitzable previst en el PG-92 s’ha anat desenvolupant de forma paulativa cap a
finals dels anys 90.
Aquests sòls responen als usos que s’hi preveien. Per ordre cronològic es van desenvolupar
el PPR-4, un pla parcial residencial turístic en l’extrem de llevant, tocant a la Pineda, i el
PPR-7, també un pla parcial residencial turístic en la zona del C/Del Terrer. Actualment
s’està desenvolupant l’obra urbanitzadora PPR-1 . I Fase (obra urbanitzadora), d’ús
exclusivament residencial.

El sòl no urbanitzable
Pel que fa al sòl no urbanitzable seguint les pautes del PG-92, aquest s’ha continuat
preservant a expenses de possibles creixements de futur.
El sòl no urbanitzable representa avui una tercera part del terme per tant cal tenir molta
cura, ja que 500 Ha és relativament poc sòl davant el futur d’un municipi com Salou.
Per tant els darrers anys, s’ha intentat mantenir-lo amb el seu estat, no permetent cap
altre ús que no fos l’indiscutiblement necessari per al seu destí.
Això ha comportat doncs mantenir una estructura normalitzada, si bé determinada per la
cultura tant arrelada a la nostra societat de la finca i la caseta, per a usos lúdics familiars.
Tot i així, el seu ús ha estat prou racional, llevat petites excepcions, trobant-se avui dia en
condicions òptimes per seguir-se preservant.
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2.4.- Configuració geogràfica. Orografia i climatologia
L’àmbit territorial del municipi de Salou està ubicat en el punt central de costa del que
s’anomena Camp de Tarragona.
Aquesta àrea demogràfica és una gran planura que s’extén des de la costa fins la
serralada del prelitoral, entre altres les muntanyes de Prades, la serra de Llaberia i la Mola
de Colldejou.
Per la seva posició, gaudeix d’un clima mediterrani amb fort assolellament, i temperatures
molt suaus.
L’àmbit concret del Salou actual s’ubica sobre les partides antigues de Barenys i Salou,
conformant una superfície de 1.481 Ha de superfície i banyada per un front costaner
d’uns 10 Kms.
Els terrenys on s’ubica el nucli eren camps que tocant a costa tenien un origen
d’aiguamolls, com pot observar-se en la documentació històrica, en l’àrea Barri de la
Salut, Sanguli i l’àrea de la Plaça d’Europa, els Estanyets. La resta eren terrenys de conreu,
els més ben situats i la resta en les parts més altes eren garrigues sense utilització agrícola.
L’orografia del terme actual es caracteritza per dos àmbits molt diferenciats, el de ponent
i el de llevant.
L’àmbit de ponent és una plana amb petit pendent cap a la costa, situant-se la part més
alta en el límit de terme a cota 25 mts sobre el nivell del mar.
L’àmbit urbà que es desenvolupa en el front costaner va des de la cota 1-2 en l’extrem
de ponent, fins a la cota 16 al final del C/Barcelona o cota 3 a la plaça d’Europa.
A partir del final del Passeig Jaume I, el terreny s’eleva fins la cota 25 en la intersecció del
C/Vendrell i la carretera de la Costa.
L’àmbit de llevant que s’inicia a la platja Llarga i tot el perímetre de l’Av. Pompeu Fabra,
el terreny és ja més accidentat, endinsant-se en el que s’anomena Cap Salou.
Aquest territori delimitat per l’autovia de Tarragona-Salou, el límit de terme i el mar, està
conformat per una sèrie de turons més al nord, com són la zona de la torre del Telègraf,
cota 65, la zona del Mirador de Salou, cota 50, i alguns altres petits turons en l’interior
sobre l’explanada del Pla de Maset amb cotes d’uns 45 mts d’alçada.
Ja sobre la línia de costa es produeixen les estribacions més importants com és el punt
màxim d’alçada, un punt geodèsic a cota 77 mts, la Torre Alta sobre els enlliscats a cota
70 i la resta del Turó de la Talaia (pedrera) cota 60 en l’extrem sud, i cota 35 sobre la part
superior a la zona de Port Pirata.
La resta de línia de costa es situa entre cota 20 mts la Penya Tallada i cota 35 mts la zona
del Far. Tota aquesta línia de costa va deprimint-se cap a l’interior fins la zona del Pla de
Maset entre la Platja Llarga i els turons d’interior, fins a cota 15 mts.
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Cal fer aquí menció, que per damunt del Pla de Maset, existeixen un parell de pedreres,
les quals van estar en explotació fins no fa massa anys produint importants esborranys,
amb parets verticals de més de 20 mts d’alçada.
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Aquest àmbit de llevant, com pot extreure’s de la descripció, té una orografia realment
interessant i agradable, tot i les transformacions, i implantacions produïdes per les
edificacions existents. Com exemple, cal remarcar la destrossa que es produí per una
edificació en bloc, a la zona de Pinosmar, que va arrasar tot un turó de costa per insertarhi l’edificació esmentada.
Pel que fa a la climatologia, Salou gaudeix d’un clima temperat, influenciat pel
mediterrani.
Les temperatures no són gaire extremes, típiques d’un clima mediterrani, en què els
hiverns són suaus i els estius bastant calorosos, sense que això signifiqui grans diferències
entre estiu- hivern.
La temperatura mitjana mensual va pujant de forma molt suau fins arribar a un màxim
que coincideix amb els mesos de juliol i agost. El mínim s’assoleix els mesos de desembre i
gener.
En aquest gràfic es detallen les temperatures mitjanes màximes, i mínimes, observades ,
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Així, la temperatura mitjana anual és aproximadament de 17,50ºC, essent normalment les
màximes més altes obtingudes en el mes d’agost.
Quant al règim de pluges, Salou té uns màxims claríssims a la primavera i a la tardor,
mentre que l’estiu i l’hivern són pràcticament secs.
Pel que fa a la pluviometria, els estudis ens aporten la dada de 567 l/m², com a
precipitació mitjana total d’un any, essent els mesos menys pluviosos gener i juliol,
contràriament als mesos de maig i de setembre, (essent aquest últim mes clarament més
elevat, i en forma de tempestes).
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En el següent gràfic es detallen les precipitacions mitjanes en litres/ m²,
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Pel que fa als vents predominants de la zona, els estudis ens demostren que la temporada
de vents més intensa comença al mes de novembre i acaba al mes d’abril. La majoria
d’aquests vents dels mesos d’hivern són de nord-oest, (mestral), i amb menys incidència la
resta de vents, ponent, garbí, migjorn, xaloc, llevant, gregal i tramuntana.
En el següent quadre, es poden observar les velocitats (Km/h), mitjanes del vent,
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A Salou, tenen importància dos fenòmens característics localitzats, que són la marinada i
el terral.
Els dos s’originen per la diferent forma que la terra i l’aigua responen a l'escalfament pel
sol.
Durant el dia la terra s’escalfa més ràpidament que l’aigua. Les masses d’aire en
contacte amb la terra tendeixen a elevar-se, això provoca que l'aire més fred procedent
del mar entri cap a terra i origini l’anomenada marinada, que comença a bufar sempre
als voltants del migdia, (quan la terra ha tingut temps de calentar-se suficientment.)
L’efecte contrari es dóna a la nit, la terra es refreda ràpidament mentre que l’aigua ho fa
més lentament, aleshores, el vent bufa de terra cap a mar, i s’anomena terral.

2.5. Estructura demogràfica i econòmica
La informació relativa a la demografia salouenca, previsions de creixement i necessitats
d’equipaments s’estudia àmpliament en l’informe econòmico-financer, els apartats
següents són un resum dels aspectes més rellevants dels capítols citats.

Aspectes introductoris
Salou té una població empadronada de 15.366 habitants –gener de 2002-, és la segona
ciutat de la comarca i la vuitena de la província per nombre d’habitants empadronats.
En plena temporada estival es converteix en el principal nucli demogràfic de la
Catalunya Sud, amb puntes de població que superen les 160.000 persones.
El quadre demogràfic presenta un dinamisme màxim, amb creixements interanuals
acumulatius del 7% que han portat a duplicar la població en 10 anys, magnituds atípiques
a Catalunya i a la província, només igualades per alguns municipis del Baix Penedès:
Vendrell, Calafell, etc.
L'anàlisi demogràfica i econòmica de Salou no pot fer-se de forma aïllada, perquè la
ubicació estratègica de Salou en mig del Camp de Tarragona permet complexes
interrelacions econòmiques i elevats fluxes de mobilitat. Per altra banda l’especialització
turística ens permet definir diversos col·lectius diferenciats:
-

Població fixa resident (empadronada més no empadronada)
Població flotant amb segones residències a Salou
Turistes (usuaris d’hotels, aparhotels, apartaments i càmpings)

Característiques bàsiques de l’estructura de població
Es disposa d’àmplia informació relativa a la població empadronada que presenta uns
trets estructurals característics fruit de les importants migracions rebudes. Els col·lectius
turístics són força més complicats d’analitzar, i de fet són una mostra representativa del
turisme europeu i espanyol de segones residències. La seva composició no altera de
manera significativa les necessitats d’equipaments municipals. Lògicament els seus valors
en nombres absoluts té un pes importantíssim en les infraestructures comunitàries.
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Dels ciutadans empadronats destaquen els següents trets:
-

Edat mitjana de la població inferior a la catalana
(Edat mitjana catalana 39’6 anys versus 36’5 de la mitjana salouenca)
Predomini de la població masculina
(51,12% homes a Salou versus 48,82% a Catalunya)
Elevada franja de població en els intervals de 30 a 44 anys fruit de les migracions
Normalització dels percentatges de població infantil i juvenil respecte l’entorn català
(grup de zero a 14 anys). Moltes de les famílies establertes a Salou estan en edat fèrtil.
Pes relatiu força baix dels col·lectius de persones grans (majors de 65 anys)
(10,33% homes a Salou versus 16,30% a Catalunya)
Elevat potencial de població activa

En l’informe econòmic i financer es mostren de forma detallada els diversos índex
d’envelliment, dependència i activitat. Aquest darrer –que mesura els actius en edat de
treballar en relació al conjunt de població- és força més alt que el promig català i
espanyol, tot i així Salou segueix tenint capacitat per importar grans contingents de
treballadors durant la temporada turística.

Estudi de les sèries històriques de creixement poblacional
L’anàlisi de sèries històriques disponibles del padró municipal mostren un municipi que ha
duplicat la població empadronada els darrers 10 anys, situant-se als 13.952 habitants,
amb un creixement molt elevat tant en termes absoluts com relatius:
Les xifres corresponents a l’any 2000 encara no tenen caràcter oficial, tot i així són una
bona base de referència per aproximar al màxim la informació estadística analitzada.
- Població 1 de març de 1991:
- Població 1 de gener de 2001:
- Creixement total durant el període:
- Creixement anual mitjà acumulatiu:
- Creixement absolut mitjà:
- Creixement de l’any 2000:
* Base de referència de dades:

7.264 habitants,
13.952 habitants
6.688 habitants
7%
668 habitants / any
893 habitants
-1 de març del 1991 fins 1 de gener del
2001-

Les darreres magnituds disponibles a 1 de gener de 2002 mostren un padró provisional de
15.366 persones.
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Evolució de la població de dret de Salou durant el període març 1991 a gener 2001
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ACTUALITZACIÓ:
En data 1 de gener de 2002, la població empadronada era de 15.366 habitants.
En la data actual, 30 de setembre de 2002, la població empadronada és de 16.775
habitants.

Escenaris futurs de creixement demogràfic
El PGOU ha de preveure els possibles escenaris de creixement futur de la població.
L’observació de la tendència històrica marca augments forts en cada un dels anys
analitzats. Amb aquest objectiu es proposen tres escenaris futurs per a la propera
dècada: manteniment de ritmes forts de creixement, atenuació del creixement i
finalment acceleració dels increments poblacionals. De tots ells el primer –escenari
intermig- sembla el més probable.
Com pot observar-se tots els escenaris definits preveuen creixements, amb major o menor
intensitat, de fet s’han contrastat les hipòtesis expansives i els factors potencialment
limitadors (veure estudi demogràfic de l’apartat econòmicofinancer). Com a úniques
hipòtesis potencialment limitadores del creixement s’apunten dos factors:
- L’evolució del diferencial de preus entre Salou i les ciutats veïnes
- El sostre edificable per a ús com a primera residència
La resta de paràmetres analitzats ens porten clarament vers la continuació del creixement
demogràfic, esperonat pel conjunt de grans inversions privades anunciades: Ampliació
Port Aventura, la nova oferta hotelera, àrees d’oci; i també per les infraestructures
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estratègiques en desenvolupament al Camp de Tarragona: Aeroport, Alta Velocitat, Port,
Autovies, etc.
La tendència al creixement és molt clara i cal per tant discutir-ne la intensitat del mateix.
S’ha considerat necessari dividir la futura dècada en 2 quinquennis amb una menor taxa
de creixement relatiu durant els darrers anys, moment en què els límits descrits (preu dels
habitatges i sòl) actuen amb més força. Mitjançant aquesta tècnica s’atenua la
naturalesa exponencial del creixement –de fet se’n podrien utilitzar altres
matemàticament més adequades (fórmules polinòmiques, regressions, etc…-, però
aquesta permet una comprensió relativament fàcil i els resultats finals són força semblants.
Les hipòtesis i resultats obtinguts són els següents:
Escenari 1 -Hipòtesis intermitja
Creixement inicial del 7% (2001-2005) i posterior del 3,5% (2006-2010)
Població a final del període 2010…… ........................................ 24.731 habitants
Promig anual de nous residents…….. ....................................1.041 habitants/any
Escenari 2 –Hipòtesis de moderació del creixement
Creixement inicial del 5% (2001-2005) i posterior del 2,5% (2006-2010)
Població a final de període 2010…….......................................... 21.647 habitants
Promig anual de nous residents…….. .......................................698 habitants/any
Escenari 3 – Hipòtesis de creixement molt fort
Creixement inicial del 9% (2001-2005) i posterior del 4,5% (2006-2010)
Població a final de període 2010…….......................................... 28.194 habitants
Promig anual de nous residents…….. ....................................1.425 habitants/any
* Nota: els càlculs interanuals detallats poden obtenir-se en l’apartat de l’informe econòmic
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Estimació de la població flotant
El càlcul d’estimació de població total (resident més flotant) ha de fer-se necessàriament
mitjançant l’ús d’indicadors demogràfics. En el cas dels municipis turístics els indicadors
més fiables són el consum d’aigua i la generació d’escombraries.
L’estimació de població mensual mitjana s’ha calculat a partir dels següents ràtios:
§ Consum d’aigua 200 litres persona i dia
§ Generació de 800 grams de brossa diaris
§ Mitjana aritmètica dels resultats que proporcionen els dos indicadors precedents
Estimació de la població total de Salou per mesos
Gen.

Feb.

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Aigua

31,5

33,3

49,4

83,9

85,4 120,0 147,9

Brossa

38,5

35,5

45,0

82,3

Mitjana

35,0

34,4

47,2

83,1

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

185,1 114,6

77,0

41,6

42,1

90,5 113,1 158,6

175,9 117,4

82,1

42,3

36,5

87,9 116,6 153,2

180,5 116,0

79,5

41,9

39,3

Xifres en milers de persones, corresponents a l’any 2000

Les magnituds representades són mitjanes mensuals, pot deduïr-se doncs que les puntes
de població d’alguns dies d’agost (caps de setmana, ponts, etc ) poden superar amb
facilitat un 10%-20% la mitjana, amb un sostre màxim proper a les 190.000 persones.
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Anàlisi econòmica
L’informe econòmicofinancer preveu una anàlisi de l’economia municipal més detallada,
els paràgrafs següents són un resum dels aspectes més rellevants dels apartats
corresponents del citat capítol.

Trets característics de l’economia salouenca
L’economia salouenca s’ha desenvolupat essencialment entorn del sector turístic.
L’estructura productiva del municipi és clarament terciària, orientada vers l’acolliment
d’importants fluxos de població durant la temporada turística, una temporada que
lentament aconsegueix allargar-se, tot i que en termes absoluts segueix tenint un
comportament fortament estacional.
Durant la darrera dècada s’han pogut observar transformacions importants de la realitat
salouenca: en primer lloc es detecta l’assoliment d’un producte turístic molt potent,
competitiu i que fa els primers passos vers la desestacionalització. En segon lloc s’observa
l’inici de la transformació d’un nucli litoral i turístic en ciutat. Hi ha per tant tot de canvis
qualitatius de l’economia local, destaquen els següents:
- Creació d’un mercat de residents tot l’any que permet l’aparició de noves activitats
públiques i
privades més enllà de la indústria turística: serveis mèdics, educatius,
professionals, etc.
- Importants millores d’ocupació i activitat durant els mesos no estivals –tot i que es partia
d’uns nivells molt reduïts- El paper del Centre Recreatiu i Turístic com a gran dinamitzador de Salou i de l’Àrea. El
parc a més d’afavorir l'activitat general existent és un clar creador de “confiança”,
facilitant el procés d’inversió i reinversió.
El desenvolupament econòmic aconseguit i alguns dèficits a destacar són:
- Un fort creixement econòmic, especialment durant el període 1997-2001, molt superior
als creixements mitjans provincials, català i estatal.
- Lentitud en la correcció de dèficits històrics: el sector privat segueix presentant dèficits
importants en activitats terciàries de serveis a les empreses, és tracta d’una
subrepresentació lògica que el mateix sector privat haurà d’anar corregint amb el
creixement
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Activitats destacables a partir de l’anàlisi del cens de l’impost d’activitats
econòmiques
L’anàlisi censal mostra 67 establiments d’hostaleria –la majoria hotels-. La capacitat
d’hotels, aparthotels i càmpings és propera a les 40.000 places reglades. Cal sumar a
aquesta oferta totes les segones residències i l’oferta de lloguers no reglats. Aquest darrer
grup s’escapa del control tributari i, per tant, no pot quantificar-se amb exactitud.
La distribució dels diversos establiments hotelers en els quinze quilòmetres quadrats del
municipi genera importants fluxes peatonals entre els centres emissors –hotels- i principals
destinacions -platges, passejos, zones d’oci i nodes de comunicacions-. Tot plegat ha
configurat importants artèries comercials: Carles Buigas, Carrer Saragossa, Avinguda
Andorra, Passeig Jaume Primer, etc. aquestes zones s’han sumat a l’eix comercial
tradicional generat bàsicament entorn del Carrer Barcelona i del mercat.
ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA
HOTELS
APARHOTELS
HOSTALS
CASA DE COLÒNIES
CÀMPINGS

LOCALS COMERCIALS

44
8
11
1
3

TOTAL ESTABLIMENTS

RESTAURACIÓ
COMERÇOS
SERVEIS
TOTAL LOCALS

478
601
427
1.506

67

L’estudi econòmic i financer presenta de forma detallada totes les agrupacions
d’epígrafs amb representació al municipi, tant pel que fa a activitats empresarials com
professionals. En aquest estudi introductori hem incorporat únicament les grans divisions:
ACTIVITATS EMPRESARIALS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Energia i aigua……………………………………………………………………….
Extracció/tranformació de minerals no energètics i productes derivats
de la química…………………………………………………………………………
Indústries transformadores de metalls i mecànica de precisió …………....
Altres indústries manufactureres …………………………………………………
Construcció…………………………………………………………………………...
Comerç, Restaurants, hostaleria i reparacions ……………………………….
Transport i comunicacions ………………………………………………………...
Institucions financeres, assegurances, serveis a l’empresa i lloguers……..
Altres serveis…………………………………………………………………………..
TOTAL ACTIVITATS EMPRESARIALS…………………………………………………

2
0
4
26
283
1.737
42
361
217
2.672

Font: Agència tributària. Cens del IAE
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ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTÍSTIQUES
0
1

Professionals relacionats amb l’agricultura, caça, silvicultura i pesca …..
Professionals relacionats amb activitats pròpies de l’energia, l’aigua,
l’agricultura, caça, silvicultura i pesca …………………………………………
2
Professionals relacionats amb indústries aeronàutiques, de
telecomunicacions i de la mecànica de precisió …………………………...
3
Professionals relacionats amb altres indústries manufactureres …………..
4
Professionals relacionats amb la construcció …………………………………
5
Professionals relacionats amb el comerç i la hostaleria …………………….
6
Professionals relacionats amb el transport i les comunicacions …………..
7
Professionals relac. amb activitats financeres, jurídiques, assegurances i
lloguers ………………………………………………………………………………..
8
Professionals relacionats amb altres serveis a l’empresa i lloguers ……….
-Activitats artístiques ………………………………………………………………...
-TOTAL ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTÍSTIQUES……………………………...
Font: Agència tributària. Cens del IAE

3
1
5
2
14
26
0
79
60
4
194

Són magnituds que mostren una gran capacitat d’allotjament i una tipologia empresarial
intensiva en l´ús de personal. Pel que fa a la “qualitat general” dels llocs de treball oferts
d’aquest model econòmic és adequat parlar de certa polarització: ja que coexisteixen
una àmplia base de treballadors de poca qualificació i retribucions modestes i un conjunt
de petits i mitjans empresaris amb explotacions d’alta rentabilitat econòmica. De fet els
rendimients mitjans declarats són superiors a la mitjana provincial. Tot plegat mostra un
model econòmic que funciona però amb limitacions a l’hora de repartir les rendes
generades.

Expansió i transformació turística
Salou s’ha consolidat com una de les principals destinacions turístiques de Catalunya. El
sector, molt lligat als cicles econòmics europeus, viu un període d’expansió forta, tant en
el vessant de la demanda com pel que fa a noves inversions.
Es recullen en les darreres temporades dos períodes diferenciats: el corresponents a
l’anomenada crisis postolímpica i la posterior etapa de recuperació / forta expansió dels
finals dels 90, 2000 i 2001. Els aspectes més rellevants que han impulsat la demanda són els
següents:
- El cicle econòmic expansiu dels mercats emissors
- L’aparició d’un nou segment a Salou: el quatre estrelles, amb 5 hotels d’aquesta
categoria i 9 projectes més anunciats.
- La força d’Universal Studios Port Aventura com a excel·lent eina de promoció i
comercialització global de la zona
- Certes millores en el mercat de temporada baixa, encara poc important en valors
relatius.
- Dificultats en mercats internacionals competidors
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La inversió futura en nous equipaments turístics serà amb tota probabilitat molt forta. Són
diversos els projectes ja iniciats, i hi ha un fort concens d’expectatives de futur entre
inversors nacionals i internacionals
- Ampliació d’Universal Studios Port Aventura amb atraccions de gran capacitat i nova
oferta hotelera a curt termini –i l’alta probabilitat d’anar desenvolupant a mig/llarg termini
la resta d’elements del pla d’expansió
- Aparició d’infraestructures estratègiques i millora de les actuals (Tren d’Alta Velocitat,
Aeroport de Reus i Port de Tarragona)
- Creixement de les activitats d’oci i turístiques
- Consolidació de l’Àrea del Camp de Tarragona com una àrea bàsica en el teixit de
ciutats catalanes, amb un important vocació turística.
Com a elements negatius l’anàlisi econòmica també presenta alguns elements
desincentivadors: l’evidència que tard o d’hora tornaran a haver-hi cicles econòmics
recessius i la competència de destinacions turístiques menys saturades i amb millors costos
laborals. Actualment, a Salou, aquests elements no estan afectant gens a la inversió i, tret
de causes de força major, no alteraran els projectes a curt termini.
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El creixement turístic ens permet realitzar una sèrie de valoracions que compten amb un
elevat nivell de concens:
- S’ha creat una oferta potent amb un creixement molt elevat els darrers anys
- Es preveu mantenir o inclús incrementar aquest creixement a curt termini
- Es detecta un mercat inversor especialment cíclic, sensible a la conjuntura econòmica
- Cal que l’oferta futura respongui en termes globals a uns segments de major valor afegit:
és a dir realitzar una política de planejament urbanístic que estimuli oferta dels segments
de quatre i cinc estrelles
- És necessari crear actius encaminats a facilitar la desestacionalització i fer encara més
competitiva la destinació turística
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Anàlisi econòmica de l’evolució del sector de la construcció a Salou a
partir de diversos indicadors
El sector construcció és un sector induït, és a dir, el seu estat de Salou depèn en bona
mesura, de l’evolució de la conjuntura econòmica: demanda actual i expectatives
futures.
Els indicadors utilitzats en aquesta anàlisi no incorporen el pes de l’obra pública –suma de
la capacitat pressupostària i força política de les diverses administracions-, ni la producció
de béns per a la indústria –és a dir naus industrials i similars- amb un pes gairebé
testimonials en el cas de Salou.
Els indicadors més significatius són: l’evolució de la construcció d’habitatges (primeres i
segones residències) i la creació de noves places hoteleres –amb un fort impacte els
darrers anys i bones perspectives de futur, aspectes analitzats i quantificats en l’apartat
anterior-. La gràfica següent mostra l’indicador més representatiu dels esmentats.
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Tipologia d’habitatges construïts durant el període 1987-2000
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L’evolució futura dependrà en gran mesura del grau de compliment de les hipòtesis
d’expansió esperats. Si bé tots els escenaris i analistes preveuen creixements demogràfics i
turístics importants i, per tant, el sector construcció no pot escapar-se dels efectes induïts
generats.
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És força clar que l’augment demogràfic comportarà demanda de nous habitatges per
ser usats com a primeres residències mitjançant dos mecanismes:
- Directament: “famílies noves que cerquen habitatges nous “
- Indirectament: “famílies noves adquireixen propietats de famílies ja establertes que
aprofiten per canviar i millorar l’habitatge propi”.
Poden establir-se dos tipus d’indicadors de dinamisme futur del sector fins el 2010, els
d’alta probabilitat i altres, més conjunturals, lligats als cicles econòmics. Entre els primers
trobem:
- La demanda de residències per noves famílies empadronades
Exemple: 9.000 nous habitants requeririen 3.000 habitatges, és a dir 300 habitatges/any
- La construcció / finalització d’inversions ja anunciades o iniciades
Més de 6.000 places hoteleres, Inversions iniciades de US Port Aventura, etc.
Més difícil de quantificar i valorar, però també amb un gran potencial de
desenvolupament el sector construcció pot beneficiar-se d’altres grans projectes:
- La demanda de nous habitatges per a ús de segona residència
- Nous projectes d’hotels i complexos turístics.
- Àrees lúdiques i comercials: zona autovia de Reus i rambla del parc
- Altres grans inversions d’Universal Studios Port Aventura –Parc Aquàtic, projectes
hotelers, noves atraccions, camp de golf, segon parc temàtic, etc.
- Inversió Pública: nous equipaments públics, àrea esportiva, nous vials, camí de ronda,
etc.
Pot observar-se que són moltes les obres projectades a curt, mig i llarg termini al municipi i
podem per tant ser optimistes. Tot i així no pot obviar-se el fort component cíclic del
mercat immobiliari que, tard o d’hora, després d’una etapa de forta expansió haurà de
frenar
i “digerir el producte” quan els estocs d’habitatges en venda creixin
excessivament. Malgrat tot, el període futur analitzat és llarg (10 anys) i, per tant, és
probable que ens permeti viure una crisi inicial, un cicle regressiu i un nou cicle expansiu.
La intensitat i durada d’aquests cicles a l’àrea del Camp de Tarragona marcarà en cada
moment l’estat de salut del sector construcció.
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3.- LA MORFOLOGIA URBANA
3.1. El nucli urbà
Salou està assentat sobre un territori pla de caràcter maresmós, on a finals del segle XIX
únicament estava consolidat a l’entorn dels actuals carrers de Barcelona i de l’Església.
Era un nucli urbà recolzat al moll i a l’estació del ferrocarril, l’activitat dels quals, juntament
amb l’activitat balneària, en justificava l’existència. La Torre Vella quedava als afores del
petit poblat.
El desenvolupament de Salou segueix un ritme lent a partir d’aquesta primitiva estructura,
fins l’any 1950.
El motor d’aquest desenvolupament fou principalment l’activitat portuària del moll,
connectat amb Reus per un carrilet i l’activitat balneària de la població del Baix Camp
que aprofitava les magnífiques platges de Salou per a les seves hores de lleure.
En aquest període es construí un gran establiment de banys (antic hotel La Terrassa, avui
enderrocat) i s’inicià la construcció del Passeig Marítim, vial fonamental en l’estructuració
del que havia d’ésser el gran complexe urbà d’avui.
El nucli urbà inicial es va recolzar sobre el Passeig Marítim i estava centrat en el port
esportiu, construït a redós de l’antic moll enfront del nucli originari. Es tracta d’una
estructura urbana costanera lineal de 2,5 Km de llargada, i de fondària irregular. Aquesta
fondària és mínima (100 metres) a ponent i de 500 mts a 300 mts a la part central i de
llevant. Al llarg dels eixos viaris del carrer de Barcelona i de Reus, perpendicularment a la
línia costanera, el nucli es va anar extenent de manera poc compacta en direcció nord.
L’estructura viària principal del nucli la formen tres carrers sensiblement paral·lels a la línia
de la costa: el Passeig Marítim, el carrer Major i el carrer del Nord que a partir del carrer
Barcelona s’anomenen carrer de l’Església, del Sol i de València.
A la zona de ponent, la via del ferrocarril ha estat el límit del desenvolupament urbà en
un sector d’uns 600 metres de llargada. Més cap a llevant, i en un tram d’1 Km, la pròpia
via es converteix en una barrera física que només està penetrada per dos passos a nivell.
El del carrer Barcelona experimenta una considerable congestió per causa de la seva
posició central en relació al nucli urbà i a les infraestructures bàsiques de la població.
A Salou, a part del nucli originari, les tipologies constructives predominants són el xalet, (en
les més antigues) i els edificis bloc o pantalla en ordenació oberta.
A llevant del nucli, entre la via del Ferrocarril, el Carrer del Nord i l’Autovia de Salou a
Reus, el càmping La Siesta interromp la xarxa urbana en direcció perpendicular al Mar.
Salou és un nucli urbà planificat pràcticament des del seu origen o millor des de la seva
concepció moderna. El Pla Pujol de 1928 fou un primer document que sentà algunes de
les bases estructuradores de l’actual xarxa urbana, que si bé en certs punts no tingué

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA –
TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M. PLANEJAMENT

38

suficient força per modificar les traces preexistents –com la de la Via Aurèlia o la
ortogonalitat de la zona de llevant- definí el model de desenvolupament urbà del nucli.
Més endavant, els plans Ubach de 1952 i del 1960 completaren o adaptaren la xarxa
viària ocupant la plana oriental i estenent-la fins a la platja dels Capellans. Els plans
generals de 1963 i 1976 delimitaren la zona urbana però no van aportar un model de
xarxa urbana coherent per ordenar el desenvolupament. En particular el pla de 1976
posà l’accent en la concreció dels règims del sòl i en la definició d’una xarxa viària
bàsica derivada de la xarxa arterial del MOPU però no definí una xarxa urbana prou
adient per estructurar els teixits inconnexos. Les intensitats d’edificació, però, no es van
adequar a les aptituds del territori i en alguns indrets, com l’entorn de la Platja dels
Capellans, l’edificació abusiva va transformar completament el paisatge fins a la
destrucció dels seus atractius.
Posteriorment amb la segregació de Salou del municipi de Vila-seca es va redactar una
nova revisió que va aprovar-se l’any 1992.
Durant aquests últims nou anys el PG-92 ha estat referent per un dels més importants
creixements del municipi. Pel que fa a l’estructuració o ordenació propiciada pel
Planejament, s’han portat a terme diferents actuacions, que han interconnectat la
dispersió urbana establint una xarxa més relligada i coherent.
Si bé pel que fa a l’aspecte urbà més residencial, el Pla del 92 ha acomplert els seus
objectius satisfactòriament, en altres aspectes sobre tot el turístic i bàsicament en la zona
de Cap Salou les seves determinacions han estat molt negatives.
Tot i així les premisses del PG-92 han estat superades per la demanda social actual i en
una perspectiva de 10 anys, cal entendre que encara s’han produït pocs errors, o si més
no que la demanda social sobre la qualitat i el desenvolupament urbanístic ha superat les
voluntats expressades pel PG-92.
Els desenvolupaments soferts durant aquests deu anys i sobre tot entre el 96-2000, han
estat molt importants donada la gran pressió edificatòria. Així s’han portat a terme àmbits
com el PERI SA-6 que ha estat fortament acceptat, ja que respon més a la demanda de
qualitat, el PERI SA-5 en fase d’acabament, i que amb la perspectiva actual, encara es
veu massificat, i el PPR-7 d’índole turística que respon a un model antic pel que fa a la
concepció de l’urbanisme actual.
Tot això, ha conformat avui un nucli urbà més estructurat al voltant del C/Ciutat de Reus,
Barcelona i Autovia de Reus, des de la línia del FFCC.
Aquest àmbit gaudeix avui de tots els serveis i equipaments. Des de la recent escola de
música i centre d’entitats, a piscina coberta, pavelló poliesportiu, escola, institut, CAP,
parc urbà, zones verdes, etc,…
Cal remarcar que les últimes actuacions han comportat un increment de qualitat
mediambiental, repercutible en la zona de nucli residencial permanent.
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3.2. EL Cap Salou
Si bé geomorfològicament l’àmbit del Cap Salou s’extén des dels Pilons fins a la platja de
la Pineda, des de la cohesió urbana, l’àmbit d’influència del nucli de Salou s’estén fins el
carrer Vendrell i les pedreres del Pla del Maset. El futur desenvolupament del CRT
conurbarà aquests dos assentament.
En aquesta Revisió s’entendrà com a nucli urbà del Cap, els territoris limitats pel carrer
Vendrell, des del final de la Platja Llarga fins Port Pirata.
Amb l’excepció del sector del Llatzaret i de la Punta Roja, el Porroig i la Punta Xata aquest
àmbit conté la major part de costa, amb espadats i platges en cala, del terme municipal.
El territori interior és relativament accidentat i assoleix la cota més alta, uns 77 metres
sobre el nivell del mar en el turó de la Torre Alta situat entre la Cala dels Crancs i els
Enlliscalls. Es tracta d’un territori generalment rocallós, poblat de pinedes d’una certa
frondositat en la zona immediata a la costa. En el Pla del Maset (àmbit del CRT), que
ocupa la zona central del territori del Cap, la morfologia és molt més suau i les pinedes
s’alternen amb sòls lliures antigament conreats.
Més a l’interior, en direcció al nord, el turó del telègraf torna a recuperar alçada i els pins
augmenten en densitat.
Finalment, a l’entorn del mas de l’Escarré, el territori torna a esdevenir sense accidents
geogràfics i encara hi resten uns pocs àmbits de bosc.
Originàriament solcaven aquest territori els següents camins:
de Llevant a Ponent: el camí de pujada al telègraf
el camí del Pla de Maset
el camí del Far de Salou
la carretera de Tarragona a Salou
de nord a sud:
el camí del telègraf al Far
A l’actualitat aquest àmbit està seriosament alterat per les urbanitzacions, construccions, i
antigues pedreres, que han malmès l’extraordinària bellesa natural del paratge.
A més el darrer bienni 99-2000, ha comportat una forta pressió edificatòria que ha malmès
fortament tot el perímetre nord de la carretera de la costa.
Sobre aquesta àrea es va constituir un conglomerat residencial a partir dels sis plans
parcials aprovats sense cap criteri ordenador del conjunt. Són els coneguts amb el nom:
1.- Pinos-Mar
2.- Zona Estival
3.- Duna Mar
4.- Port Pirata
5.- Colina del Sol
6.- Mare de Déu de Núria
En general són ordenacions tancades en elles mateixes, les xarxes viàries s’han projectat
sense massa respecte pel territori, per la vegetació i per les traces preexistents. L’únic
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element viari consistent és la carretera del Cap de Salou. Fent extensiu l’àmbit del Cap a
la zona occidental, ens trobem les ordenacions Mirador de Salou i Xalets de Salou, que
són les úniques que estan projectades amb una certa adequació a la topografia, i que
avui són unes illes dins l’àmbit del CRT.
Les altres ordenacions, en partir d’una concepció tancada a les propietats rústegues que
transformaren en urbana i en plantejar unes tipologies i intensitats d’usos abusius en un
territori molt accidentat, han causat un formidable impacte en el paisatge, altre temps
extraordinari del Cap Salou.
La destrucció d’alguns indrets ha estat total. Edificis de 10 i 11 plantes varen construir-se en
llocs inversemblants forçant la naturalesa fins a límits temeraris.
Però la malmesa no sols ha partit d’uns traçats viaris inadequats i d’una edificació
abusiva, també algunes intervencions poc respectuoses al territori i al paisatge han
causat un considerable malvestat com és el cas de la Pedrera que ha arrabasat el turó
de la Talaia entre la Cala Morisca i la Cova del Pebre.
Els espais intersticials entre els plans Parcials aprovats, o bé són edificacions sense
recolzament legal de planejament, o bé són boscos o restes de boscos en procés de
degradació per la pressió que exerceixen sobre ells les àrees urbanitzades immediates
que els converteixen en abocadors de runes i escombraries.
La situació global d’aquesta zona és força caòtica: en no haver estat determinades,
prèviament a la urbanització i l’edificació, les tipologies edificatòries més adients, els
xalets unifamiliars i els edificis d’apartaments de moltes plantes es barregen. A més a més
tant les infraestructures urbanes com la qualitat dels edificis són d’una notable
precarietat.
Tot i així, la recent construcció del vial entre la Pineda i Salou comportarà un relligament
del sistema viari al permetre una nova connexió d’aquestes zones pel nord. Cal esperar
que aquesta nova infraestructura ajudi juntament amb les propostes del Pla General que
es revisa, a millorar l’ordenació d’aquests àmbits.

3.3. Situació actual nucli urbà
El municipi de Salou té un únic motor de creixement: el turisme i les activitats que es
generen al seu entorn.
És un municipi d’alta especialització el que fa que una proposta adequada respongui a
la lògica d’una implantació condicionada al model productiu, i en coherència amb la
morfologia del territori.
Salou, com s’ha dit, té una estructura urbana que es recolza al Passeig Marítim com a
espai urbà més significatiu i que té en la discontinuïtat provocada per la via del ferrocarril i
per l’autovia Reus-Salou els problemes més importants.
La zona més malmesa és l’entorn de la platja dels Capellans i la punta Po-Roig, indrets
naturals que pràcticament han desaparegut sota l’impacte de les baluernes de formigó i
totxos aparegudes a l’empar d’unes edificabilitats totalment inadequades en relació al
medi natural preexistent.
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L’atorgament de les qualificacions d’eixample antic i eixample actual, que definí el pla
del 1963 i que consolidà el pla del 1976, podien ésser acceptables als territoris
relativament poc accidentats i planers però no en els indrets de topografia accidentada,
en els quals els edificis de 7 plantes que permetien les ordenacions són aclaparadors.
La revisió del 92 ha intentat adaptar l’edificació a l’entorn urbà, aconseguint una
ordenació més racional.
En general les actuacions portades a terme han solucionat les problemàtiques urbanes
existents, algunes molt satisfactòriament i altres, encara amb excessiva densitat.
Sí s’ha complert el reequipament previst en el propi Pla, i s’ha dotat al municipi d’amplis
espais lliures, i diferents equipaments públics.
Però encara el principal problema és la impermeabilitat i la ruptura que genera la traça
del FFCC, en l’estructura urbana.
Els escassos passos a nivell són veritables barreres per la fluïdesa del trànsit i en les hores
punta de l’estiu es produeixen congestions que causen el colapse de tota la xarxa viària.
Un altre problema infraestructural de primer ordre és el desguàs de les aigües pluvials
donada la mancança de xarxa en la zona de nucli antic. Per contra en la zona de Plaça
d’Europa, C/Saragossa, amb la construcció del canal de desguàs, aquest problema s’ha
minimitzat.
La construcció del Passeig de Miramar barrà el pas a la sortida de les aigües de les
partides de Barenys i de Sanguli provocant embassaments en els que foren antics
aiguamolls, avui urbanitzats. Per altra banda el Barranc de Barenys, que recull les aigües
que aboca la depuradora de Reus, no està del tot regulat ni canalitzat i constitueix un
focus de possible contaminació de la platja i del mar.
Pel que fa a la qualitat mitjana dels habitatges és força acceptable ja que en la major
part es tracta d’edificis de construcció molt recent que acompleixen sobradament els
mínims d’habitabilitat legals. Això no exclou que alguns apartaments siguin ocupats a
l’estiu per un nombre de persones molt superior al que poden acollir, amb el que això
suposa de sobrecàrrega dels serveis urbans, dels aparcaments d’automòbils, etc.
L’assentament urbà en la zona de llevant és homogeni, compacte i estructurat a la
proximitat de la platja, de tal manera que hom pot afirmar que, en aquest indret, Salou és
una ciutat finalitzada i les intervencions urbanístiques s’han de limitar a qüestions de detall
i millora urbana.
Per contra, a partir d’uns 400 m de la platja, l’estructura urbana de Salou es va anar
consolidant amb les edificacions que es situaven de manera dispersa al peu de les vies
existents, avui tot el sòl urbà està pràcticament consolidat, i aquesta dispersió s’ha
transformat en un continu edificat.
Pel que fa als espais lliures, tot i que el PG-76 no va materialitzar pràcticament cap zona
verda, avui amb el desenvolupament més regulat amb el PG-92 s’han anat consolidant
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parcs urbans com el del C/Carles Buigas (antic càmping Salou), l’àmbit del PPR-7 (col·legi
Elisabet) i l’àmbit del PERI SA-6 (zona Ajuntament).
Al Padró de 2000, el nombre d’habitants del nucli de Salou era de 14.500. No obstant això,
aquesta xifra no és gens significativa a l’hora de considerar la problemàtica urbanística
del municipi de Salou, que és l’assentament turístic més important de la Costa Daurada i
que pot allotjar simultàniament a més de 200.000 persones.

3.4. Situació actual del Cap Salou
El Cap Salou té com a característica principal el desordre més absolut, conseqüència del
procés seguit en la seva consolidació urbana. De la carretera de La Pineda a Salou
(carretera de la Costa) pengen directament les promocions de Port Pirata, Zona Estival i
Mare de Déu de Núria. La promoció Zona Estival és discontinua i està dividida en dues
unitats independents separades per un territori sense ordenació. La promoció Colina del
Sol es recolza en una d’aquestes unitats. La promoció Duna Mar és un enclavament en la
més important de les urbanitzacions: l’anomenada Ntra. Sra. de Núria, que s’extén en 37,5
Ha de superfície. Finalment la promoció Pinos Mar és un apèndix, situat a Llevant
d’aquesta última urbanització, que penja de la carretera al Cap de Salou.
Tot el frontal de l’esmentada carretera s’ha anat edificant els últims cinc anys
desapareixent aquella imatge, de bosc tant agradable que es tenia.
Altres urbanitzacions com Mirador de Salou i Xalets de Salou estan situades més terra
endins. La simple contemplació del plànol que situa els perímetres dels Plans Parcials
aprovats ja permet imaginar els resultats del procés urbanitzador. Es tracta d’unitats de
planejament inconnexes, els límits de les quals no tenen, en general, res a veure amb les
característiques naturals del territori, amb els accidents geogràfics, o amb elements
d’infraestructura potents. El criteri delimitador prevalent és la unitat parcel·lària de
promoció, encara que la seva forma sigui tan estranya com la de la urbanització Mirador
de Salou. En alguns casos els Plans Parcials varen ser simples projectes de traçats de
carrers i parcel·lació sense que consti la qualificació i cessió de zones verdes en la
proporció que obligava la llei. Aquestes urbanitzacions avui són illes tancades envoltades
per l’àmbit del CRT.
Aquest model d’ordenació ha comportat la destrucció d’alguns indrets, amb la
construcció de grans edificacions. Alguns d’aquests edificis són operacions especulatives
a molt curt termini ja que les estructures i els materials de construcció difícilment resisteixen
l’erosió i la degradació que els causa la seva immediatesa al mar, en una zona fortament
esventada pels temporals de Llevant i pel vent de Garbí. En alguns dels edificis els
materials presenten un avançat estat de descomposició i la seva vida útil pot ja ésser
determinada amb mínim marge d’error.
Pel que fa al paisatge, el forat produït per l’extracció de pedra per part del port de
Tarragona va comportar la destrucció total del turó de la Talaia. Avui aquest àmbit està
totalment abandonat i produeix un important impacte paisatgístic i visual.
La resta del paisatge sobre tot del front de costa, a excepció d’algunes edificacions com
a la zona de Cala Crancs, s’ha mantingut durant aquests últims anys sense alteracions.
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Cal aquí manifestar que gràcies als equipaments turístics com el càmping de la platja
Llarga, s’ha pogut mantenir un ampli espai en estat pràcticament natural, tant sols alterat
per alguns terraplenats realitzat en la utilització del propi càmping.
Malgrat tot, cal tenir present que aquest càmping avui forma part de l’àmbit del CRT i en
el futur es desenvoluparà urbanísticament, tot i que és d’esperar que es respecti l’aspecte
mediambiental de l’entorn, donat el caràcter de qualitat que defineixen les actuacions
realitzades en el CRT.

3.5. El sòl urbanitzable
En el període de vigència del Pla, a part d’actuacions en sòl urbà mitjançant Plans
Especials s’han portat a terme diferents actuacions en sòl urbanitzable.
En la zona del Cap s’ha desenvolupat l’àmbit del PPR-4 de 6,5 Ha amb destí residencial
turístic. Dins el mateix ús s’ha portat a terme el PPR-7 de més de 13,5 Ha en la zona de la
plaça d’Europa.
Pel que fa al residencial permanent actualment i sota el suport del PG-92, s’està portant a
terme el desenvolupament de l’àmbit PPR-1, Torre Vella, d’unes 26 Ha i més de 1.100
habitatges.
L’anterior a excepció del PPR-1 no ha portat cap innovació pel que fa a la morfologia
urbana, si bé el PPR-4 es pot entendre una operació de més qualitat que el seu entorn
immediat.
El PPR-7 que provenia d’una antiga operació urbanística, tot i que es va reduir el seu
aprofitament ha comportat més del mateix, en contra de la voluntat inicial de poder
plantejar un model més adequat a la demanda del mercat turístic actual.
Pel que fa a l’àmbit residencial del PPR-1 1ª fase, caldrà esperar encara per veure el seu
resultat. Aquest Pla planteja una proposta arriscada en el model morfològic a l’unificar
totes les edificacions en base a una tipologia estàndard. Tot i així, donat que aquesta
tipologia respon a una demanda concreta, l’aposta es centra en l’aspecte
mediambiental del conjunt en vialitat àmplia i fortament enjardinada amb grans espais
públics i de dotacions.

3.6. Els sistemes
Pel que fa a l’estat actual dels sistemes generals, cal referir-se bàsicament al sistema viari
per les noves vies realitzades i en fase de realització, sistema hidrogràfic, concentrat
bàsicament en el barranc de Barenys, el sistema ferroviari i el sistema d’espais lliures i
dotacional.
Pel que fa al sistema viari, recentment al juny 2001 s’ha portat a terme la posta en
funcionament del vial Camí del Racó, entre la Pineda i Salou, així com la millora del vial
entre l’autovia de Salou-Tarragona i la Pineda, en el límit de terme.
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L’aspecte mes important del sistema viari és l’inici de la construcció del vial CambrilsSalou, al maig 2001, amb un termini de dos anys preveient el seu funcionament l’estiu
2003.
Aquest vial és un eix importantíssim per al desenvolupament urbanístic de Salou, ja que
permetrà el creixement de la zona de Ponent, avui totalment estancada per la
impossibilitat de bones connexions viàries.
Tanmateix, aquest vial és una traça física del territori que delimita una àmplia zona d’unes
100 Ha de sòl, que hauran de donar resposta al creixement residencial i en part turístic del
municipi en els propers anys.
Pel que fa a la resta del sistema viari, remarcar la voluntat iniciada de transformar
l’autovia de Salou-Reus en un passeig integrat en el sòl urbà del municipi. Aquesta
proposta ja s’ha iniciat amb la urbanització del marge oest, en el desenvolupament del
PERI SA-6.
Pel que fa al sistema hidrogràfic el Barranc de Barenys és l’únic exponent important dins el
terme municipal. Aquest barranc, en el transcurs del temps ha anat variant el seu traçat
en funció d’interessos de propietaris afectats en les seves finques, antigament conreades.
Avui el tram final entre el vial Cambrils-Salou i el FFCC és totalment alambinat, amb
problemàtiques de trencament i desbordaments en fortes avingudes.
Per tant cal incidir des del Planejament que es proposa, en donar una solució definitiva al
seu traçat i secció. En dates recents s’ha portat a terme la realització parcial del tram final
entre el FFCC i el mar del C/Barenys , mitjançant la realització d’un calaix de doble ull de
sis metres d’amplada. Aquesta obra encara no és operativa a l’espera de realitzar el
traspàs sota el FFCC i redreçament del seu traçat pel C/Barenys projectat.
Respecte al sistema general ferroviari tant sols manifestar, el desencís que es produeix al
mirar enrere i pensar que durant aquests darrers anys no s’ha portat a terme encara el
trasllat de la línia ferroviària.
Tot i així s’han produït diferents propostes, per concretar-se, no encara de forma
definitiva, amb una nova traça per fora del terme municipal.
En conseqüència, el Pla no preveu aquest Sistema General, si bé determina en l’àmbit
actual un Pla Especial a l’efecte de dissenyar un nou vial-passeig en els esmentats
terrenys.
Respecte al sistema general d’espais lliures i dotacions el desenvolupament del PG-92 ha
comportat la urbanització de dos importants parcs en el PERI-6 i l’altre en el PPR-7 de més
de 3 Ha en total.
Pel que fa a les dotacions, en els últims anys s’han produït una sèrie de nous equipaments
com són l’IES, cap, piscina coberta, llar de tercera edat, centre d’entitats, escola de
música, etc,…dotacions i equipaments que donen resposta a la demanda social actual.
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3.7.- Usos del sòl
Actualment l’àmbit territorial de Salou el conformen 1.481 Ha, de les que cal diferenciar
tres parts, les zones residencials, les zones agrícoles i l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic.
L’àmbit residencial com pot observar-se en el plànol d’informació dels usos del sòl s’ubica
sobre el territori en dos àmbits prou diferenciats, el nucli i el Cap.
Dins el nucli també es diferencia la zona de residència permanent, on a més es genera
l’activitat econòmica i comercial del municipi i l’àmbit turístic sobre la zona de llevant.
Pel que fa a la zona del Cap, es produeix tant l’ús residencial d’habitatge com el turístic
sobre importants masses forestals autòctones.
L’àmbit residencial en el nucli conforma una ordenació basada en les estructures viàries,
el que comporta sobre tot a ponent, una frontera entre l’àmbit residencial i la zona
rústega poc controlada.
Tots els sòls perimetrals i que envolten al sòl urbà tenen originàriament vocació agrícola, si
bé alguns estan ocupats per habitatges amb ús residencial.
La resta de sòls són explotats avui encara per a producció agrícola, alguns ramaders,
amb cert equilibri entre l’edificació disseminada i el propi sòl.
Pel que fa al tercer àmbit, el Centre Recreatiu i Turístic, aquest representa una tercera
part del terme municipal amb usos que van des del lúdic, àmbit del parc temàtic;
comercial, àmbit de ponent sobre l’autovia Pere Moles, i Residencial-Turístic-esportiu,
l’àrea central entre el nucli urbà i el Cap Salou amb sortida al mar mitjançant la platja
llarga.
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3.8. Valors paisatgístics, mediambientals i artísticoculturals
El terme municipal de Salou en origen era un àmbit poblat de bosc mediterrani que
s’endinsava pels roquers fins el mar, especialment en la zona del Cap Salou fins la Pineda,
com així diu el seu nom. Està constituït per una zona plana, prolongació del Camp de
Tarragona fins el mar i el promontori del Cap de Salou, límit nord del golf de Sant Jordi.
Pel que fa a l’actual nucli, era un territori planer, entre dues àrees d’aiguamolls (l’estany
del Sangulí, i l’estany del Prat de Carbó, zona Plaça Europa) i un petit port que dividia en
dos la platja de Barenys, formada a recer del Cap Salou i que s’allarga fins el Cap de Sant
Pere.
Els primers vestigis d’assentaments de població els trobem en el poblat ibèric de la Punta
de la Cel.la, situat sobre un punt elevat del Cap de Salou dominant la platja del Racó. La
protecció marítima als temporals de Llevant que ofereix el Cap de Salou ha fet que les
seves platges es convertissin en el principal port natural del Camp de Tarragona.
Ja en època romana (218 .A.C) Cneo Scipió és enviat per Roma per atacar els
cartaginesos, escollint el port de Salou per desembarcar i iniciar la colonització de l’àrea,
de la província romana de tarraconensis.
Tres assentaments importants lligats a l’explotació romana dels recursos naturals del
territori de l’actual Salou són els de la vila de Barenys, a l’àrea dels Aiguamolls i barranc
del mateix nom, la vila de la Burguera sobre l’estany del Prat de Carbó i la vila del Bosc
del Qüec assentat a l’àrea boscosa de l’interior del Cap de Salou.
L’àrea geogràfica de l’actual municipi de Salou, estava configurat per dos partides
lligades a l’estructura medieval del territori com eren la de Barenys i la de Salou. La
partida de Barenys, estava constituïda pels terrenys adjacents a la platja (actual Llevant i
Ponent) i l’àrea d’influència del Barranc de Barenys. La partida de Salou estava
constituïda pel Cap de Salou i l’actual àrea plana dels Emprius.
En aquestes partides de caràcter agrícola s’ubicaven algunes edificacions, bàsicament
per a la defensa de les incursions estrangeres per la costa i el control del port natural.
La Torre Vella (construïda l’any 1500), avui en dia transformada en un centre cultural, és el
màxim exponent de les edificacions de l’època.
Pràcticament no existeix cap altra resta de l’època a excepció del que encara es pot
apreciar (murs de protecció) del que va ser l’anomenat popularment “Castell de Salou”,
en la zona de la platja dels Capellans on la història atorga el fet d’haver servit de
cavallerisses al rei Jaume I prèviament a la conquesta de Mallorca.
Amb la construcció el 1774 de la carretera de Reus al port de Salou, Salou es converteix
en la base de sortida per mar dels productes vinícoles del Camp de Tarragona, i punt
d’una intensa activitat portuària i comercial.
Mostra d’aquesta vitalitat comercial, és la construcció al 1806 de l’espigó del moll fins a la
longitud de sortida actual (70 vares) i l’edificació de la capitania del port i l’edifici de la
duana sobre l’eix del moll – carretera de Reus.
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Fruit d’aquesta activitat, és també la implantació del carrilet Salou-Reus que reforça la
comunicació d’aquestes dues poblacions. Es construeix l’estació del carrilet.
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A finals del segle XIX i primers del XX, s’inicia a Salou l’assentament de cases d’estiueig de
famílies benestants i la implantació de cases de bany a la platja.
En aquesta època es construeixen les cases senyorials de l’inici del passeig Jaume I de les
quals el Xalet Bonet n’és el principal exponent.
Amb l’expansió turística dels anys 50-60, es produeix l’ocupació quasi total del territori
proper a la costa, iniciant-se la destrucció de l’àrea boscosa del Cap de Salou,
l’assecament total dels aiguamolls i la construcció massiva poc planificada.
Destaca, per la seva qualitat arquitectònica, l’obra construïda per l’arquitecte
racionalista Antonio Bonet Castellana a l’àmbit del Cap de Salou – entorn de la cala de
Crancs.
La situació actual després del fort creixement urbanístic dels anys 70-80-90, és molt
diferent, si bé els elements encara existents de valor tant paisatgístic com cultural, es
contemplen en el PG amb la voluntat ferma de preservar-los. El Pla General determina
mitjançant la clau 16, els elements, bàsicament edificacions, que cal preservar:
a) Elements d’interès cultural, arquitectònic i artístic:
1.-Mas d’en Moles, C/del Mas de Moles
2.-Edifici Ancora, Passeig Miramar
3.-Xalet Pujades, C/Guillem de Montcada
4.-Xalet situat al C/Barcelona, 22
5.-Edifici situat al C/Barcelona i C/Carril
6.-Xalet Bonet, Passeig Jaume I, 1
7.-Villa Enriqueta, Passeig Jaume I, 3
8.-Villa de la Verge Ntra. Sra. de la Pineda, Passeig Jaume I, 5
9.-Villa Rosa, Passeig Jaume I, 6
10.-Xalet situat al Passeig Jaume I, 7
11.-Xalet situat al Passeig Jaume I, 8
12.-Dipòsit d’aigua modernista
13.-Capitania
14.-Font del C/Barcelona i edifici de la Duana
15.-Fortalesa de Salou, C/Brussel·les
16.-Apartaments Cala Vinya, Ctra. de la Costa
17.-Casa Van Der Veeken, C/Punta del Cavall
18.-Apartaments Chipre, C/Punta del Cavall
19.-Apartaments Reus, C/Punta del Cavall
20.-Apartaments Madrid, C/Punta del Cavall
21.-Casa Rubio, C/de la Cala Crancs
22.-Torre Vella
23.-Torre del Telegraf
24.- Els triangles-Cala Crancs
25.- Església Sta. Mª del Mar
26.- Biblioteca municipal
27.- Antiga estació del carrilet
28.- Port antic- Espigó del moll
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b) Elements d’interès arqueològic i històric
Tanmateix i en els darrers anys, a partir de certes troballes arqueològiques, Salou s’ha
convertit en un municipi, en què la presència de població en l’època romana va ser prou
evident, la Vila de Barenys, la Vila de la Burguera, el poblat ibèric de la Cel.la, indicis de
restes en la zona del Bosc del Qüec, etc…són els exponents avui coneguts de restes
d’interès.
D’aquests últims, al tenir-ne coneixement previ a la redacció del Planejament,
s’incorporen com a elements històrics i culturals, amb la intenció d’aflorar-los i adscriure’ls
dins el sistema d’espais lliures, tal és el cas de la vila de Barenys, que al seu voltant es
configurarà una gran plaça-parc dins el Pla Parcial PPR-1. II Fase. Respecte al poblat
ibèric de la Punta de la Cel.la, excavat recentment per iniciativa municipal, també el Pla
planteja redefinir el sector amb l’interès de determinar un àmbit del sistema d’espais lliures
on es pugui gaudir de les restes d’aquest poblat.
29.-Vila de Barenys
30.-Restes vila de la Burguera
31.-Restes vila del Bosc del Qüec
32.-Poblat ibèric de la Cel.la
c) Elements d’interès paisatgístic
Altres elements de valor sobre tot mediambiental estan en els boscos que encara
romanen. Ja el PG-92, mitjançant la delimitació d’un àmbit de Planejament ha mantingut
intacte tota la zona boscosa de la Pedrera de més de 17 Ha, el Pla nou proposa mantenir
aquest àmbit i integrar-lo al projecte de camí de Ronda.
Del camí de Ronda o millor del projecte de recuperació mediambiental de la zona de
costa, cal dir que és una gran aposta mediambiental i paisatgística que el PG-92 ja
enunciava i que el PG-2001 pot fer realitat.
La proposta definida en el Pla, dins el sistema general d’espais lliures i vialitat, comporta la
realització d’un recorregut per als vianants de tota la costa del terme de Salou entre la
zona de Pilons fins el límit amb Vila-seca.
A part del camí per a vianants paral·lel a la delimitació marítima terrestre el projecte
incorpora àmbits interessantíssims des del punt de vista paisatgístic, com són la zona
boscosa de la Penya Tallada, la zona de la Punta de la Cel.la, la Cala Morisca i els boscos
posteriors de Pinos Mar.
Tots aquests espais tenen un gran valor natural, per la presència significava d’habitats
vegetals d’especial interès comunitari (protegits CE)
Tot això configurarà una recuperació del paisatge original de costa, tant agreujat per les
construccions realitzades els últims trenta anys.
33.-Pineda C/Ciutat de Reus
34.-Parc de Salou (Carles Buigas)
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35.-Camí de Ronda
36.-Boscos no urbanitzats Cap Salou, zona Estival
Tot l’anterior formava part d’aquest document en l’aprovació inicial de data 28 de juny
de 2001.
En el document que es presenta per a l’aprovació provisional, com ja s’ha dit en el
capítol d’antecedents, s’ha adequat a la nova llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme i
per tant en compliment de l’art. 59 amb correspondència amb el núm 69 , aquest
document del POUM conté el CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS amb les corresponents
ordenances.
Per tant el CATÀLEG com a document de jerarquia superior, és el que és d’aplicació ja
que regula amb més abast tot el que anteriorment en aquest capítol es referenciava.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA –
TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M. - PLANEJAMENT

51

4
EL PLANEJAMENT VIGENT

52

4.- EL PLANEJAMENT VIGENT
4.1. El Pla General de 1992
El Pla General del 92, va portar-se a terme en unes condicions tant polítiques com socials
molt concretes producte de la segregació, esdevinguda l’any 1990.
Aquest Pla, entre altres objectius que posteriorment analitzarem, en tenia un de bàsic:
consolidar el nou municipi de Salou, com a tal, dotant-lo de les infraestructures i
equipaments necessaris que possibilitessin una vida comunitària racional i de qualitat,
amb la previsió d’aconseguir l’any 2000 una població censada d’unes 15.000 persones.
Amb la perspectiva d’aquests quasi 10 anys, es pot afirmar que l’objectiu bàsic s’ha
complert, s’ha dotat al municipi dels equipaments necessaris i s’ha assolit més de 14.500
persones de cens, és a dir pràcticament les 15.000 previstes.
Per tant en aquest aspecte bàsic, el P.G.-92 ha propiciat mitjançant la seva proposta
d’ordenació les fites proposades.
Respecte a altres premisses, encara avui algunes poden ser assumides, ja que el temps
transcorregut no ha donat solucions finals a les mateixes, altres han quedat obsoletes, així
com que no s’han aconseguit en el grau que s’havia previst.
Fent un anàlisi resumit d’algunes de les mateixes tenim:
Pel que fa a la visió globalitzada de que Salou forma part d’una zona de concentració o
àrea metropolitana amb forta pressió, aquest és un tema que han calgut que passessin
molts anys perquè els agents que incideixen en el territori s’hagin donat compte de la
problemàtica que representa no entendre el territori de forma globalitzada. Avui, juny de
2001 s’ha format un consorci del Camp de Tarragona que pretén analitzar aquestes
problemàtiques i aportar solucions en vistes al procés de construcció de futur de tot el
conjunt de municipis que integren aquest territori.
No cal dir la satisfacció que això representa tot i el retard en què s’ha produït, els errors
que s’han comès, i el dubte que encara es té, de l’eficàcia d’aquest consorci. Les
indefinicions de la composició, el caràcter administratiu que pot assolir i els molts
condicionants polítics que el conformaran, no el fan veure encara clarificat.
Pel que fa a la contenció de l’expansió del creixement industrial, aquests últims anys no
sembla que aquest s’hagi aturat, ans el contrari. Actualment i previ la constitució del
consorci del Camp, s’ha intentat consolidar un altre consorci, el de la indústria química
amb l’objectiu de defensar els seus interessos, en vistes a futurs creixements i posicionar-se
a l’empar de l’Administració autonòmica com un altre ens, amb competències suficients
per no sometres a les administracions locals.
El resultat no ha pogut ser fins el moment més penós, davant la resposta contundent dels
sectors socials, i bàsicament del sector turístic, que han avortat la signatura de creació
d’aquest consorci.
Pel que fa a la reconversió qualitativa del sector turístic, si que la vigència del Pla ha
ajudat al procés. Tot i de forma lenta, aquesta reconversió s’està encara produint. Cal
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aquí apuntar que, primer la construcció del Parc Temàtic 93-95 i segon la posta en
funcionament del mateix l’any 95, ha propiciat una nova afluència de visitants d’àmbits
no usuals històricament.
Això ha comportat un tipus de turisme diferencial amb més poder adquisitiu, i amb altres
demandes dins els aspectes turístics.
Si a més de l’anterior, acceptem la forta capitalització obtinguda les temporades 97, 98 i
99, que s’han donat com les millors de la història turística del municipi, és fàcil entendre
que reinversions produïdes han comportat millores en l’oferta turística, ajudant en
conseqüència a augmentar la qualitat.
Pel que fa a la contenció del medi natural, el P.G.-92 ha estat poc eficaç en aquest
aspecte, tot i la voluntat inicial de preservar el medi, el Pla no ha donat les eines
necessàries que fessin possible aquesta preservació.
L’àmbit del Cap Salou, on el desenvolupament sofert des dels anys 60, havia anat
degradant, ha estat el punt de conflicte entre el medi existent i la pressió edificatòria
soferta, i no continguda.
Això ha comportat bàsicament els últims tres anys 98, 99 i 2000, la desaparició de grans
masses forestals, com a conseqüència de la pressió edificatòria esmentada, i la minsa
regulació per la preservació que determinava el P.G.-92.
Es doncs aquí on s’ha d’analitzar més les conseqüències esdevingudes per aquesta
manca de fermesa del P.G.-92, i proposar mesures de contenció efectives que
proporcionin al màxim la conservació del poc medi natural encara existent avui.
Pel que fa a altres premisses com pot ser els creixements del nucli els resultats han estat
diversos, tot i que en general es poden calificar d’acceptables. Tot i així la reflexió que es
produeix desde un punt de vista urbanístic, és que els Planejaments no poden ser ni molts
menys tant rígids com la legislació proposa.
El Planejament realitzat fins la data, en general, té que preveure una ordenació en el
moment que es redacta, a una perspectiva mínima de 8 anys, que el qui més o el qui
menys s’allarga en molts casos als 10, 12 i 15 anys.
Actualment als inicis del segle XXI, les transformacions i demandes socials, així com la
tecnologia, els sistemes d’informació, l'economia, etc…. són tant canviants i tant ràpids
en adquirir nous graus d’acceptació, que l’urbanisme i concretament el territori planejat
no té capacitat d’aquesta resposta tant immediata.
Per tant moltes de les propostes del Planejament són superades, esdevenint obsoletes
respecte a aquestes noves demandes socials, i entrant així en conflicte o estructurant-se
de manera inadequada a les necessitats del moment.
Així doncs el Pla desenvolupat en alguns àmbits, ha pogut donar una resposta adequada
a la demanda, en altres ha mantingut una línia neutra, i en la majoria no ha aportat res a
l’urbanisme social del moment, a l’estar superat per les noves tendències del moment.
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4.2.- El planejament desenvolupat
El Planejament aprovat l’any 92 va restar pràcticament inactiu fins el segon quinquenni
dels 90.
Pel que fa al sòl urbà, s’han desenvolupat:
Aprovació

Aprovació

Aprovaci
ó

Aprovació

PLANS ESPECIALS
P.E.R.I.-1
P.E.R.I.-2
P.E.R.I.-3
P.E.R.I.-5
P.E.R.I.-5
Unitat 1
P.E.R.I.-5
Unitat 2
P.E.R.I.-6 Pol
1
P.E.R.I.-6 Pol
2-3

MODIF. PUNTUAL
MODIF. PUNTUAL

13/12/94
24/05/00

PLA ESPECIAL

PROJ. URB.

28/05/98

MODIF. PUNTUAL

26/04/95

PROJ. URB.

28/05/98

BASES I EST.

29/03/99 E.D. ILLA A

20/07/99

PLA ESPECIAL

13/12/94

MOD. PUNTUAL

11/11/98

REPARCEL.

02/04/98

MOD. PUNTUAL

03/04/98

REPARCEL.

18/12/98 ACORD
COMPL.
12/06/98 PROJ. URB.

PLA ESPECIAL

13/12/94

P.E.R.I.-6 Pol
4
P.E.R.I.-6 Pol
5

PLA ESPECIAL

13/12/94

MOD. PUNTUAL
MOD. PUNTUAL

11/11/98
11/11/98

REPARCEL.

29/01/98 PROJ. URB.

28/05/98

PLA ESPECIAL

13/12/94

MOD. PUNTUAL

11/11/98

REPARCEL.

16/10/98 PROJ. URB.

28/05/98

MOD. PUNTUAL

Inicial
03/12/98

C.R.T.

Avanc de Pla
Pla Parcial Rambla
del Parc

P.compensació
Rambla del Parc

07/10/96

20/12/96
20/12/96

13/12/94
PROJ. PARC.
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Aprovació

Aprovació

Aprovació

Aprovació

UNITATS D'ACTUACIÓ
U.A.S.-3

MODIF. PUNTUAL

Denegat

U.A.S.-4

MODIF. PUNTUAL

07/02/01

U.A.S.-5

MODIF. PUNTUAL

09/09/98

E.DETALL

28/10/97

PROJ. URB.

27/05/99

MODIF. PUNTUAL

30/09/97

BASES I EST.

23/06/98

EXPROP.-COM.

MODIF. PUNTUAL

20/07/00

MODIF. PUNTUAL

Damunt
Taula
08/05/00

PROJ. URB.

Inicial
02/02/99
C.G.
26/03/01
14/02/97

PROJ. URB.

19/03/01

REPARCEL.

20/07/00

PROJ. URB.

Inicial
04/12/00

U.A.S.-6
U.A.S.-8

U.A.S.-9

Inicial 28/02/00 REPARCEL.
E.DETALL

27/07/95

E.DETALL
PROJ. URB.

05/05/99 19/01/00
19/03/01

U.A.S.-10
U.A.S.-14

E.DETALL

30/04/98

MODIF. PUNTUAL

11/03/98

MODIF. PUNTUAL

04/12/96

BASES I EST.

18/10/99

U.A.S.-18

DELIMITACIÓ UA

29/10/96

REPARCEL.

Inicial 21/05/97

U.A.S.-20

E.DETALL

U.A.S.-22

DELIMITACIÓ UA

Inicial
05/02/01
21/06/00

BASES I EST.

19/03/01

U.A.C.-1

MODIF. PUNTUAL

27/03/99

U.A.C.-2

MODIF. PUNTUAL

02/06/99

PROJ. URB.

MODIF. PUNTUAL

20/07/99

P. COMP.

U.A.C.-8

MODIF. PUNTUAL

03/12/98

BASES I EST.

28/05/98

U.A.C.-9

MODIF. PUNTUAL

20/07/00

U.A.C.-10.1

E. DETALL

Inicial
29/03/01
27/07/95

PROJ. URB.

15/07/97

U.A.C.-10.2

E. DETALL

27/07/95

PROJ. URB.

15/07/97

U.A.C.-10.3

E. DETALL

27/07/95

PROJ. URB.

15/07/97

U.A.C.-10.4

E. DETALL

27/07/95

PROJ. URB.

15/07/97

U.A.C.-10.5

E. DETALL

27/07/95

PROJ. URB.

U.A.C.-11

MODIF. PUNTUAL

E. DETALL

U.A.C.-12

E. DETALL

U.A.C.-13

MODIF. PUNTUAL

Inicial
28/10/97
Inicial
02/04/93
24/05/00

E. DETALL

27/07/95

PROJ. URB.

15/07/97

DELIMITACIÓ U.A.

13/12/94

MODIF.
PUNTUAL

Denegat

U.A.S.-15
U.A.S.-16.1
U.A.S.-16.2
U.A.S.-16.3
U.A.S.-16.4
U.A.S.-16.5

20/11/00
Inicial 31/01/00 BASES I EST.

27/05/98

U.A.C.-3
U.A.C.-4
U.A.C.-5
U.A.C.-6
U.A.C.-7

15/07/97
30/09/97 N.A.

U.A.C.-14
U.A.C.-15
U.A.C.-16
U.A.C.-17

BASES I EST.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA –
TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M. PLANEJAMENT

30/07/98

56

Pel que fa al Sòl Urbanitzable:
Aprovació

Aprovació

Aprovació

Aprovació

PLANS PARCIALS
P.P.R.-1
P.P.R.-4
P.P.R.-5
P.P.R.-6
P.P.R.-7
P.P.L.-3
P.P.E.-8
P.P.I.-2
P.P.S.-9

MODIF. PUNTUAL
MODIF. PUNTUAL

07/02/01
27/09/95

PLA PARCIAL
PLA PARCIAL

07/02/01
17/01/96

REPARCEL.
REPARCEL.

03/09/01
27/05/98

PROJ. URB.

21/01/02

MODIF. PUNTUAL
MODIF. PUNTUAL

11/11/98
Denegat

PLA PARCIAL

03/02/99

REPARCEL.

20/07/99

PROJ. URB.

20/07/99

MODIF. PUNTUAL

Denegat
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Tanmateix i a títol de referència, el Pla ha comportat una continuada gestió com ho
demostra la relació del Planejament, derivat que s’ha realitzat, i que es descriu a
continuació:
MODIFICACIONS PUNTUALS
APROVACIÓ
01 - SECTOR MERCAT MUNICIPAL.

NO

TRAMITADA

02 - NORMA TRANSITÒRIA A LA REVISIÓ-ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL.

16/12/92

DENEGAT

03 - PROPOSTA REAJUST DEL LÍMIT DE LA U.A.CS. - 12 (PORT PIRATA)

31/03/93

(No es
modificació
)

04 - REVISIÓ DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LA ZONA COMPRESA A LA CRUÏLLA DEL C/
GUILLEM DE MONTCADA I C/ GUILLEM DE CLARAMUNT. CLAU 13U.

06/09/93

05 - PARCEL·LES UBICADES ENTRE EL C/ ARGILAGAR I C/ PLA DE L’ERA.

06/10/93

06 - DELIMITACIÓ U.A.CS -12.

26/12/93

07 - SECTOR MERCAT MUNICIPAL.

NO

08 - VARIACIÓ DE LES ALINEACIONS DEL C/ REPLANELLS.

TRAMITADA

10/11/93

09 - ANUL·LADA.
10 - REQUALIFICACIÓ SOLAR DE REF. CAD. 21.10.001 (U.A.S. - 3) C/ PRIORAT, C/ PAU VILA I
AVGDA. CARLES BUIGAS, 65-67

11/05/94

11 - NORMATIVA. ACLARIMENT DE L’ARTICLE 47K.

--

12 - NORMATIVA. ACLARIMENT I PRECISIONS ARTICLE 52.1.B. INSTAL·LACIÓ AIRE
CONDICIONAT.

--

13 - NORMATIVA. PRECISIONS ARTICLE 296. RAFALS AGRÍCOLES. SEPARACIONS ALS LLINDARS.

--

14 - NORMATIVA. PRECISIONS ARTICLE 315. CONDUCTES D’EXTRACCIÓ DE FUMS.

--

15 - NORMATIVA. ARTICLE 342. COL. LOCACIÓ MÀNEGUES CONTRA INCENDIS ALS EDIFICIS.

--

16 - NORMATIVA. ACLARIMENT ALÇADES REGULADORES MÀXIMES DE L'EDIFICACIÓ.

26/04/95

17 - NORMATIVA. ACLARIMENT RESPECTE AL TANCAMENT DELS COSSOS SORTINTS.

--

18 - ERROR MATERIAL SOLAR C/ BARCELONA - VIA AUGUSTA. CLAU 13S

--

19 - ZONA VERDA PRIVADA. SOLAR 21.12.001 CTRA. DE LA COSTA.
20 - ANUL.LADA.

NO
APROVADA

20/01/94
--

21 - NORMATIVA ART. 252. USOS PERMESOS ALS ESTABLIMENTS HOTELERS.

16/03/94

22 - ERROR MATERIAL FINQUES FINAL C/ CALA CRANCS.

16/03/94
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23 - SOLARS AL C/ BARCELONA, 46-48.

13/04/94

24 - SOLARS SITUATS A L’ILLA FORMADA PEL C/ GUILLEM DE MONTCADA I C/ GANDESA.

16/03/94

25 - VIA ROMA, NUM. 11

13/04/94

26 - ERROR MATERIAL UBICACIÓ TRES PASSOS PÚBLICS. URB. XALETS DE SALOU.

16/03/94

DENEGADA

27 - PAS PÚBLIC AL COSTAT DEL PARC DE SALOU

NO

TRAMITADA

28 - LÍMIT ÀMBIT PLA PARCIAL RESIDENCIAL 1. (PPR-1)

NO

TRAMITADA

29 - LÍMIT DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 5 (PERI-5)

13/12/94

30 - LÍMIT SÒL URBÀ AL C/ CIUTAT DE REUS. (FERNAN’S)

DENEGAT

31 - SUPERFÍCIE ÚTIL MÍNIMA D’APARTHOTELS.

26/04/95

32 - DENSITAT D’HABITATGES DE LES ILLES 13T. URB. XALETS DE SALOU.

12/12/95

33 - REQUALIFICACIÓ DIVERSOS SOLARS (ZONES VERDES)

DENEGAT

34 - LÍMIT P.P.R-4.

27/09/95

35 - SOLARS SITUATS ENTRE CARRER MILÀ I CARRER EBRE.

27/09/95

36 - U.A.S.- 16.3. CARRER NORD. LÍMIT I ORDENACIÓ.

04/12/96

37 - LIMIT DE LA URBANITZACIÓ MIRADOR DE SALOU.

12/12/95

38 - UNITAT D’ACTUACIÓ S-16.1. LIMIT I ORDENACIÓ.

11/03/98

39 - AJUST DE LIMITS I CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ DEL PLA PARCIAL P.P.R.-7. C/TERRER AV BATLLE PERE MOLAS - AUTV SALOU-REUS

11/11/98

40 - REQUALIFICACIÓ FINCA REF. CAD. 6368601. CAP SALOU

21/02/96

41 - PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LA SUBZONA 13P, URB. COVAMAR.

07/05/97

42 - ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ U.A.S.-9

DENEGADA

NO

TRAMITADA

43 - RECLASSIFICACIÓ DE SOL NO URBANITZABLE A SOL URBANITZABLE PROGRAMAT (PPS-9)
PER A US DE SERVEIS.

18/04/97

DENEGADA

44 - ARTICLE 252 DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL 92 REFERENT ALS USUARIS DELS SERVEIS
COMPLEMENTARIS DELS HOTELS.

30/10/96

45 - PARÀMETRES URBANÍSTICS SUBZONA 13H. URB. COVAMAR

NO

TRAMITADA

46 - AJUST DE LIMITS I CANVI D’ÚS DEL PLA PARCIAL DE LLEURE PPL-3 A RESIDENCIAL PPR-10.
ELS EMPRIUS.

15/07/97

DENEGADA

47 - VARIACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMI DEL RACÓ.

03/02/99
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48 - CANVI D’UBICACIÓ DE LA ZONA VERDA PRIVADA EN EL SOLAR PROPIETAT DE “HOTEL
SOL D’OR”.

13/11/97

49 - CANVI D’US DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ U.A.S.-8

30/09/97

50 - VARIACIÓ DELIMITACIÓ I SISTEMA DE DESENVOLUPAMENT U.A.C.-6. EDIF. ULISES.

NO

TRAMITADA

52 - UNIFICACIÓ DELS POLÍGONS 2 I 3 DEL PERI-6 EN UN ÚNIC POLÍGN 2.3, A LA SUPRESSIÓ
DEL PAS PÚBLIC DEL POLÍGON 2 I A L’AMPLIACIÓ DE LA RAMBLA DEL POLÍGON 3.

30/04/98

27/05/98

53 - U.A.S.- 5. CAMÍ REIAL. LÍMIT I ORDENACIÓ.

09/09/98

51 - UNITAT D’ACTUACIÓ UACS-11, C MOLA D’AIRES A LA URB NTRA SRA DE NURIA.

54 - UACS-8. CARRER DEL DONZELL MARÍ. USOS I ORDENACIÓ.

NO

55 - VARIACIÓ PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LA SUBZONA 13F, PASSATGE DE LA JOTA.

16/12/98

56 - ORDENACIÓ CASAL D’AVIS PASSEIG DE L’ESTACIÓ.

11/11/98

57 - ORDENANCES DEL P.E.R.I.-6

11/11/98

58 - PROPOSTA DELIMITACIÓ DE U.A.S.- 20. VIA AURÈLIA, 26

16/12/98

59 - CANVI UBICACIÓ DE LA ZONA VERDA I VIALITAT DE LA UAS-8

20/07/00

60 - ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA 13a3, SOLAR DE REF. CAD. 5475601, HOTEL
NEGRESCO.

24/03/99

61 - AMPLIACIÓ DE L’ÚS A LA UACS-2.

02/06/99

62 - ORDENANCES P.B. ÚS HOTELER.

03/11/99

63 - CANVI DE QUALIFICACIÓ PERI-6, POL. 5. AMADEUS
64 - PARÀMETRES URBANÍSTICS SOLAR REF. CAD. 5775511, EDIF. LLAGARI. CARRETERA DE LA
COSTA.
65 - PARÀMETRES URBANÍSTICS SOLAR REF. CAD. 3102713 I DELIMITACIÓ UAS-21, C
BARCELONA, 87.
66 - CANVI UBICACIÓ ZONA VERDA PÚBLICA UACS-17. PORT PIRATA.
67 - AJUST DE LÍMITS, ADEQÜACIÓ DE L'EDIFICABILITAT I AL CANVI DEL SISTEMA
D'ACTUACIÓ DEL P.P.R.-1.

NO

TRAMITADA

TRAMITADA

20/07/99

NO

TRAMITADA

20/07/00

DENEGAT

07/02/01

68 - REUBICACIÓ ZONES CESSIÓ UAS-9. CAMÍ DE LES PASCUALES.

20/07/00

69 - AJUST LÍMITS UACS-13. EL RACÓ.

24/05/00

70 - CANVI SISTEMA UNITAT 1. PERI-5. ÀMBIT PERE MOLAS.
71 - ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA 13a4 I DELIMITACIÓ DE UAS-23. EUROSALOU.
C/ CIUTAT DE REUS.
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72 - ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA 13a5. PUNTA DAURADA.

NO

73 - AMPLIACIÓ D’ÚS UACS-9.

20/07/00

74 - ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA 13a6. PS. MIRAMAR, 60-62-64. C/ DEL SOL

21/12/00

75 - CANVI SISTEMA D'ACTUACIÓ UAS-4 I PROPOSTA ORDENACIÓ ÀMBIT SEGONS
ORDENACIÓ ESPECÍFICA CLAU 13a7. VIA AURÈLIA-PERLL. PERE MARTELL.

07/02/01

76 - ORDENACIÓ CAP SALOU.

NO

77 - ORDENACIÓ ZONA EQUIPAMENTS DEL PERI-6. PASSEIG DE LA SEGREGACIÓ.

07/02/01

78 - CANVI SISTEMA UAC-9.

25/97/01
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4.3.- Plans especials i Plans Parcials
Els Plans Especials desenvolupats han estat el PERI – 5 i el PERI –6.
El PERI-5 situat al nord del municipi entre l’autovia de Reus, el C/Barcelona i el C/Ciutat de
Reus, abarca una superfície de quasi 8 Ha de sòl, per a ús residencial d’habitatges
unifamiliars i en filera.
Aquest Pla Especial definit pel P.G.-92 comportarà una forta edificabilitat producte de
planejaments anteriors, que tot i la voluntat de racionalitzar, encara s’ha configurat
densament.
L’estat actual de desenvolupament és que l’obra urbanitzadora s’està executant a l’igual
que l’edificació de 80 habitatges preveient la seva finalització el setembre de 2001.
El PERI –6 situat entre l’autovia de Reus, C/Barcelona i Via Roma té una superfície de 18
Ha subdividit en 5 polígons, per a ús exclusivament residencial plurifamiliar.
Aquest Pla Especial ha estat l’element essencial del desenvolupament residencial, donant
realment resposta a les demandes del moment.
Desenvolupat pràcticament de cop ha configurat una nova àrea urbana de gran
qualitat, amb capacitat per uns 1.200 habitatges, és a dir uns 3,500 habitants.
La gestió del Pla Especial ha suposat l'obtenció de més de 4 Ha per a sòl públic, una part
com zona verda i l’altre per equipaments comunitaris.
El seu estat de desenvolupament és de l’obra urbanitzadora totalment finalitzada, i amb
una ocupació per part de l’edificació de l’ordre del 75%, per tant pràcticament
consolidat.
Pel que fa a Plans Parcials, s’han desenvolupat el PPR-4 i el PPR-7 i actualment s’està
desenvolupant el PPR-1. 1ª Fase (fase urbanització). El PPR-4 situat a la zona del Cap
Salou, pràcticament limitant amb la Pineda, abarca una superfície de 6,5 Ha, per a usos
residencials turístics.
Aquest Pla va ser el primer en gestionar-se, estant actualment pel que fa a la seva
urbanització totalment finalitzada, i l’estat de l’edificació es pot concretar en un 50% de
consolidació.
El PPR-7 situat en el nucli de Salou, entre el C/del Terrer, el FFCC i la variant de la Plaça
d’Europa ha propiciat el desenvolupament d’unes 14 Ha per a usos turístics dels quals el
75% són hotelers.
Tanmateix les cessions per espais lliures de 3,4 Ha per a parc urbà, s’estan actualment
urbanitzant a l’igual que el vial continuació de la Rambla del Parc.
Respecte a aquest Pla pràcticament consolidat, cal fer esment a la problemàtica sorgida
al comprovar-se l’existència d’unes restes arqueològiques anomenades vila de la
Burguera. Aquest coneixement esdevingut en el procés d’execució urbanística del Pla, va
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comportar la paralització d’un dels projectes, en tant en quan no es pronunciés el
Departament de Cultura de la Generalitat. Finalment i després d’un any d’indefinicions es
va resoldre quina part de les restes tenien que preservar-se, i en vistes al projecte proposat
es va donar autorització del mateix pel Departament de Cultura de la Generalitat i
paral·lelament l’Ajuntament de Salou va concedir la corresponent llicència d’edificació,
estant avui en fase de construcció.
El Pla Parcial Residencial 1. 1ª Fase es troba ubicat a la zona de ponent, entre el camí de
la Torre, la Via Aurèlia i el C/Barenys (actual camp de futbol) té una superfície de quasi 26
Ha, i es destinarà a Ús Residencial d’habitatges plurifamiliars.
Estant pràcticament consolidat el PERI –6, l’Ajuntament de Salou va creure oportú, iniciar
la tramitació d’aquest nou àmbit, amb la perspectiva de poder dotar de sòl al municipi, a
l’efecte de mantenir el creixement i la demanda actual i la prevista en el futur immediat.
Aquest Pla Parcial contingut en el P.G.-92, respon a una voluntat municipal de reequilibri
territorial. A l’omplir aquest buit urbà es reequilibra l’estructura urbana del municipi tant
poc desenvolupada a ponent i tant massificada a llevant.
Tanmateix la gestió d’aquest Pla seria inviable si no s’hagués posat en marxa l’execució
del vial Cambrils-Salou que dona suport des del punt de vista de sistema viari a aquest
àmbit de ponent.
El vial Cambrils-Salou, és una de les operacions urbanístiques de més importància pel
municipi de Salou, comparable sense exagerar a la del trasllat del FFCC. Aquesta
afirmació, d’entrada agosarada, si es profunditza i s’analitza no ho és tant.
L’àmbit de Ponent de Salou està totalment impossibilitat urbanísticament, pel FFCC i
bàsicament pels accessos. Tant sols aquests avui poden produir-se des de la via Aurèlia a
través del tram de carrer entre el Ciutat de Reus i l’antiga estació del carrilet.
Aquest fet, així com l’estructura de la propietat, molt fragmentada impossibiliten el seu
desenvolupament per part de la iniciativa privada.
La implantació en el territori del vial Cambrils-Salou, que podrà suportar tota l’afluència
de tràfics sobre l’àmbit de forma molt directa i ràpida des de les vies d’accés al municipi,
significa la solució a la problemàtica, per tant, encara que el FFCC s’hagués traslladat el
problema de l’accés romandria i conseqüentment impossibilitaria el desenvolupament de
la zona.
Entre el vial i el FFCC, i el cami de la Torre i el Càmping Sanguli, el territori abarca una
superfície d’unes 80 Ha, és a dir, un 20% del sòl urbà actual o un 50% del sòl urbà de
residència permanent. Per tant, aquest àmbit és el que haurà de suportar tot el
creixement residencial permanent previst, pel Pla General que es proposa.
L’estat de la gestió actual és de Pla Parcial aprovat definitivament, Projecte de
reparcel.lació aprovat definitivament i projecte d’urbanització, aprovat definitivament i
en fase d’execució.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA –
TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M. PLANEJAMENT

63

Es preveu l’execució de l’obra urbanitzadora durant tot l’any 2003 i l’inici de construcció
simultàniament a l’obra urbanitzadora per finals de 2002.
La capacitat és d’uns 1.100 habitatges plurifamiliars i uns 40 d’unifamiliars.
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4.4.- Obres realitzades
Obres urbanització

ANY
1990
1991
1992
1992
1993
1992
1992
1990
1993
1992
1993
1993
1994
1994
1996
1993
1995
1997
1997
1996
1997
1997
1994
1997
1996
1998
1998
1998
1999
1993
1998
1998
1995
1997
1999
2000
2000
2000
2000
1998
1999

DESCRIPCIÓ OBRA
1ª FASE URBANITZACIÓ C/DEL CESAR
P.U. C/GANDESA DE CAMBRILS A VIA AURÈLIA
P.U. C/TEROL, BARBASTRE, P. JOTA, PARC MUNICIPAL
P.U. 1ª FASE VIANANTS VALÈNCIA –C/RAFEL CASANOVAS
P. MILLORA COL.LECTOR RESIDUALS P. CATALUNYA
P. AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ VORERES C/BARCELONA
P.U. CARRERS ENTRE C/MAJOR I NORD
P.U. C/CIUTAT DE REUS (VIA ROMA-PERELLADES)
P.U. 2ª FASE C/CIUTAT DE REUS, SINIES I PERELLADES
P.U. C/CARRIL DE BARCELONA A VALENCIA
P.U. 3ª FASE ZONA VIANANTS (ESGLESIA-J.MIRÓ)
P.U. 2ª FASE ZONA VIANANTS (PINS-PONENT-J.MIRÓ)
P.U. C/SERAFI PITARRA I PAU VILA
P.U. C/CARRILET (B. PALOU-P. SEGREGACIÓ)
P. AMPLIACIÓ VORERA NORD PASSEIG JAUME I
P.U. PERLLONGACIÓ C/FALSET
P.U. C/BARCELONA TRAM VIA ROMA-CARRILET
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ CASTELLOTS I EMPRIUS
ADEQUACIÓ PAVIMENT CALÇADA-VORADA ZONA CAP SALOU
URBANITZACIÓ PERLLONGACIÓ C/SÍNIES
P. REMODELACIÓ VOLTANTS TORRE VELLA
P.U. TRAM C/GUILLEM CLARAMUNT
URBANITZACIÓ C/ESGLESIA, PONENT, MESTRAL I FLORS
ENLLUMENAT PÚBLIC C/CAMBRILS, MONTCADA I V. AURELIA
XARXA CLAVEGUERAM MIRADOR DE SALOU
P.U. PERLLONGACIÓ C/MILÀ
MV MILLORA E.P. C/CARRILET I B. DE PALOU
ARRANJAMENT PLUVIALS C/MUNTANYA, BARENYS, A i B
REMODELACIÓ C/AMPOSTA (1ª FASE)
REFORMA I ADAPTACIÓ URB. XALETS DE SALOU
REHABILITACIÓ PARC MUNICIPAL I REFORMA EDIFICI
FONT ORNAMENTAL A LA PL. FRANCESC MACIÀ
P.U. C/A UAS-9 (REPSOL)
URBANITZACIÓ CARRERS COMPRESOS DINS PERI SA-6
PAVIMENTACIÓ CAMÍ EMPRIUS 2ª FASE
PAVIMENTACIÓ C/BARENYS
URBANITZACIÓ C/ERMITANET (UACS-12)
URBANITZACIÓ C/CAMÍ DEL RACÓ UA-15
P.U. UACS-2
URBANITZACIÓ PPR-7
1ª FASE CANALITZACIÓ BARRANC BARENYS
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DATA FINAL
18/05/1992
23/03/1994
15/04/1994
16/05/1994
30/06/1994
30/06/1994
30/06/1994
27/07/1994
22/12/1994
31/01/1995
05/05/1995
05/05/1995
26/05/1995
20/10/1995
28/02/1997
14/07/1997
21/11/1997
19/12/1997
31/03/1998
31/03/1998
17/04/1998
17/04/1998
20/04/1998
10/09/1998
30/09/1998
25/04/1999
30/04/1999
03/05/1999
20/05/1999
24/05/1999
25/05/1999
01/06/1999
12/04/2000
18/04/2000
22/12/2000
31/08/2001
11/12/2001
15/12/2001
18/12/2001
14/12/2001
30/05/2001
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1997
1997
1997
2000
1996
1996

P.U. PPR-4
URBANITZACIÓ PERLLONGACIÓ CAMÍ REIAL I C/B
P.U. C/BRUSSEL.LES
URBANITZACIÓ C/CARRILET . MODIFICAT I
P.U. UACS-10
P.U. PERLLONGACIÓ C/SCALA DEI

13/08/2001
04/10/2001
13/04/2002
09/04/2002
30/04/2002
30/03/2002

Edificació d’equipaments
CEMENTIRI MUNICIPAL
CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA
IES JAUME I
SEU DEL PATRONAT DE TURISME I COMERÇ
REFORMA MERCAT MUNICIPAL
CASAL D’AVIS
PISCINA COBERTA MUNICIPAL
ESCOLA DE MÚSICA
CENTRE CÍVIC
PAVELLÓ-GIMNÀS COL.LEGI EUROPA
AUDITORI (en execució)
AJUNTAMENT (en execució)

1993
1994
1994
1995
1995
1999
1999
2000
2000
2000
2002
2002

Ordenació urbana
REMODELACIÓ PASSEIG JAUME I
REMODELACIÓ PLAÇA CORONA D’ARAGÓ
REMODELACIÓ CARRER SARAGOSSA
REMODELACIÓ PLATJA LLEVANT. I FASE
REMODELACIÓ PASSEIG MIRAMAR
URBANITZACIÓ PLAÇA DE LA SARDANA
REMODELACIÓ PLATJA LLEVANT. II FASE
REMODELACIÓ PARC MUNICIPAL
REMODELACIÓ PLAÇA DE LA PAU
URBANITZACIÓ PASSEIG DE LA SEGREGACIÓ
URBANITZACIÓ PARC URBÀ PERI SA-6
REMODELACIÓ PLAÇA EUROPA
REMODELACIÓ PLATJA LLEVANT. C/COLON
URBANITZACIÓ PARC URBÀ PPR-7
URBANITZACIÓ PUNTA PRIMA-CAMÍ DE RONDA. FASE I

1995
1995
1995
1995-1996
1995-1996
1997
1998-1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000-2001
2001
2001
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4.5. Inventari del sòl
La gestió urbanística portada a terme durant la vigència del PG-92 ha comportat
l’obtenció d’uns importants paquets de sòls que han incrementat considerablement el
patrimoni del sòl de titularitat pública.
Tal com diu el Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, Art.100 determina que els ens locals han de portar un inventari
general en el qual integri els bens patrimonials, els drets i obligacions, i el patrimoni històric
i artístic si s’escau.
A continuació es relacionen tots els bens d’origen urbanístic continguts en l’inventari de
Salou.
PARCS I JARDINS
PARC DE SALOU
CESSIÓ CAMPING SALOU
ZONA VERDA PUNTA DEL CAVALL
ZONA VERDA VIA AUGUSTA-VIA ROMA
ZONA VERDA C/BRUSSEL.LES
ZONA VERDA EDIF. PLAYAMERO
ZONA VERDA PLATJA LLARGA
SOLAR CESSIÓ COVAMAR
SOLAR CESSIÓ C/JORDI LLIMONA
SOLAR CESSIÓ UACS-2 (TOUS)
SOLAR CESSIÓ UACS-2 (C. ABELLÓ)
VERD PÚBLIC XALETS DE SALOU
PUNTA PU-ROIG
SOLAR COSTAT INSTITUT
SOLAR ZONA VERDA UAS-9 (I)
SOLAR ZONA VERDA UAS-9 (II)
MASIA CATALANA
ZONA VERDA C/VALLS
ZONA VERDA C/AMPOSTA
ZONA VERDA C/PLA DE L’ERA
TERRENY PARTIDA “CAP SALOU”
SOLAR PARTIDA BASSA D’EN BORRAS
PARCEL.LA VS-A
PARCEL.LA VS-B
PARCEL.LA VS-C3
PARCEL.LA VS-C2
PARCEL.LA VS-H2
PARCEL.LA VS-C1
C/MOLA, 8 (I DE III)
C/MOLA, 8 (II DE III)
ZONA VERDA PARTIDA “PLA DE MASET”
PAR. 45 URB. NTRA. SRA. NÚRIA
UAS-5 CAMI REIAL

Av. Carles Buigas, 15
C/Barbastre, 15
C/Punta del Cavall, 18
Via Roma
C/Brussel.les, s/n
Platja Capellans
Ctra. Costa, 68
Autovia Tarragona, 27
C/Jordi Llimona, 18
Ctra. de la Costa, 18
Ctra. de la Costa, 37
C/Mas de l’Escarré, 2
C/Roquer, s/n
C/Carrilet
Av. Pere Molas, 8
Av. Pere Molas, 10
C/Ramon Llull, 18
C/Valls, 13
C/Amposta, 10
Pla de l’Era
C/Cala Crancs
C/Sínies
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
C/de la Mola, 8
C/de la Mola, 8
Ctra. de la Costa, 38
Urb. Ntra. Sra. Núria, 45
Camí Reial
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PLACES I VIALS URBANS
PLAÇA DEL CARRILET
PLAÇA SANT JORDI
PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
PLAÇA CORONA D’ARAGÓ I PARQUING
PL. BONET
PL. PROVÍNCIA
PASSEIG JAUME I
SOLAR CESSIÓ ESTRUCTURES FERRU
PERLLONGACIÓ C/DE LES HORTES
VIALITAT UACS-10
TRAM CARRER SENSE NOM
SOLAR PPR-6- CESSIÓ BLASI
PAS PEATONAL C/ARGILAGAR
VIALITAT SOTA PERI-6
PLAÇA DE LA SEGREGACIÓ
VIALITAT UAS-9
SOLAR CESSIÓ CARRER HOTEL PICINI
SOLAR CESSIÓ CARRER SOTA PERI SA-5
VIALITAT ZONA ESTIVAL
FRANJA DE TERRENY AL C/BRUSSEL.LES
PERLLONGACIÓ C/SÍNIES
VIAL PÚBLIC AL C/BARCELONA, S/N
TERRENY AL C/BARCELONA, S/N
PEÇA DE TERRA AL C/VIA AURÈLIA
PARCEL.LA DESTINADA A VIALS
PARTIDA PLA DE MASET (I DE II)
PARTIDA PLA DE MASET (II DE II)
C/VALÈNCIA, 70
AMPLIACIÓ CAMÍ DE LA TORRE (I DE II)
PERLLONGACIÓ C/SCALA DEI
VIALITAT CARRER SALAURIS
PERLLONGACIÓ C/PARIS I C/PONT ESTANYETS
UAS-5 CAMÍ REIAL

Pl. del Carrilet
Pl. Sant Jordi
Pl. Onze de Setembre
Pl. Corona d’Aragó
Pl. Bonet
Pl. Província
P. Jaume I
Via Aurèlia, s/n
Tram C/València- RENFE
Ctra. Costa- Urb. Colina del Sol
C/Barcelona, C/Berenguer de Palou
C/E
C/Argilagar, s/n
Partida “Bassa d’en Borras”
Pl. Segregació
C/Terrer i Camí de les Pasquales
C/Ciutat de Reus (interior)
C/Ciutat de Reus (interior)
C/Pla de l’Era
C/Brussel.les, 41
C/Sínies
C/Barcelona, PERI SA-5
C/Barcelona, PERI SA-5
Via Aurèlia, s/n
Rambla del Parc
C/Baró de la Tournelle
C/Baró de la Tournelle
C/València, 70 amb C/Barenys
C/Camí de la Torre
C/Scala Dei
C/Salauris
Partida Estanyets
Camí Reial
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SERVEI PÚBLIC
JUTJAT DE PAU
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TORRE VELLA
LLAR DE JUBILATS
MERCAT MUNICIPAL I APARCAMENT
AJUNTAMENT
OFICINES POLICIA MUNICIPAL
SEU PATRONAT TURISME I COMERÇ
SOLAR EQUIPAMENT UAS-9
MAGATZEM MUNICIPAL
BLIBLIOTECA MUNICIPAL
SOLAR C/DEL TERRER
SOLAR ZONA ESPORTIVA (CAMP FUTBOL)
SOLAR PUNTA DAURADA
SOLAR C/POMPEU FABRA
E.T. C/CALA CRANCS
SOLAR CESSIÓ ARJOMA UACS-10
COL.LEGI EUROPA
CEMENTIRI
SOLAR DIPÒSIT D’AIGUA I DE III
SOLAR DIPÒSIT D’AIGUA II DE III
SOLAR DIPÒSIT D’AIGUA III DE III
APARCAMENT MERCAT MUNICIPAL
SOLAR DARRERA CAP
PAVELLÓ POLIESPORTIU I PISCINA
SOLAR CESSIÓ “EL TRIANGLE”
SOLAR CESSIÓ C/PENEDÈS
EQUIPAMENT XALETS DE SALOU
SOLAR EQUIPAMENT PL. PAU
SOLAR EQUIPAMENT PL PAU
SOLAR EQUIPAMENT PL. PAU
SOLAR EQUIPAMENT PL. PAU
SOLAR EQUIPAMENT PL. PAU
DIPÒSIT D’AIGUA C/JORDI LLIMONA
ESCOLA STA. Mª MAR I VIVENDES
C/BARCELONA, S/N PERI SA-5
PARCEL.LA ES-1
PARCEL.LA ES-2
PARCEL.LA ES-3
PARTIDA BASSA D’EN BORRAS
SOLAR EQUIPAMENT P. PAU (ALASTIK)
SOLAR EQUIPAMENT P. PAU (ALASTIK)
SOLAR EQUIPAMENT P. PAU (PUJOL)
SOLAR AMPLIACIÓ ESCOLA STA. Mª MAR

C/Montblanc, 2
C/València, 26
C/Arquebisbe Pere Cardona, 1,3-5
Passeig de l’Estació, 2
Via Roma, 10
C/Llobregat, 1-3
C/Ebre, 11
P. Jaume I, 4
Final Camí de les Pasquales
Partida Emprius, Pol. 27, par. 61
C/Ponent, 16
C/Terrer, s/n
C/Barenys
C/Replanells, 11
C/Pompeu Fabra, 31
C/Cala Crancs, 18
C/Farigola, 13
C/Milà, 7
Partida Castellots
C.R.T.
C.R.T.
C.R.T.
Passatge Brumar, 3
Partida Bassa d’en Borras
C/Milà, 3
C/Mola d’Aires, 10
C/Penedès, 7
C/Monestir Stes. Creus, 41
C/Ebre, 10
C/Francolí, 11
Urb. Propamar
Urb. Propamar
Urb. Propamar
C/Jordi Llimona, 20
C/Carrilet, 3
C/Barcelona, s/n
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
Subsector Rambla del Parc
C/Francolí, 9
C/Ebre, 2
C/Ebre, 4
C/Ebre, 8
C/Barcelona, 73
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4.6.- Recursos generats
Descripció de finques obtingudes pel Planejament i valors obtinguts en subhasta.
PARCEL.LA HS-1. RAMBLA DEL PARC
Parcel.la de forma semicircular situada al Sud-Est del Pla Parcial. Al Nord es troba la
parcel·la C1, al Sud la cruïlla de l’Av. Pere Molas i el by-pass Salou-Tarragona, a l’Est l’Av.
Pere Molas i a l’Oest el vial by-pass Salou-Tarragona. Prové del desenvolupament del Pla
Parcial del subsector de la Rambla del Parc (aprovat en data 20/12/1996) el projecte de
compensació del qual es va aprovar en data 7/10/1996.
Preu adjudicació: 495.010.000.-pts
PARCEL.LA 3. PERI SA-6 . POL. 1
Parcel.la que al Nord llinda amb l’Autovia Salou-Reus, AP-2, al Sud amb C/Sense Nom
entre C/Barcelona i Via Roma, a l’Est, Pol. 2 PERI SA-6 i a l’Oest amb la parcel.la 2 PERI SA6. Pol. 1. Prové del desenvolupament del Pla Especial PERI SA-6 (aprovat en data
13/12/1994) la reparcel.lació del qual es va aprovar en data 18/12/1997.
Preu adjudicació: 400.000.000.-pts
PARCEL.LA C. ÀMBIT PPR-7
Parcel.la ubicada al nord del Pla Parcial PPR-7, al C/Del Terrer. Es troba rodejada de zona
verda, limitant la mateixa pel nord amb l’Av. Païssos Catalans i C/Nou. Prové del
desenvolupament del PPR-7 (aprovat en data 3/2/1999), la reparcel.lació del qual es va
aprovar en data 17/5/1999.
Preu adjudicació: 550.000.000.-pts
PARCEL.LA 3 AMBIT PPR-4. CTRA. COSTA
Afronta al Nord amb parcel.la nº P2, a l’Est amb parcel.les de l’Urb. Port Pirata, al Sud amb
parcel.la nº P4 i a l’Oest amb vial d’ús privat. Prové del desenvolupament del Pla Parcial
PPR-4, d’iniciativa privada, (aprovat en data 17/1/1994) i reparcel.lació voluntària
aprovada en data 13/3/1998.
Preu adjudicació: 82.123.123.-pts
PARCEL.LA HS-1. RAMBLA DEL PARC
PARCEL.LA 3. PERI SA-6. POL. 1
PARCEL.LA C. ÀMBIT PPR-7
PARCEL.LA 3 ÀMBIT PPR-4. CTRA. COSTA
TOTAL

495.010.000.-pts
400.000.000.-pts
550.000.000.-pts
82.123.123.-pts
1.527.133.123.-pts

Per altra banda, i degut al recent desenvolupament del Pla Parcial PPR-1, en execució
actualment, l’Ajuntament és propietari de les finques següents 2A1, 8A1, 11A1, 19A1 i
22A1, valorades aproximadament en un total d’uns 6.000.000 € (1.000 milions de pessetes).
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