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5. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL DES DE LA PERSPECTIVA 
COMARCAL 

5.1. Elaboració de les dades de planejament urbanístic a l’escala comarcal 

En l’anàlisi socioeconòmic hem vist com s’han anat distribuint els principals nuclis de 
població a la comarca, quins són els municipis que denoten una activitat industrial 
considerable, quins són els que volen potenciar el seu creixement vers la segona 
residència i quins semblen estancats en la seva demografia amb uns trets rurals molt 
marcats.  
 
Seguidament, l’estudi del planejament urbanístic municipal ens permetrà ubicar i 
quantificar totes aquestes àrees, buscant la coherència entre aquest i les possibilitats 
socioeconòmiques que pot oferir la comarca. 
 
En primer lloc estudiarem en detall el planejament urbanístic dels trenta municipis que 
integren la comarca de l’Alt Camp i l’àrea d’estudi. Per tal de poder fer-ho s’ha recollit el 
planejament de cada municipi7 (la majoria té normes subsidiàries; només Valls, la 
capital té un Pla General)  i s’ha representat a escala municipal, on cada municipi té la 
seva pròpia classificació del sòl i la seva pròpia nomenclatura. El següent quadre 
mostra el planejament que s’ha recollit de cada municipi juntament amb la data de 
publicació d’aquest:  
 

MUNICIPI PLANEJAMENT PUBLICACIO 
AIGUAMURCIA Normes Subsidiàries 17/2/1982 
ALCOVER Normes Subsidiàries 17/6/1992 
ALIÓ Normes Subsidiàries 3/3/1982 
BRÀFIM Normes Subsidiàries 22/4/1983 
CABRA DEL CAMP Normes Subsidiàries  17/01/96 
FIGUEROLA DEL CAMP Normes Subsidiàries 24/10/2001 
ELS GARIDELLS Normes Subsidiàries 22/11/2002 
LA MASÓ Normes Subsidiàries 18/2/1997 
EL MILÀ Delimitació de Sòl Urbà 16/11/82* 

MONT-RAL    
MONTFERRI Normes Subsidiàries 13/4/1983 
NULLES Normes Subsidiàries 28/6/2002 
EL PLA DE STA. MARIA Normes Subsidiàries 26/4/1995 
EL PONT D'ARMENTERA Normes Subsidiàries 11/7/2000 
PUIGPELAT Normes Subsidiàries 28/6/2002 
QUEROL Normes Subsidiàries   
LA RIBA Delimitació de Sòl Urbà 26/3/1990 
RODONYÀ Normes Subsidiàries 25/6/1999 
EL ROURELL Normes Subsidiàries 5/11/1982 
VALLMOLL Normes Subsidiàries 11/11/94** 
VALLS Pla General 17/2/1988 
VILA-RODONA Normes Subsidiàries 10/10/1984 
VILABELLA Normes Subsidiàries 4/12/1996 
CONSTANTI Normes Subsidiàries   09/02/88*  
EL MORELL Normes Subsidiàries  06/02/02* 
ELS PALLARESOS Normes Subsidiàries  10/07/80* 
PERAFORT Normes Subsidiàries  27/05/98* 
LA POBLA DE MAFUMET Normes Subsidiàries   11/03/92* 
LA SECUITA Normes Subsidiàries   
VILALLONGA DEL CAMP Normes Subsidiàries    28/06/95*  

           Taula 13. Planejament municipal    Font: Elaboració pròpia 
               * data de l’aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona 
               ** data de l’aprovació inicial per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona 

                                                
7 Del municipi de Constantí només s’ha recollit la meitat del terme municipal, la part tocant al Riu Francolí 
que inclou el casc urbà. 
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Com ja hem comentat, cada municipi té el seu propi planejament amb la seva 
corresponent nomenclatura. Després de posar el planejament en comú hem unificat les 
nomenclatures de tots els municipis, de manera que això ens permet representar el 
conjunt del planejament de tota l’àrea d’estudi segons una única classificació. 
 
De tota manera, ens hem trobat municipis com Aiguamúrcia, Montferri, Querol o Renau 
que no utilitzen nomenclatura, simplement defineixen diferents traces per a cada tipus 
de sòl. D’altres, com La Riba o el Milà que només tenen classificat el sòl urbà, i 
finalment, el municipi de Mont-ral que no té cap tipus de planejament, ni tant sols 
delimita el sòl urbà. 
 
Les següents taules ens mostren la classificació de sòl que realitza cada municipi en el 
seu planejament urbanístic, i on s’han ubicat per tal d’aconseguir unificar totes les 
classificacions i nomenclatures. 
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V ALLS ELS GARIDELLS PERAFORT ALIÓ ELS PALLARESOS CONSTANTÍ PUIGPELAT LA SECUITA NULLES VALLMOLL FIGUEROLA DEL CAMP PLA DE STA.MARIA VILARODONA VILALLONGA
SISTEMES:
EQUIPAMENTS 1 EQ CLAU-E EQ E, D SE E, D E E E SE
Existents públics 1a
Existents privats 1b
Projectats 1c
Esportiu 1D Z-ESP
Educatiu 1E
Sanitari i asilar 1S
Cultural 1C
Administratiu 1A
Religiós 1R
Comunicacions 1 CO
Varis 1V
Indeterminat -
SISTEMA HIDROGRÀFIC 2 CLAU-H SH H 10
SISTEMA FERROVIARI 3 CLAU-F F SF F T SC
SISTEMA AEROPORTUARI A
SERVEIS TÈCNICS 4 CLAU-T S ST, SI T ST ST ST
Existents 4a
Previstos 4b

SISTEMA VIARI 5 CLAU-A VIAL V SV V T V V 13 SC
Àrees d'aparcament 5a
Àrees de servei 5b
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 6 ELL ELL-ZV ELL-ZV N, P N, P PJ PJ P (parcs) SV
Existents 6a
Projectats 6b
Esportius 6D
Sistemes de protecció de sistemes CLAU-P 22 PF, PH 22, 24 7 SP
SÒL URBÀ: SU SU SU SU SU SU SU SU SU
edificis catalogats 1 BCI 1 EP
Casc antic CA SU-casc 2 2 AU-1, AU-3 CA
Eixample EIX 3, 4 3, 4 EBD, EM
Residencial 5, 6 SU-R 5, 6 CJ(ciutat jardí), CF(cases en filera) VR, CJ
Industrial 7 SU-I 7 IA-1 I
Verd privat protegit J J
Espais lliures d'edificació L
SÒL URBANITZABLE: S.Uble. SAU SAU SAU Suble
PROGRAMAT UAI1,UAI2,UAI3 UA-G-1 SU-R SAU-R SAU-R SAUR 5 UA1,UA2,UA3,UA4
Sectors d'ordenació segons PP1, PP2
plans parcials anteriors 21
Sectors de desenvolupament
urbà intensiu 22 10 10
Sectors de desenvolupament
urbà semi-intensiu 23
Sectors de desenvolupament
urbà extensiu 24 CJ CJ CJ 11 11
NO PROGRAMAT SAU-R (?) SAU-R SAU
Àrea de desenvolupament
residencial de tipus intensiu 25
Àrea de desenvolupament 
residencial de tipus semi-intensiu 26
Sòl apte per urbanitzar inf.ferrov. SAU-F-1
Usos Terciarios i Servicios SAUCT
Àrea de desenvolupament industrial 27 SAU-I SU-I 12 SAU-I SAU-I 12 SAUI 6 PPI
Indústries en sòl no urbanitzable CLAU-7 SU-I aparador
SÒL NO URBANITZABLE: SnU CLAU-20 SNU SNU, 23 SNU 23 SNU SVP, ST (viespecuàries,servtècn) SNU SNU
Zona agrícola 31 SNU 3 SR SA SA SR (sòl rural) 8
Zona agrícola protegida: 32 SNU1, SNU2 SRP 20 20 SAP
horta 32a
arqueològica 32b
Zona d'horts familiars 33
Zona forestal 34 21 SF SF 21 SF SF 9
Zona protecció paisatgística 21 SPP SRP 21 SPE1, SPE2 (del PEIN)
Protecció del patrimoni històric-artístic 8, 9
Disseminat industrial en sòl no urbanitzable DI DI
Disseminat comercial en sòl no urbanitzable DC
equipament privat en sòl no urbanitzable EP
agrupació de parcel.les en sòl rústec
reserva de sòl per infraestructura ferroviària
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LA MASÓ CABRA DEL CAMP EL MORELL LA POBLA RODONYÀ EL PONT D'ARMENTERA BRÀFIM VILABELLA ALCOVER EL ROURELL
SISTEMES:
EQUIPAMENTS 2 E E VII EQ E E G E
Existents públics
Existents privats
Projectats
Esportiu
Educatiu
Sanitari i asilar
Cultural
Administratiu
Religiós
Comunicacions
Varis
Indeterminat
SISTEMA HIDROGRÀFIC H
SISTEMA FERROVIARI F
SISTEMA AEROPORTUARI
SERVEIS TÈCNICS ST E T IX E S
Existents
Previstos

SISTEMA VIARI 1 V V V V V
Àrees d'aparcament
Àrees de servei
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 3 P PJ VIII ZV P P P
Existents
Projectats
Esportius
Sistemes de protecció de sistemes G ST 7b4 5
SÒL URBÀ: SU S.U. SU sòl urbà SU SU SU SU
edificis catalogats P 
Casc antic 1 I NU 1a 1 A 8
Eixample 2,3 II,III i IV CF 1b, 1b1, 1c 2A, 2B B, B*, C, D, D* 9
Residencial 4,  5 4 CJ 1c1, 1c2, 1c3
Industrial 5 V i VI IM 2b E, F 10
Verd privat protegit 6
Espais lliures d'edificació 7b5
SÒL URBANITZABLE: SAUR S.A.U. SAU sòl urbanitzable SAU Suble
PROGRAMAT 6
Sectors d'ordenació segons 
plans parcials anteriors
Sectors de desenvolupament
urbà intensiu
Sectors de desenvolupament
urbà semi-intensiu
Sectors de desenvolupament
urbà extensiu 5a, 5b 3
NO PROGRAMAT
Àrea de desenvolupament
residencial de tipus intensiu
Àrea de desenvolupament 
residencial de tipus semi-intensiu
Sòl apte per urbanitzar inf.ferrov.
Usos Terciarios i Servicios
Àrea de desenvolupament industrial 6 4
Indústries en sòl no urbanitzable
SÒL NO URBANITZABLE: S.N.U. SNU sòl no urbanitzable SNU SNU 7a, 7b (protegit) - NCE SNU
Zona agrícola SA 5 (sòl rural) CSO, CSV, CRH
Zona agrícola protegida: PA 7b1 6
horta 
arqueològica
Zona d'horts familiars
Zona forestal SF 6 7b2 (protecció), NCB
Zona protecció paisatgística AF SP N1 (PEIN), N2 (sist. Hidrog.) 7b3
Protecció del patrimoni històric-artístic P.H PP
Disseminat industrial en sòl no urbanitzable
Disseminat comercial en sòl no urbanitzable
equipament privat en sòl no urbanitzable
agrupació de parcel.les en sòl rústec A
reserva de sòl per infraestructura ferroviària I.F
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UNIFICACIÓ NOMENCLATURA
SISTEMES:
EQUIPAMENTS EQUIPAMENTS EQ
Existents públics
Existents privats
Projectats
Esportiu
Educatiu
Sanitari i asilar
Cultural
Administratiu
Religiós
Comunicacions
Varis
Indeterminat
SISTEMA HIDROGRÀFIC SISTEMA HIDROGRÀFIC SH
SISTEMA FERROVIARI SISTEMA FERROVIARI SF

SISTEMA AEROPORTUARI
SERVEIS TÈCNICS SERVEIS TÈCNICS ST
Existents
Previstos

SISTEMA VIARI SISTEMA VIARI I SISTEMA VIARI PROJECTAT SV i SVP
Àrees d'aparcament
Àrees de servei
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES SISTEMA D’ESPAIS LLIURES SU-ELL
Existents
Projectats
Esportius
Sistemes de protecció de sistemes SISTEMES DE PROTECCIÓ DE SISTEMES SP
SÒL URBÀ
edificis catalogats CASC URBÀ CU
Casc antic CASC URBÀ CU

Eixample CASC URBÀ CU
Residencial RESIDENCIAL SU-R
Industrial INDUSTRIAL SU-I
Verd privat protegit SISTEMA D’ESPAIS LLIURES SU-ELL
Espais lliures d'edificació SISTEMA D’ESPAIS LLIURES SU-ELL
SÒL URBANITZABLE:
PROGRAMAT PROGRAMAT SAU-P
Sectors d'ordenació segons 
plans parcials anteriors
Sectors de desenvolupament
urbà intensiu CASC URBÀ PROGRAMAT SAU-CU

Sectors de desenvolupament
urbà semi-intensiu
Sectors de desenvolupament
urbà extensiu RESIDENCIAL PROGRAMAT SAU-R

NO PROGRAMAT NO PROGRAMAT SAU-NP
Àrea de desenvolupament
residencial de tipus intensiu
Àrea de desenvolupament 
residencial de tipus semi-intensiu
Sòl apte per urbanitzar inf.ferrov. TERCIARI PROGRAMAT SAU-T
Usos Terciarios i Servicios TERCIARI PROGRAMAT SAU-T
Àrea de desenvolupament INDUSTRIAL PROGRAMAT SAU-I
Indústries en sòl no urbanitzable INDÚSTRIA EN SNU SNU-I
SÒL NO URBANITZABLE: SÒL NO URBANITZABLE SNU
Zona agrícola SÒL AGRÍCOLA, SÒL AGRÍCOLA DE SECÀ, SÒL AGRÍCOLA DE REGADIU, SÒL RURAL SA, SA-S, SA-R, SR
Zona agrícola protegida:
horta SÒL AGRÍCOLA PROTEGIT SNU-AP
arqueològica SÒL AGRÍCOLA PROTEGIT SNU-AP
Zona d'horts familiars SÒL AGRÍCOLA PROTEGIT SNU-AP
Zona forestal SÒL FORESTAL SNU-F
Zona protecció paisatgística ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP
Protecció del patrimoni històric-artístic PATRIMONI P
Disseminat industrial en sòl no urbanitzable INDÚSTRIA EN SNU SNU-I
Disseminat comercial en sòl no urbanitzable SÒL NO URBANITZABLE SNU
equipament privat en sòl no urbanitzable EQUIPAMENTS EQ
agrupació de parcel.les en sòl rústec MASIES I INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES M, IAGROP
reserva de sòl per infraestructura ferroviaria SISTEMA FERROVIARI SF
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UNIFICACIÓ NOMENCLATURA
ALTRES: 
CANONADA CONSORCI SERVEIS TÈCNICS ST
DOTACIONS SERVEIS TÈCNICS ST
EQUIPAMENTS EN SÒL NO URBANITZABLE EQUIPAMENTS EQ
INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES IAGROP
LÍNIA D’ALTA TENSIÓ (LAT) SERVEIS TÈCNICS ST
LÍMIT DEL MUNICIPI i LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL LÍMIT DEL MUNICIPI LM
MINA SERVEIS TÈCNICS ST
MINITRASVASSAMENT DE L’EBRE SERVEIS TÈCNICS ST
OLEODUCTE SERVEIS TÈCNICS ST
PREVISIÓ CARRETERA TGN-MONTBLANC SISTEMA VIARI PROJECTAT SVP
PROTECCIÓ FORESTAL SNU ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP
PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA I ZONA FORESTAL SNU ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP
SNU D’ESPECIAL PROTECCIÓ SNU ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP
SNU RESERVA ECOLÓGICA SNU ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP
SÒL ESPECIAL DE PROTECCIÓ (PEIN) SNU ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP
SRP(SÒL RESTITUCIÓ DEL PAISATGE) ESPAI LLIURE NO PROTEGIT SNU-ELLNP
TOLERANCIA INDUSTRIAL MESCLA SÒL RESIDENCIAL I INDUSTRIAL MESCLA I-R
VIES PECUÀRIES ESPAI LLIURE NO PROTEGIT SNU-ELLNP
ZONA RÚSTICA DE PROTECCIÓ A LA INDUSTRIA ESPAI LLIURE NO PROTEGIT SNU-ELLNP
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Finalment, en la següent taula podem veure la classificació general del sòl utilitzada en 
el planejament, una vegada unificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
En l’annex II es troba dibuixat en detall el planejament dels municipis segons aquesta 
classificació. 
 
A continuació estudiarem els diferents tipus de sòls contemplats en el planejament i, a 
partir de la seva localització (actual i prevista), així com la comptabilització de la seva 
superfície, es farà l’anàlisi del planejament municipal del conjunt de la comarca i àrea 
d’estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL NOMENCLATURA 
LÍMIT DEL MUNICIPI LM 
SÒL URBÀ:  
CASC URBÀ CU 
RESIDENCIAL SU-R 
INDUSTRIAL SU-I 
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES SU-ELL 
SÒL APTE PER URBANITZAR:  
CASC URBÀ PROGRAMAT SAU-CU 
RESIDENCIAL PROGRAMAT SAU-R 
INDUSTRIAL PROGRAMAT SAU-I 
TERCIARI PROGRAMAT SAU-T 
PROGRAMAT SAU-P 
NO PROGRAMAT SAU-NP 
MESCLA SÒL RESIDENCIAL I INDUSTRIAL MESCLA  I-R 
SÒL NO URBANITZABLE:  
SÒL NO URBANITZABLE  SNU 
SÒL AGRÍCOLA SA 
SÒL AGRÍCOLA DE REGADIU SA-R 
SÒL AGRÍCOLA DE SECÀ SA-S 
SÒL RURAL SR 
SÒL AGRÍCOLA PROTEGIT SNU-AP 
SÒL FORESTAL SNU-F 
ESPAI LLIURE PROTEGIT SNU-ELLP 
ESPAI LLIURE NO PROTEGIT SNU-ELLNP 
INDÚSTRIA EN SNU SNU-I 
EQUIPAMENTS  EQ 
SERVEIS TÈCNICS  ST 
SISTEMA VIARI  SV 
SISTEMA VIARI PROJECTAT  SVP 
SISTEMA FERROVIARI  SF 
SISTEMA HIDROGRÀFIC  SH 
SISTEMES DE PROTECCIÓ DE SISTEMES  SP 
PATRIMONI  P 
INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES  IAGROP 
MASIES M 
Taula 16. Classificació General del Sòl una vegada unificada per tots els municipis 
Font: Elaboració pròpia 
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5.2. Avaluació de l’oferta de sòl segons planejament 

5.2.1. Avaluació de l’oferta actual de sòl residencial i industrial 

5.2.1.1. Sòl residencial 
A continuació presentem els càlculs de superfícies que hem realitzat a partir dels 
planejaments de tots els municipis. S’hi troba la superfície de casc urbà i la de sòl 
residencial. 
 

MUNICIPI 
Casc Urbà 

(ha) 

Sòl Urbà 
Residencial 

(ha)  
TOTAL Sòl Urbà 

(ha) 
AIGUAMURCIA 33,4 -  33,4 
ALCOVER 50,0 90,3 161,2 
ALIÓ 15,9 - 15,9 
BRÀFIM 17,1 - 18,0 
CABRA DEL CAMP 11,1 137,1 155,4 
FIGUEROLA DEL CAMP 3,2 5,3 8,9 
ELS GARIDELLS 4,5 7,8 24,1 
LA MASÓ 12,6 - 12,6 
EL MILÀ 4,1 - 4,1 
MONT-RAL - - - 
MONTFERRI 6,7 - 11,4 
NULLES 9,7 1,3 12,2 
EL PLA DE STA. MARIA 45,0 - 75,4 
EL PONT D'ARMENTERA 25,4 - 28,1 
PUIGPELAT 4,2 58,6 73,9 
QUEROL 539,5 - 539,5 
LA RIBA - - 27,7 
RODONYÀ 47,2 - 47,2 
EL ROURELL 7,0 - 8,8 
VALLMOLL 25,2 87,1 125,7 
VALLS 140,2 8,4 300,5 
VILA-RODONA 27,4 0,0 33,1 
VILABELLA 20,1 0,7 26,6 
TOTAL (ALT CAMP) 1049,3 396,6 1743,6 
CONSTANTI 21,0 39,3 100,8 
EL MORELL 26,1 11,9 134,3 
ELS PALLARESOS 24,3 29,3 61,1 
PERAFORT 37,6 - 107,2 
LA POBLA DE MAFUMET 41,4 - 292,3 
LA SECUITA 77,1 - 77,1 
VILALLONGA DEL CAMP 32,2 11,9 45,9 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 1309,0 488,9 2562,3 

                    Taula 17. Superfícies de sòl urbà residencial           Font: Elaboració pròpia 
 
L’Alt Camp disposa en total de gairebé 1.730 ha de sòl urbà (que inclou el casc urbà, el 
sòl residencial, el sòl urbà - espais lliures i finalment, el sòl industrial). 
 
En total, més de tres quartes parts del sòl urbà (unes 1.470ha) pertanyen a casc urbà o 
sòl residencial. La resta és majoritàriament sòl industrial. 
 
Del total de l’àrea d’estudi (poc més de 2530ha de sòl urbà), veiem que el sòl urbà 
industrial té més pes. Això és degut als municipis del Morell i La Pobla, que com ja 
podem observar al quadre tenen poc sòl de casc urbà i residencial, en canvi augmenta 
més del doble el sòl urbà total del que disposen. 
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Si representem la taula anterior en percentatges i agrupant els municipis segons les 
unitats de comportament similar de la comarca, trobem: 
 

MUNICIPI CASC URBÀ 
SÒL URBÀ 

RESIDENCIAL 
SÒL URBÀ 

TOTAL 
VALLS 13,4% 2,1% 17,2% 
VALLMOLL 2,4% 22,0% 7,2% 
ALCOVER 4,8% 22,8% 9,2% 
EL PLA DE STA. MARIA 4,3% 0,0% 4,3% 
PUIGPELAT 0,4% 14,8% 4,2% 
Pes de la unitat respecte la comarca 25,2% 61,6% 42,3% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 20,2% 50,0% 28,8% 
ALIÓ 1,5% 0,0% 0,9% 
BRÀFIM 1,6% 0,0% 1,0% 
NULLES 0,9% 0,3% 0,7% 
RODONYÀ 4,5% 0,0% 2,7% 
VILA-RODONA 2,6% 0,0% 1,9% 
VILABELLA 1,9% 0,2% 1,5% 
Pes de la unitat respecte la comarca 13,1% 0,5% 8,8% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 10,5% 0,4% 6,0% 
AIGUAMURCIA 3,2% 0,0% 1,9% 
MONTFERRI 0,6% 0,0% 0,7% 
QUEROL 51,4% 0,0% 30,9% 
CABRA DEL CAMP 1,1% 34,6% 8,9% 
FIGUEROLA DEL CAMP 0,3% 1,3% 0,5% 
MONT-RAL       
EL PONT D'ARMENTERA 2,4% 0,0% 1,6% 
LA RIBA     1,6% 
Pes de la unitat respecte la comarca 59,0% 35,9% 46,1% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 47,3% 29,1% 31,4% 
LA MASÓ 1,2% 0,0% 0,7% 
EL MILÀ 0,4% 0,0% 0,2% 
EL ROURELL 0,7% 0,0% 0,5% 
ELS GARIDELLS 0,4% 2,0% 1,4% 
Pes de la unitat respecte la comarca 2,7% 2,0% 2,8% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 2,1% 1,6% 1,9% 

TOTAL (ALT CAMP) 100,0% 100,0% 100,0% 
PERAFORT 2,9% 0,0% 4,2% 
LA SECUITA 5,9% 0,0% 3,0% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 8,8% 0,0% 7,2% 
CONSTANTI 1,6% 8,0% 3,9% 
EL MORELL 2,0% 2,4% 5,2% 
ELS PALLARESOS 1,9% 6,0% 2,4% 
LA POBLA DE MAFUMET 3,2% 0,0% 11,4% 
VILALLONGA DEL CAMP 2,5% 2,4% 1,8% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 11,1% 18,9% 24,8% 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 100,0% 100,0% 100,0% 

           Taula 18. Superfícies de sòl urbà residencial en percentatges           Font: Elaboració pròpia 
           NOTA: Els percentatges són respecte el total a la comarca de l’Alt Camp, a excepció dels 
           municipis del Tarragonès, on el percentatge està calculat respecte el total de l’àrea d’estudi   
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El conjunt dels municipis de Valls, Vallmoll, El Pla de Santa Maria i Puigpelat 
representen el 60% del sòl residencial de la comarca, i gairebé el 50% del sòl urbà total 
de la comarca de l’Alt Camp. 
 
Així doncs, podem concloure que els municipis amb més població i amb un cert 
dinamisme (tant en la indústria com en la construcció, i amb menys pes l’agricultura) 
com Valls, Alcover, Vallmoll, inclòs Cabra del Camp i Puigpelat, tenen àrees 
d’urbanització residencial important, mentre que la resta de municipis ni tant sols en 
tenen, o si no, consta com a nucli urbà encara que sigui un tipus d’urbanització de 
planta baixa+1 (o +2) més pròpia d’un sòl residencial. 
 
Tot i que Valls presenta poc sòl residencial, és perquè la zona dels Boscos de Valls no 
està inclosa. Com ja s’ha comentat, en el planejament constava com a sòl apte per 
urbanitzar residencial. Actualment és una àrea de cases i xalets bastant dispersos. 
 
Observem també la poca importància de la unitat formada pels municipis de l’est de 
Valls, on el percentatge de casc urbà del total de municipis que conformen la unitat és 
només del 15%, i el total del sòl urbà no arriba ni al 10%. A més, el sòl residencial del 
que disposen és insignificant. 
 
Pel que fa als municipis més de muntanya (on també s’hi ha agrupat La Riba, Mont-ral, 
Figuerola del Camp i Cabra del Camp) s’observa una elevada importància del sòl 
designat com a casc urbà i també del sòl urbà total. En part és degut al municipi de 
Cabra del Camp però el major responsable és el municipi de Querol. 
 
Com es pot observar a l’Annex II, el planejament del municipi de Querol no és gaire 
precís. Les dades obtingudes a partir de la comptabilització de la superfície en base al 
planejament són només orientatius en aquest municipi, ja que tant el sòl urbà com 
l’apte per urbanitzar no estan dibuixats en detall, sinó que es defineixen segons unes 
àrees que no es corresponen a la realitat. 
 
Si bé els municipis de l’est de Valls ja no contribuïen gaire en el sòl urbà de la comarca, 
encara menys ho fan els municipis de la unitat a l’entorn del Francolí. Ens trobem amb 
percentatges de l’ordre del 2% o 3%. 
 
Si veiem el pes de cada unitat respecte el total de l’àrea d’estudi, els percentatges 
globals lògicament disminueixen una mica, però les proporcions es mantenen, i 
continuen tenint el pes més important de la comarca els municipis de Valls, Vallmoll, 
Alcover, Pla de Santa Maria i Puigpelat. 
 
Pel que fa a la resta de municipis de l’estudi, destaca Constantí, amb una important 
àrea residencial al voltant del nucli urbà. De tota manera, tant el casc urbà com el sòl 
urbà residencial i el sòl urbà total són força importants en tots aquests municipis (del 
Tarragonès) i signifiquen el 20% del sòl urbà total de l’àrea d’estudi. 
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5.2.1.2. Sòl industrial 
Si quantifiquem les zones industrials marcades en el planejament obtenim el següent: 
 

MUNICIPI 

Sòl Urbà 
Industrial 

(ha)  
TOTAL Sòl Urbà 

(ha) 
AIGUAMURCIA  - 33,4 
ALCOVER 20,9 161,2 
ALIÓ - 15,9 
BRÀFIM - 18,0 
CABRA DEL CAMP 1,8 155,4 
FIGUEROLA DEL CAMP - 8,9 
ELS GARIDELLS 4,7 24,1 
LA MASÓ - 12,6 
EL MILÀ - 4,1 
MONT-RAL - - 
MONTFERRI - 11,4 
NULLES 0,3 12,2 
EL PLA DE STA. MARIA 27,0 75,4 
EL PONT D'ARMENTERA 2,7 28,1 
PUIGPELAT 11,2 73,9 
QUEROL - 539,5 
LA RIBA - 27,7 
RODONYÀ - 47,2 
EL ROURELL - 8,8 
VALLMOLL 13,4 125,7 
VALLS 151,2 300,5 
VILA-RODONA 5,3 33,1 
VILABELLA 5,8 26,6 
TOTAL (ALT CAMP) 244,2 1743,6 
CONSTANTI 37,4 100,8 
EL MORELL 93,1 134,3 
ELS PALLARESOS 0,8 61,1 
PERAFORT 69,6 107,2 
LA POBLA DE MAFUMET 248,2 292,3 
LA SECUITA - 77,1 
VILALLONGA DEL CAMP 1,9 45,9 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 695,1 2562,3 

                              Taula 19. Superfícies de sòl urbà industrial                        
                                    Font: Elaboració pròpia 
 
La comarca de l’Alt Camp té 1754 ha de sòl urbà, i unes 230ha són de sòl industrial. 
D’aquestes, més de la meitat (més de 150ha) es troben a Valls. Comentar també que el 
sòl industrial recull la indústria actual ubicada en sòl no urbanitzable. 
 
Destaquen també Alcover i El Pla de Santa Maria on s’ubica bona part de la resta de 
sòl industrial de la comarca. Altres municipis com Puigpelat, Vilabella, Vila-rodona o Els 
Garidells sumen la resta del sòl industrial de la comarca.  
 
Cal comentar que els municipis d’Alió i Bràfim disposen de polígons industrials, però 
que en el planejament constaven com a sòl apte per urbanitzar industrial i com a sòl 
programat, respectivament. D’aquesta manera, en l’apartat 5.4.2 s’acabaran de 
concretar tots els polígons existents i quin és el creixement previst en el planejament. 
 
Pel que fa als municipis del Tarragonès, com ja s’ha comentat aquests concentren 
bona part de la indústria química del Camp de Tarragona. Destaca La Pobla (prop de 
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les 250ha) i El Morell (93ha), seguits de Perafort (amb 66ha) i Constantí (prop de les 
30ha). 
 
Si representem la taula anterior en percentatges i agrupem els municipis segons les 
unitats de comportament similar de la comarca, trobem: 
 

MUNICIPI 
SÒL URBÀ 

INDUSTRIAL
SÒL URBÀ 

TOTAL  
VALLS 61,9% 17,2% 
VALLMOLL 5,5% 7,2% 
ALCOVER 8,6% 9,2% 
EL PLA DE STA. MARIA 11,1% 4,3% 
PUIGPELAT 4,6% 4,2% 
Pes de la unitat respecte la comarca 91,6% 42,3% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 32,2% 28,8% 
ALIÓ 0,0% 0,9% 
BRÀFIM 0,0% 1,0% 
NULLES 0,1% 0,7% 
RODONYÀ 0,0% 2,7% 
VILA-RODONA 2,2% 1,9% 
VILABELLA 2,4% 1,5% 
Pes de la unitat respecte la comarca 4,6% 8,8% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 1,6% 6,0% 
AIGUAMURCIA 0,0% 1,9% 
MONTFERRI 0,0% 0,7% 
QUEROL 0,0% 30,9% 
CABRA DEL CAMP 0,7% 8,9% 
FIGUEROLA DEL CAMP 0,0% 0,5% 
MONT-RAL    
EL PONT D'ARMENTERA 1,1% 1,6% 
LA RIBA  1,6% 
Pes de la unitat respecte la comarca 1,8% 46,1% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 0,6% 31,4% 
LA MASÓ 0,0% 0,7% 
EL MILÀ 0,0% 0,2% 
EL ROURELL 0,0% 0,5% 
ELS GARIDELLS 1,9% 1,4% 
Pes de la unitat respecte la comarca 1,9% 2,8% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 0,7% 1,9% 
TOTAL (ALT CAMP) 100,0% 100,0% 
PERAFORT 10,0% 4,2% 
LA SECUITA 0,0% 3,0% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 10,0% 7,2% 
CONSTANTI 5,4% 3,9% 
EL MORELL 13,4% 5,2% 
ELS PALLARESOS 0,1% 2,4% 
LA POBLA DE MAFUMET 35,7% 11,4% 
VILALLONGA DEL CAMP 0,3% 1,8% 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 100,0% 100,0% 

                          Taula 20. Superfícies de sòl urbà industrial en percentatges             
                          Font: Elaboració pròpia 
                          NOTA: Els percentatges són respecte el total a la comarca de l’Alt Camp,  
                          a excepció dels municipis del Tarragonès, on el percentatge està calculat  
                          respecte el total de l’àrea d’estudi.   
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Pel que fa al sòl urbà industrial s’observa la importància de la primera unitat (formada 
per Valls, Vallmoll, Alcover, el Pla de Santa Maria i Puigpelat) que significa el 90% del 
total del sòl industrial de la comarca. 
 
Cal comentar que a la Riba hi ha instal·lada la indústria paperera, però que no la tenim 
comptabilitzada perquè aquest municipi no disposa de normes subsidiàries. Exceptuant 
aquest cas, a la primera unitat els segueixen els municipis de Vila-rodona i Vilabella 
(pertanyents a la segona unitat), i finalment el Pont d’Armentera i els Garidells (de la 
tercera i quarta unitats, respectivament) conformant la resta de la indústria que 
actualment hi ha ubicada a la comarca de l’Alt Camp. 
 
Finalment, és important destacar la disminució del pes relatiu de cada unitat respecte el 
total de l’àrea d’estudi. S’observa que la primera unitat passa de representar el 90% de 
la indústria de tot l’Alt Camp, al 32’2% del total de la indústria a l’àrea d’estudi. 
 
Aquest fet s’explica degut a la instal·lació de la indústria química nord (o Petroquímica) 
als termes municipals de Perafort, El Morell i La Pobla de Mafumet. Aquest és un 
complex molt important i que consumeix molt de terreny, de manera que fa disminuir el 
pes de la indústria de l’Alt Camp respecte el total a l’àrea d’estudi. 
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5.2.2. Avaluació del sòl no urbanitzable 

El sòl no urbanitzable de la comarca l’hem classificat segons: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’una banda tenim el sòl no urbanitzable sense cap més tipus de classificació, després 
els diferents tipus de sòl agrícoles (en els que hi englobem la classificació de sòl rural), 
el sòl forestal i els espais lliures tant protegits com no protegits. Finalment es troba la 
indústria ubicada en sòl no urbanitzable, però en l’estudi l’hem inclòs al sòl urbà 
industrial ja que això ens ha permès estudiar el conjunt de la indústria a la comarca. 
 
Com ja s’ha vist en l’estudi del sector primari, a la comarca es distingeixen clarament 
dos tipus de sòl agrícola en el que anomenem la plana que són, el sòl agrícola de 
regadiu, on s’hi cultiven arbres fruiters, i el sòl agrícola de secà, on s’hi cultiva 
bàsicament vinya. 
 
Veurem que la majoria de municipis de la comarca no classifiquen el sòl agrícola en 
regadiu o secà, i molts ells ni tant sols contemplen el sòl agrícola, limitant-se a 
classificar-lo com a sòl no urbanitzable. Amb l’ajuda del mapa de cultius podrem 
determinar millor aquestes zones. 
 
Després trobem el sòl rural, que és una classificació que utilitzen els municipis del Pont 
d’Armentera, Figuerola, Puigpelat i Perafort indistintament de si és sòl agrícola o no 
urbanitzable.  
 
Per una banda és important reflectir el sòl agrícola de regadiu i de secà de la comarca, 
juntament amb el sòl forestal. Per altra, serà interessant veure on la comarca defineix 
els espais lliures protegits, siguin de caràcter agrícola o forestal. D’aquesta manera 
podem resumir el sòl no urbanitzable en dos tipus, el protegit i el no protegit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dins del sòl no protegit, situarem el sòl agrícola (tant de regadiu com de secà) junt amb 
les zones forestals, i veurem com es relaciona amb el sòl protegit de la comarca. 
 

ü SÒL NO URBANITZABLE  
ü SÒL AGRÍCOLA NO ESPECIFICAT 
ü SÒL AGRÍCOLA DE REGADIU 
ü SÒL AGRÍCOLA DE SECÀ 
ü SÒL RURAL 
ü SÒL AGRÍCOLA PROTEGIT 
ü SÒL FORESTAL 
ü ESPAI LLIURE PROTEGIT 
ü ESPAI LLIURE NO PROTEGIT 
ü INDÚSTRIA EN SNU (inclosa en el sòl industrial) 

ü SÒL NO PROTEGIT 
            SÒL NO URBANITZABLE  
            SÒL AGRÍCOLA DE REGADIU 
            SÒL AGRÍCOLA DE SECÀ 
            SÒL AGRÍCOLA NO ESPECIFICAT 
            SÒL RURAL 

                   SÒL FORESTAL 
                   ESPAI LLIURE NO PROTEGIT 
                   INDÚSTRIA EN SNU (inclosa com a sòl industrial) 
ü SÒL PROTEGIT 
            SÒL AGRÍCOLA PROTEGIT 
            ESPAI LLIURE PROTEGIT 
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5.2.2.1. Sòl protegit 
Abans de veure quins són els espais que protegeix cada municipi en el seu 
planejament, veiem primer quines són les àrees protegides en el Pla d’Espais d’Interès 
Nacional (PEIN). 
 

 
         Figura 28. Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
         Font: “Diagnosi Comarcal i Estratègies de l’Alt Camp”  
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Taula 21. Descripció de les àrees de la comarca de l’Alt Camp incloses en el PEIN 
Font: “Diagnosi Comarcal i Estratègies de l’Alt Camp” 
 
En les següents figures podem veure el sòl protegit per la comarca a nivell de detall, 
definit en el planejament urbanístic municipal. En la figura 28 veiem els espais del 
PEIN, que també consten com a espais lliures protegits en el planejament municipal 
(veure figura 29), que tant els municipis de Querol i El Pont d’Armentera (Ancosa-
Montagut i Saburella), Figuerola del Camp (Tossal Gros de Miramar) i Alcover 
(Muntanyes de Prades) han inclòs en el seu planejament. L’únic espai lliure del PEIN 
que faltaria és el de Mont-ral (també Muntanyes de Prades), però aquest municipi no té 
encara cap normativa urbanística, i per tant, no s’ha representat. 
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Figura 29. Sòl no urbanitzable, espais lliures  
protegits segons planejament. 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 30. Sòl agrícola protegit segons planejament 
Font: Elaboració pròpia 
 

 
A part dels espais lliures del PEIN, també trobem els municipis d’Aiguamúrcia, Montferri 
i Vilabella, que també delimiten algun espai lliure a protegir, el darrer lligat al riu Gaià i a 
la proximitat del seu pantà. 
 
Pel que fa al sòl agrícola protegit destaca el municipi del Pla de Santa Maria. Aquest 
gairebé protegeix tot el seu terme municipal. Seguidament destaca la zona propera al 
Francolí, concretament, la zona agrícola de regadiu dels municipis de Constantí, El 
Rourell i el sud de Valls. Aquesta és la única zona de regadiu protegida a la comarca, i 
tot i que els municipis de La Masó i El Milà tenen unes característiques semblants, 
actualment no estant protegint el seu sòl agrícola de regadiu de la marge dreta del riu. 
Quelcom semblant es podria dir en el cas del municipi de Vilallonga del Camp, tot i que 
ja queda una mica més allunyat del riu. 
 
Aiguamúrcia i Montferri són els altres dos municipis de la comarca que també 
protegeixen el seu sòl agrícola. 
 
Podem concloure que, tret dels espais del PEIN (pocs a la comarca) i de la iniciativa 
d’algun municipi a protegir el seu terreny agrícola, la comarca té una manca de 
protecció del sòl no urbanitzable. Si tenim en compte el retrocés en què es troba 
actualment l’agricultura i les tensions urbanístiques a les que es veuen sotmesos els 
terrenys agrícoles, s’haurà de considerar la possibilitat de protegir-los com a mínim per 
tal de poder mantenir els principals cultius de la comarca. 
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 Figura 31. Sòl no urbanitzable protegit segons planejament urbanístic municipal. 
            Font: Elaboració pròpia 
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5.2.2.2. Sòl no protegit 
En les següents figures hi trobem el sòl no urbanitzable no protegit de la comarca. En la 
figura 32 trobem el sòl agrícola, i en la 33 el sòl forestal, els espais lliures no protegits, i 
els que simplement estan definits com a sòl no urbanitzable sense cap altra categoria. 
 

  
Figura 32. Sòl agrícola i rural segons planejament 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 33. Sòl no urbanitzable, espais lliures no 
protegits i sòl forestal segons planejament. 
Font: Elaboració pròpia 

 
La figura 32 mostra que la majoria de municipis no classifiquen el sòl agrícola, tant sols 
La Masó distingeix una part de sòl agrícola de regadiu i una altra de secà, i Montferri, 
que també defineix el regadiu a les proximitats del Gaià. Després trobem els municipis 
del Pont d’Armentera, Figuerola del Camp, Puigpelat i Perafort limitant el sòl rural, que 
en els tres últims ocupa pràcticament tot el municipi.  
 
Pel que fa a la resta de sòl no apte per urbanitzar, a la figura 33, trobem part del sòl de 
regadiu d’Alcover i Vilallonga classificat com a sòl no urbanitzable. A la part de secà, el 
sòl no urbanitzable comprèn pràcticament tota la superfície dels municipis de Rodonyà i 
Vila-rodona. Finalment, també destaca aquesta classificació de sòl no urbanitzable en 
els municipis de Cabra del Camp, Aiguamúrcia, Querol i Els Pallaresos, i ja en menys 
quantitat a Montferri i Constantí. 
 
Els espais lliures no protegits només es delimiten en els municipis del Pla de Santa 
Maria, La Secuita i el Morell. En la resta no hi consta aquesta classificació. 
 
Les zones forestals del Pont d’Armentera, Valls i Figuerola del Camp es troben força 
delimitades, i es complementen amb les zones protegides de la Serra de Miramar. La 
resta de municipis que distingeixen aquest tipus de sòl com, Vallmoll, La Secuita, 
Puigpelat, Bràfim i Montferri, la seva superfície és insignificant enfront el sòl agrícola. 
 
 
 



                                              L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

                                                                                   76

Finalment, degut a què el planejament no ens dóna gairebé cap informació sobre la 
localització de les principals àrees de regadiu i de secà de la comarca, recorrem al 
mapa de cultius per poder fer aquesta distinció, que ens permetrà veure el poc sòl de 
regadiu del que actualment disposa. 
 
En el mapa de cultius observem que la comarca es divideix clarament en dues parts, la 
part de la marge dreta del Francolí, on hi trobem el sòl de regadiu de la comarca, 
comprenent els municipis dels Garidells, la Masó i el Rourell, el sud de Valls i part del 
terme municipal d’Alcover. 
 
En canvi, la part de secà s’estén a l’est de la comarca, i es divideix entre la vinya i els 
fruiters de secà. Aquesta àrea engloba la resta de municipis de la comarca, exceptuant 
Cabra del Camp, Aiguamúrcia, Querol, Mont-ral i part de la Riba i Alcover on 
predominen les coníferes. 

 
                                         Figura 34. Mapa de cultius i fotos de l’àrea de regadiu  
                                         del Francolí i l’àrea de secà de la part est de la comarca8 
                                         Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de cultius  

                                                
8 En l’Annex IV s’hi troba un recull d’imatges de les diferents zones en més detall 
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5.3. Avaluació de la relació entre els assentaments urbans (residencials i 
industrials) i les infraestructures de transport 

5.3.1. La xarxa actual de carreteres 

5.3.1.1. Vies de comunicació a la comarca 
L’àmbit del Camp de Tarragona està vertebrat per diferents vies de comunicació que 
són nombroses en estar situat dins el corredor natural de la Depressió Prelitoral 
Catalana, que connecta l’eix de la Mediterrània amb l’eix de l’Ebre. 
 
Les principals vies són les autopistes AP-2, AP-7 i C-32, les carreteres nacionals        
N-240, N-340, N-420 (actual T-11) i N-241, les carreteres comarcals C-14, C-37 i        
C-51 i l’autovia C-31B. (veure figura 35) 
 
A un segon nivell es troba un grup de carreteres, que no són de la xarxa bàsica 
territorial, però que estructuren el territori, tenen molt de trànsit, i són un element 
important de comunicació entre els municipis del Camp. Seria el cas de les carreteres 
N-340a, TV-3148 i T-315 (o autovia de Bellissens). 
 
Per últim hi ha tot un seguit de carreteres de menor trànsit que acaben de donar servei 
als municipis més interiors, que a través de la xarxa local arriben fins a les vies 
principals. (veure figura 36) 
 
Les autopistes AP-2 i AP-7 i les nacionals N-240, N-340, N-420 i N-241 pertanyen a la 
xarxa bàsica, que és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga 
distància, i inclou les vies intercomarcals i intracomarcals d’especial importància viària. 
En forma part també aquella xarxa arterial integrada per les vies segregades d’accés 
als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per les zones urbanes, 
tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas. 
 
Les carreteres comarcals C-14, C-37, C-51 i C-31B pertanyen a la xarxa comarcal, que 
és la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals, i entre 
aquestes i els principals nuclis de població i d’activitats, com també el trànsit generat 
entre cadascun d’aquests nuclis i al generat en la seva connexió amb itineraris de la 
xarxa bàsica. 
 
Les carreteres locals tal i com el seu nom indica pertanyen a la xarxa local, que és la 
que serveix de suport al trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten 
l’accés als nuclis de població i d’activitats no situats sobre les xarxes bàsica i comarcal, 
i comprèn totes les carreteres que no figuren a la xarxa bàsica ni a la comarcal. 
 
En concret, la infraestructura viària de l’Alt Camp està constituïda per: 
 
- L’autopista AP-2, que travessa la comarca de llevant a ponent i la parteix en dos 
meitats quasi iguals. Hi té dues sortides, la 9, a Vila-rodona - Valls, al centre de 
gravetat de la distribució comarcal de la població, i la 10, al Pla de Santa Maria. 
 
- AP-7, autopista del mediterrani. Autopista de peatge que ens comunica amb Europa, 
per una part, i amb València i el sud d’Espanya, seguint l’arc mediterrani, per l’altra. 
Amb una secció de dos carrils en cada sentit. Actualment és lliure de peatge en el tram 
comprès entre Torredembarra i Vila-seca, sempre que s’entri o es surti per els llocs 
estipulats.  
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- N-340, Barcelona-València. Carretera nacional que transcorre paral·lela a la costa i a 
l’autopista AP-7 en el seu pas pel Camp de Tarragona. S’han construït diverses 
variants de la carretera al seu pas per les diferents poblacions (com per exemple: 
Altafulla, Toorredembarra, Vila-seca). 
 
- La carretera N-240, de Tarragona a Lleida, que passa per Valls i s’endinsa a la Conca 
de Barberà pel coll de l’Illa. És el veritable eix de connexió entre el Tarragonès i l’Alt 
Camp i dóna accés cap a les terres de l’interior. Uneix el Camp de Tarragona amb la 
província de Lleida, i Valls amb Tarragona. Amb una secció de dos carrils en cada 
sentit des de Tarragona fins l’AP-7 i de dos carrils en la resta. 
 
- N-241, Tarragona-Lleida. Uneix el Port amb la N-340, el polígon Riu Clar i la T-721.  
 
- N-420 (actual T-11), Tarragona-Reus-Aragó. Comunica el Camp amb les províncies 
de Terol i Saragossa a través d’Alcañiz. Amb una secció de dos carrils en cada sentit, 
entre Tarragona i el final de la variant de Reus, i de dos carrils en la resta. Aquesta 
autovia dóna el principal accés a l’aeroport de Reus. 
 
- La carretera C-37 que va des de Valls, la capital de la comarca, fins al Pont 
d’Armentera i Querol, continua en direcció a Igualada donant accés a la comarca de 
l’Anoia. 
 
- La carretera C-14. Carretera comarcal utilitzada per accedir a la costa des de  l’AP-2 i 
la N-240. Amb una secció de dos carrils en cada sentit des de Salou i Reus i de dos 
carrils en la resta. En el tram comprès entre Alcover i Montblanc, la carretera segueix 
pràcticament el traçat del riu Francolí.  
 
- La carretera C-51 va de Valls al Vendrell, pel Coll de Santa Cristina, i té un traçat 
sensiblement paral·lel a l’autopista. 
 
- T-315, Reus-enllaç N-340. Coneguda com autovia de Bellisens, uneix Reus amb la 
zona de gran indústria de la N-340. Amb una secció de dos carrils en cada sentit.  
 
- C-31B (antiga AP-1) Tarragona-Salou. Autovia que uneix Tarragona amb Salou. Amb 
una secció de dos carrils en cada sentit. Marca el límit inferior del polígon sud de la 
indústria química. 
 
- TV-3148. Vial de dos carrils que uneix Vila-seca amb la C-31B i la Pineda. 
 
- Finalment, l’existència de carreteres de caràcter local, de tanta importància en les 
comarques agrícoles i ramaderes, que es descriuran a continuació. 
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   Figura 35. Xarxa actual de carreteres. Font: Elaboració pròpia 
 
Algunes de les carreteres que pertanyen a la xarxa local són les següents: 
 
La TP-2031, de Tarragona al Pont d’Armentera, n’és una de les principals. Passa pel 
costat més oriental de la comarca, quasi al límit de les comarques veïnes, i comunica 
Nulles, Vilabella, Bràfim i Vila-rodona, on enllaça amb la carretera TV-2002 en direcció 
a Santes Creus, Aiguamúrcia el Pont d’Armentera i Querol. En el darrer tram segueix la 
vall del Gaià. Des d’aquesta carretera (TP-2031) es pot anar a Vallmoll per la Secuita i 
Les Gunyoles (TV-2233), i d’aquí a la N-240, i també a Valls per Nulles (TV-2035), per 
Puigpelat (TV-2034) i per Alió (C-51).  
 
Des del Pla de Santa Maria, passant per la TV-2004 i enllaçant amb la TP-2003, es va 
a Vila-rodona. Per la carretera TP-2311 es va a Cabra del Camp. 
 
També des d’aquesta carretera (TP-2031) les carreteres TV-2231 i TV-2236 donen 
accés a la futura estació del TAV passant per La Secuita i Els Pallaresos, 
respectivament. 
 
Pel costat de ponent, la C-14 i la N-240 són l’origen i final de diverses carreteres locals. 
Una és la T-742 que arriba fins a Picamoixons i després, a partir de la carretera T-743 
torna a enllaçar amb la C-14 en direcció a Montblanc. 
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Les carreteres T-751, TV-7221 i TV-7222 permeten un altre itinerari des de Vallmoll a 
Alcover passant per La Masó, el Milà o el Rourell. Corren gairebé sempre entre 
plantacions d’avellaners, tan característiques de la comarca i d’aquesta zona. Totes 
aquestes carreteres són travessades per la T-721 i la T-722, que va de Tarragona a 
Picamoixons i que corre paral·lela a la N-240. 
 
La carretera TV-7041 comunica el municipi de Mont-ral amb la plana del Camp de 
Tarragona a través d’Alcover. 
 
La carretera TP-7225 comunica La Pobla i el Morell amb Reus, i a mitja distància entre 
aquestes dues poblacions, es creua una nova carretera (recent construïda) que uneix 
La Selva del Camp i Constantí. 
 
Finalment, les carreteres TV-7223 i TP-7211 comuniquen Vilallonga amb La Selva del 
Camp i Constantí amb Reus, respectivament. 
 
Per últim, cal destacar un nou enllaç recentment construït que dóna un accés directe a 
la futura estació del TAV des de l’actual N-240. 
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        Figura 36. Principals carreteres locals. Font: Elaboració pròpia 
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Els principals nuclis de població s’han anat situant entorn els quatre eixos més 
importants de la comarca, la N-240, la C-14, la C-31, i la  TP-2031. (veure figures 39-44 
de l’apartat 5.3.2.1.) 

 
A la vegada, la indústria s’ha localitzat en els llocs més privilegiats pel que fa a les 
comunicacions, ja que els principals polígons de la comarca es troben propers als 
accessos de l’autopista i properes a la N-240.  (veure figura 45 de l’apartat 5.3.2.2.) 
 
Però si s’analitza el conjunt de la xarxa viària a la comarca, cal destacar la pobre 
comunicació de la comarca amb la Conca de Barberà, ja que a part de la N-240, només 
dos passos més travessen la serralada Pre-Litoral que les separa, la comarcal C-14 
(que connecta Salou, Reus i Montblanc) i la carretera local pel Coll de Cabra. 
 
Com ja hem comentat aquesta falta de comunicació es pretén solucionar amb la nova 
autovia, passant en túnel pel Coll de l’Illa i guanyant així més temps en el recorregut 
actual entre Tarragona i Montblanc. 
 
També cal destacar que tot i que aquesta xarxa de carreteres permet una comunicació i 
accessibilitat als nuclis urbans comarcals, caldria millorar la comunicació entre alguns 
pobles de la ribera del Gaià: de Vilabella i Bràfim amb Montferri i de Figuerola amb 
Fontscaldes, per exemple. 
 
Si bé sigui quin sigui el traçat de l’autovia complirà l’objectiu de millorar la comunicació 
de les comarques de l’Alt Camp i el Tarragonès amb la Conca de Barberà, cal 
considerar tot el que hem vist en aquest estudi i reflexionar sobre el traçat idoni a la 
comarca.  
 
A continuació, amb l’estudi del trànsit en la xarxa actual veurem que el moviment de 
mercaderies entre la indústria química nord i el Port és prou important com perquè es 
mantingui part de la idea de traçat per l’oest. 
 
Per altra banda, si volem protegir el sòl agrícola de regadiu de la comarca a l’entorn del 
Francolí, el traçat per força ha de travessar el riu i circular per l’est en direcció al 
polígon industrial de Valls. 
 
De tot això en resultarà un traçat molt lògic, que a més a més potenciarà les previsions 
de creixement dels principals polígons industrials i cohesionarà la part est de la 
comarca. 
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5.3.1.2. El trànsit en la xarxa actual 
En la següent figura es representen els trànsits en les principals vies de comunicació 
de la comarca (autopistes, nacionals i comarcals). 
 
 

 
       Figura 37. Trànsit (Intensitat mitja diària) a la xarxa actual.      
       Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
       Tarragona, any 2001 
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Les principals IMD’s (Intensitats Mitges Diàries) que hi destaquen són: 
 
ü L’autopista AP-7 té una IMD (Intensitat Mitja Diària) de 44.000 vehicles (entre les 

ciutats de Tarragona i Reus), quantitat que és molt superior en els mesos d’estiu. 
Des que ha quedat lliure de peatge entre Cambrils i Torredembarra, la seva IMD 
s’ha elevat de forma important. En direcció a València la IMD és de 20.000 
vehicles. 

 
ü La C-14, té una IMD de més de 25.000 vehicles en el tram comprès entre Salou i 

Reus, a partir d’aquí la IMD continua amb 18.000 vehicles fins a Alcover on cau 
finalment a 9.000 vehicles. És utilitzada com alternativa a l’actual N-240 per 
accedir als polígons industrials de la zona degut al traçat d’aquesta en el Coll de 
l’Illa, on s’assoleixen pendents força elevades dificultant el transport dels 
vehicles pesants. 

 
També cal dir que en els mesos d’estiu aquesta via suporta un trànsit molt elevat 
essent un eix de pas pel turisme provinent de Lleida i Saragossa, que surten a l’alçada 
de Montblanc per l’AP-2 i travessen les comarques de l’Alt i el Baix Camp i el 
Tarragonès en direcció a la Costa Daurada (Salou i Cambrils, bàsicament). En 
conseqüència, es deixa d’utilitzar l’actual nacional N-240, tot i que hauria de ser un eix 
descongestionador d’aquesta via. 
 
ü Pel que fa a la N-340 destaquem la congestió que es produeix als municipis 

costaners, especialment a l’època d’estiu (particularment a la Canonja). 
 
ü La N-240 té una IMD de 18.000 vehicles en el tram comprès entre Tarragona i la 

cruïlla del complex de Gran Indústria. A partir de Valls la IMD és de 5.000 
vehicles (tram entre Valls i Montblanc).  

 
Aquesta via actualment s’està transformant en una via de caràcter interurbà, amb un 
seguit de noves rotondes que alenteixen el recorregut i que dificulta el trajecte als 
vehicles pesants.  
 
D’aquesta manera, es veu necessària l’actuació sobre aquest eix, que serveixi per 
descongesitonar l’actual C-14 i dongui una bona connexió (pròpia d’una carretera 
nacional) entre Tarragona, Valls, Montblanc i Lleida. 
 
ü La N-241que uneix el Port amb la N-340, el polígon Riu Clar i la T-721 té una 

IMD superior als 20.000 vehicles.  
 
ü La N-420 té una IMD de 40.000 vehicles en el tram comprès entre Tarragona i 

Reus, a partir d’aquesta la IMD cau a 9.800 vehicles. 
 
ü La T-315 té una IMD de 1.000 vehicles, estant per tant, molt infrautilitzada. 

 
ü La C-31B té una IMD superior als 20.000 vehicles. Marca el límit inferior del 

polígon sud de la indústria química. 
 
Observem doncs la importància de la nova autovia, que si fins ara partiem de la 
necessitat d’aquesta via per la millora de les comunicacions amb la Conca de Barberà, 
també és important perquè ajudi a descarregar la comarcal C-14, sobretot en el seu 
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tram entre Alcover i Reus, i que sigui a la vegada una nova sortida per a les 
mercaderies del Port i de la indústria química nord. 
 
La següent figura ens mostra el trànsit en la xarxa actual, però distingint només els 
vehicles pesants. 
 

 
          Figura 38. Trànsit (Intensitat mitja diària) de vehicles pesants a la xarxa actual.     
          Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
         Tarragona, any 2001 
 
Observem clarament com l’eix de l’actual N-240 passa a ser menys important que la 
comarcal C-14. Com ja hem comentat això és degut al pendent que suposa pels 
vehicles pesants travessar el Coll de l’Illa. Aquests prefereixen allargar una mica més el 
seu recorregut i anar en direcció a Reus.   
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Pel que fa a la resta, cal destacar les comunicacions del Port en direcció a l’accés a 
l’autopista AP-7, i també en direcció al polígon industrial de Riu Clar. I finalment el tram 
de la nacional N-240 entre l’enllaç a l’autopista AP-7 i la Petroquímica. D’aquest fet en 
deriva la importància de proporcionar una bona connexió a aquest polígon, perquè tal i 
com ja s’ha comentat, implica un cert percentatge de transport de mercaderies 
perilloses. 
 
Així doncs, la situació de la xarxa de carreteres i del trànsit actual a la comarca ens ha 
servit per continuar demostrant no sols la importància d’aquesta nova autovia sinó la 
justificació del perquè s’adoptarà una solució de traçat que no és ni la proposada per 
l’est ni la proposada per l’oest. 
 
5.3.2. La localització residencial i industrial actual segons planejament i la seva relació 

amb les infraestructures 

5.3.2.1. Localització residencial 
Com ja s’ha comentat, els pobles de l’Alt Camp es troben bàsicament als indrets 
planers, delimitats pels dos rius que travessen la comarca i per l’entorn més 
muntanyós, sent Querol i Mont-ral els únics municipis típicament de muntanya. 
 
La màxima concentració de població es dóna a Valls, la capital (que es troba en el lloc 
estratègic per ser en la cruïlla dels antics camins principals procedents de les collades 
dels voltants, que van en direcció a la costa), i també destaquen Alcover i Vallmoll. El 
primer més relacionat amb La Selva del Camp i Reus (Baix Camp) a través de l’eix viari 
C-14, que amb el propi Alt Camp; i el segon, es troba en l’eix de la N-240, entre Valls i 
Tarragona, desenvolupant urbanitzacions al voltant d’aquesta, com per exemple, 
Vallmoll Paradís. 
 
També podem destacar El Pla de Santa Maria, amb un nucli urbà situat a la sortida de 
l’autopista AP-2. També trobem en el municipi de Cabra del Camp una urbanització 
força important (Mas del Plata) una mica més amunt de la sortida de l’autopista. 
 
 
 

  
Figura 39. Valls, cruïlla de camins 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 40. Vallmoll i Vallmoll Paradís 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 41.Alcover i el seu eix d’influència 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 42. El Pla de Sta. Maria i Cabra del Camp  
Font: Elaboració pròpia 

 
 
També podem destacar la urbanització del municipi d’Alcover (les Masies Catalanes), a 
la vora de la carretera comarcal C-14. És una primera urbanització exemple del que ha 
passat a aquesta part de la comarca i el Baix Camp. S’han construït tot un seguit 
d’urbanitzacions a peu de muntanya, entre Alcover, La Selva del Camp i Reus, fruit de 
l’àrea d’influència de la ciutat de Reus. Aquestes urbanitzacions són de classe mitja-
alta, de gent que prefereix deixar la ciutat per construir-se una casa a les afores de la 
ciutat, o a les afores de nuclis propers a la ciutat (com podrien ser Castellvell del Camp 
o Almoster) per millorar la seva qualitat de vida. 
 
També formaria part d’aquest tipus d’urbanitzacions Els Boscos de Valls, que tot i que 
en el planejament consten com a sòl apte per urbanitzar residencial, ja s’hi troben des 
de fa anys un seguit de xalets, amb un caràcter de segona residència (a diferència dels 
que hem dit abans), també de classe mitja-alta. 
 
Finalment, a les proximitats de Tarragona, trobem el municipi dels Pallaresos que al 
igual que Vallmoll ha creat tot un núvol d’urbanitzacions al seu voltant, un exemple clar 
n’és la urbanització Els Pallaresos Park. 
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Figura 43. Els Pallaresos i Els Pallaresos Park 
Font: Elaboració pròpia 

 
En la resta de municipis trobem la típica construcció: un casc antic formant gran part 
del nucli urbà i seguidament al seu entorn unes zones de sòl residencial.  
 
En la figura 44 podem observar els nuclis i àrees urbanes de la comarca, on hi 
assenyalem els eixos respecte els quals s’han distribuït.   
 
Més endavant veurem com aquests eixos es veuen reforçats per la indústria. De fet, en 
algun moment ja s’ha comentat la indústria que hi ha instal·lada a l’eix del Francolí i els 
polígons industrials situats en punts molt ben connectats a la xarxa viària.  
 
S’observa com el municipi d’Alcover es troba en l’eix de la comarcal C-14, quedant una 
mica apartat de la dinàmica de la comarca, i més lligat al Baix Camp. 
 
Després municipis com Bràfim, Montferri, Vilabella, Nulles, La Secuita i Els Pallaresos, 
tots ells lligats a la ciutat de Tarragona a través de la carretera local TP-2031. 
 
Finalment, els municipis de Vallmoll, Perafort o Constantí, lligats per l’eix de la N-240 i 
també en part pel riu Francolí. Els municipis d’ El Milà, La Masó i el Rourell, queden 
una mica més apartats de l’eix viari, però continuen pròxims al riu Francolí, de qui es 
van aprofitar durant molts anys per cultivar els seus terrenys de regadiu. 
 
Cal destacar els municipis d’Alió i Rodonyà, connectats entre ells i a Valls per l’altra 
gran infraestructura viària de la comarca, la carretera comarcal C-51. 
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Figura 44. Casc urbà i Sòl Urbà Residencial en l’actualitat segons planejament urbanístic municipal. 
Font: Elaboració pròpia 
  
Podem concloure, doncs, que els municipis de la comarca es situen sobre els eixos de 
comunicació més importants. Els de la part més oest segons la carretera TP-2031 (que 
és una comunicació directe amb la ciutat de Tarragona) i, els de la part est seguint les 
proximitats del Riu Francolí. Les carreteres comarcals C-37 i C-51 formen un eix que 
travessa la comarca d’oest a est unint els municipis d’Alcover, Valls, Alió, Bràfim, 
Rodonyà, i continua en direcció al Vendrell. Finalment, trobem l’actual N-240 al voltant 
del qual s’han estès els municipis de Perafort, Els Garidells i Vallmoll, i on l’estació del 
tren d’alta velocitat també s’hi ubica.  
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Pel que fa als municipis del nord de la comarca, una part d’ells es troben segons l’eix 
de l’autopista AP-2 (Figuerola, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona), 
mentre que la resta es troben més apartats, en zones més de muntanya com per 
exemple, Querol, el Pont d’Armentera o Aiguamúrcia. 
 
5.3.2.2. Localització industrial 
Com ja s’ha comentat gran part de la indústria s’ha situat en les zones més ben 
comunicades per la xarxa viària. Destaquen els municipis de Valls, Vallmoll, Alcover i el 
Pla de Santa Maria per ubicar en els seus municipis un polígon industrial. 
 
Valls, la capital, té un polígon d’unes 150ha al costat de la N-240. Alcover, Vallmoll i el 
Pla de Santa Maria amb menys superfície, però amb polígons situats a la vora de la   
C-14, la N-240 i l’AP-2, respectivament. 
 
Pel que fa als municipis d’ El Morell, Perafort i la Pobla de Mafumet, situen tot l’àmbit 
nord de la indústria química de Tarragona (àmbit nord de la petroquímica). 
 
També destaca Constantí i el seu polígon industrial, més allunyat de la resta de 
polígons, però amb una bona connexió a la N-240 i a l’AP-7. 
 
Ja al municipi de Tarragona, podem situar l’àmbit sud de la petroquímica i el polígon 
industrial de Riu Clar, situat a la sortida de l’AP-7, on es creuen aquesta i la N-240. 
 
Així doncs, podem veure com la indústria es situa segons l’eix de l’actual N-240, 
allargant-se cap a l’autopista AP-2 a l’alçada del Pla de Santa Maria. En certa manera, 
el seu polígon aprofita la proximitat del polígon industrial de Valls i l’accés a l’autopista. 
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 Figura 45. Sòl Urbà Industrial en l’actualitat segons el planejament urbanístic municipal. 
 Font: Elaboració pròpia 
 
Observem, a diferència del sòl residencial que es troba més dispers en el territori, la 
indústria s’ubica segons l’eix que s’ha marcat al mapa, on en un primer tram s’assimila 
a la N-240 i al nord es desvia d’aquesta per continuar en direcció al polígon industrial 
de Valls i al Pla de Santa Maria i l’autopista. 
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Per tant, trobem un eix industrial potent, que uneix les dues autopistes que travessen el 
Camp de Tarragona, l’AP-7 a la costa i l’AP-2 creuant pel nord de la comarca de l’Alt 
Camp. 
  
Finalment, veiem la següent figura que conté el conjunt del sòl urbà de l’àrea d’estudi, 
el sòl urbà residencial i el sòl urbà industrial. 
 

 
 Figura 46. Sòl Urbà Residencial i Industrial en l’actualitat segons el planejament urbanístic municipal. 
 Font: Elaboració pròpia 
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En aquest mapa es veu clarament com la indústria segueix un eix que es desvia de la 
N-240, tal i com ja s’ha comentat. Aquest eix continua en direcció al Pla de Santa Maria 
ja que per l’altra banda es troba amb el Coll de l’Illa, a l’oest de Valls, on la indústria no 
hi pot tenir cap continuïtat. 
 
Així doncs, la pròpia orografia de la comarca ha portat aquest eix natural, per on s’hi ha 
instal·lat la indústria, exceptuant el cas d’Alcover que penja del Baix Camp (La Selva 
del Camp i Reus) més que de la seva pròpia comarca. L’eix natural que es defineix pel 
riu Francolí i l’actual N-240 a la plana de la comarca, i allargat posteriorment fins als 
accessos de l’autopista AP-2. 
 
Finalment el sòl urbà residencial que, tot i estar lògicament més dispers en el territori, 
segueix els principals eixos viaris tal i com hem vist. No obstant això, és important 
destacar el fet que les ciutats de Reus i Tarragona han sabut crear en el seu entorn una 
forta àrea d’influència, en el cas de Reus estenent-se sobre l’eix viari de la comarcal   
C-14, i en el cas de Tarragona, sobre els eixos viaris de la N-240 i la N-340. En canvi, 
la ciutat de Valls no té cap nucli urbà que destaqui per penjar de la capital de la 
comarca, segurament perquè no ha tingut la capacitat d’atracció laboral que han tingut 
les ciutats de Reus i Tarragona. 
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5.4. Avaluació del sòl potencial de creixement segons el planejament i la seva 
relació amb les infraestructures  

5.4.1. Sòl Residencial 

Com ja s’ha vist, a nivell de sòl residencial destaquen a la comarca les extensions del 
propi nucli urbà (al voltant d’aquest) en la majoria dels municipis, i algunes 
urbanitzacions com Els Boscos de Valls, a Valls; Les Masies Catalanes, a Alcover; el 
Mas del Plata, al Pla de Santa Maria; Vallmoll Paradís, a Vallmoll; i els Pallaresos Park, 
als Pallaresos, en aquest cas, influència directa de la ciutat de Tarragona, fent la funció 
de ciutats dormitori. 
 
A continuació mostrem un quadre dels càlculs realitzats de sòl apte per urbanitzar 
residencial, feta també a partir del planejament municipal. 
 
MUNICIPI CU  SU-R  SU-ELL TOTAL SU SAU-CU SAU-R  SAU-P TOTAL SAU 
AIGUAMURCIA 33,4 -   - 33,4  - 240,6 3,9 244,5 
ALCOVER 50,0 90,3 - 161,2 - 23,4 12,0 44,8 
ALIÓ 15,9 - - 15,9 - 43,8 - 58,7 
BRÀFIM 17,1 - 0,9 18,0 - 5,9 9,4 15,2 
CABRA DEL CAMP 11,1 137,1 5,3 155,4 - - - 50,6 
FIGUEROLA DEL CAMP 3,2 5,3 0,4 8,9 - 2,0 - 2,4 
ELS GARIDELLS 4,5 7,8 7,2 24,1 - 2,9 - 15,3 
LA MASÓ 12,6 - - 12,6 - 2,1 - 2,1 
EL MILÀ 4,1 - - 4,1 - - 1,2 1,2 
MONT-RAL - - - - - - - - 
MONTFERRI 6,7 - 4,6 11,4 - 48,3 8,0 56,3 
NULLES 9,7 1,3 1,0 12,2 - 10,6 - 15,7 
EL PLA DE STA. MARIA 45,0 - 3,3 75,4 - 5,9 - 39,8 
EL PONT D'ARMENTERA 25,4 - - 28,1 - - - 0,0 
PUIGPELAT 4,2 58,6 - 73,9 - - - 71,3 
QUEROL 539,5 - - 539,5 - - 1.684,6 1.684,6 
LA RIBA - - - 27,7 - - - - 
RODONYÀ 47,2 - - 47,2 - - - 0,0 
EL ROURELL 7,0 - 1,8 8,8 - 6,6 - 11,8 
VALLMOLL 25,2 87,1 - 125,7 - 67,0 - 162,3 
VALLS 140,2 8,4 0,7 300,5 23,8 58,9 69,8 296,8 
VILA-RODONA 27,4 0,0 0,4 33,1 - 0,3 5,9 22,0 
VILABELLA 20,1 0,7 - 26,6 - 1,7 - 1,7 
TOTAL (ALT CAMP) 1.049,3 396,6 25,8 1.743,6 23,8 520,1 1.794,7 2.797,2 
CONSTANTI 21,0 39,3 3,1 100,8 28,0 9,0 - 36,9 
EL MORELL 26,1 11,9 3,2 134,3 - 25,8 - 126,1 
ELS PALLARESOS 24,3 29,3 6,7 61,1 14,4 100,3 - 137,3 
PERAFORT 37,6 - - 107,2 - 29,1 - 90,8 
LA POBLA DE MAFUMET 41,4 - 2,8 292,3 - 4,9 - 4,9 
LA SECUITA 77,1 - - 77,1 - 46,5 48,7 108,1 
VILALLONGA DEL CAMP 32,2 11,9 - 45,9 - 6,9 - 23,1 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 1.309,0 488,9 41,6 2.562,3 66,1 742,6 1.843,4 3.324,5 

 Taula 22. Superfícies de sòl urbà i apte per urbanitzar residencial. Dades en hectàrees.  
 Font: Elaboració pròpia                       
                                     
Observem que la comarca té projectades gairebé 2830ha de sòl apte per urbanitzar, 
d’entre les quals més de 500ha corresponen a sòl apte per urbanitzar casc urbà i 
residencial. 
 
Si observem l’àrea d’estudi, passa el mateix. De les 3.350ha que hi ha disposades per 
urbanitzar, unes 800ha són sòl classificat com urbanitzable residencial. 
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De tota manera, hi ha una bona part de sòl classificat com a programat que en la seva 
major part serà residencial. Aquest és el cas de Querol, un municipi amb un 
planejament força sobtant9. Pràcticament tot el sòl disponible que té el classifica com a 
sòl apte per urbanitzar. També cal comentar que en la taula no hi consta el SAU no 
programat, ja que Querol és l’únic municipi que en disposa (uns 500 m2). Entenem que 
és un dels municipis amb clara tendència a aprofitar el valor paisatgístic del que 
disposa per atraure un tipus d’habitatge de segona residència. De tota manera, tal i 
com s’ha dibuixat el planejament, els valors de superfície tant de sòl urbà com de sòl 
residencial, s’han de prendre com orientatius. 
 
Destaca també el municipi d’Aiguamúrcia amb més de 240ha aptes per urbanitzar 
residencials. Ens trobem, al igual que al cas anterior amb un municipi de muntanya, 
amb una clara tendència a optar per la segona residència com una sortida per 
dinamitzar el municipi. 
 
A grans trets, els municipis més de muntanya (Querol o Aiguamúrcia) pràcticament tot 
el sòl apte per urbanitzar és residencial. 
 
En els municipis de Valls i Vallmoll la situació s’equilibra. Disposen tant de sòl apte per 
urbanitzar residencial com industrial. 
 
Després trobem municipis com El Pla o Puigpelat on pràcticament tot el seu creixement 
es troba encarat a la indústria. 
 
Els municipis que no disposen de sòl apte per urbanitzar residencial són Cabra del 
Camp, el Pont d’Armentera, Puigpelat i Rodonyà. La resta de municipis de la comarca 
tenen entre una i quinze hectàrees de sòl apte per urbanitzar residencial (exceptuant 
Vila-rodona que en disposa de 22ha). En general són els municipis que no projecten 
zones residencials importants, ja que en la majoria dels casos el que suposa és una 
extensió del nucli urbà. 
 
Pel que fa a la resta de municipis de l’àrea d’estudi, destaquen Els Pallaresos (amb 
unes 100ha), El Morell (amb quasi 26ha), La Secuita (amb 46,5ha) i Perafort (amb 
29ha).  
 
Els Pallaresos tal i com ja s’ha comentat forma part de l’àrea d’influència de la ciutat de 
Tarragona, i per tant, com a ciutat dormitori d’aquesta continua creixent. A més, és un 
municipi que queda molt proper a l’estació del TAV cosa que li dóna una plusvàlua a 
aquesta zona. 
 
El Morell, al costat de la indústria química (conté en el seu municipi bona part del 
polígon nord de la petroquímica) continua creixent. Si bé és cert que forma part de 
l’àrea d’influència de la ciutat de Reus, acollint en bona part treballadors d’aquesta 
ciutat, s’ha vist i es veu clarament condicionada per la indústria de la zona. 
 
Finalment, pel que fa a La Secuita i Perafort, són municipis que poden basar el seu 
creixement degut a la ubicació en els seus termes municipals de l’estació del tren d’alta 
velocitat. Això, al igual com passava en els Pallaresos crea una plusvàlua en aquest 
territori, de tal manera que augmenta la seva capacitat per atraure població i la 
construcció de nous habitatges tant de primera com de segona residència. 

                                                
9 Veure detall del planejament urbanístic municipal a l’Annex II 
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De fet, l’estació del TAV (ja en construcció) es troba en el terme municipal de La 
Secuita on s’ha previst com a sòl urbanitzable programat. A la vegada, Perafort projecta 
una ampliació del seu casc urbà en forma de sòl urbanitzable residencial, tocant a 
l’estació. 
 
En el següent mapa destaquem les àrees més importants de creixement residencial 
que consten en els diversos planejaments municipals: 
 

 
      Figura 47. Principals àrees d’ocupació residencial previstes en el planejament urbanístic municipal. 
      Font: Elaboració pròpia 
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Observem en el mapa les principals àrees d’ocupació residencial que preveuen els 
municipis. Algunes de les àrees classificades com a sòl apte per urbanitzar programat 
no estan marcades perquè corresponen a la indústria. 
 
La resta de sòl apte per urbanitzar residencial és als voltants del nucli urbà, i per tant, 
no les considerem com a noves zones d’ubicació residencial, sinó que formen part del 
creixement propi del nucli urbà. 
 
Podem concloure que les principals zones que es preveuen es troben sobre l’eix de la 
N-240 i a la part est de la comarca. 
 
A continuació avaluem el potencial de creixement d’aquestes noves àrees residencials i 
també dels municipis que preveuen un creixement important al voltant dels seus nuclis. 
 

MUNICIPI SAU-CU SAU-R  SAU-P TOTAL SAU 
AIGUAMURCIA  - 240,6 3,9 244,5 
ALCOVER - 23,4 12,0 44,8 
ALIÓ - 43,8 - 58,7 
ELS GARIDELLS - 2,9 - 15,3 
MONTFERRI - 48,3 8,0 56,3 
NULLES - 10,6 - 15,7 
EL PLA DE STA. MARIA - 5,9 - 39,8 
QUEROL - - 1.684,6 1.684,6 
EL ROURELL - 6,6 - 11,8 
VALLMOLL - 67,0 - 162,3 
VALLS 23,8 58,9 69,8 296,8 
VILA-RODONA - 0,3 5,9 22,0 
CONSTANTI 28,0 9,0 - 36,9 
EL MORELL - 25,8 - 126,1 
ELS PALLARESOS 14,4 100,3 - 137,3 
PERAFORT - 29,1 - 90,8 
LA POBLA DE MAFUMET - 4,9 - 4,9 
LA SECUITA - 46,5 48,7 108,1 
VILALLONGA DEL CAMP - 6,9 - 23,1 

                              Taula 23. Principals superfícies de sòl apte per urbanitzar residencial                         
                              Font: Elaboració pròpia                       
 
A nivell de sòl urbanitzable tipus casc urbà, destaquen Valls, Constantí i Els Pallaresos 
per preveure una ampliació del casc urbà força important. 
 
Pel que fa a la projecció de les noves àrees de residència, destaquen Aiguamúrcia 
(amb 240ha), Els Pallaresos (amb 100ha), Vallmoll (amb 67ha) i Valls (prop de les 
60ha). A excepció de Querol (que consta com a sòl programat), la resta de municipis es 
troben per sota les 50ha.  
 
Finalment, destacar el municipi de la Secuita que suma gairebé les 100ha entre el sòl 
urbanitzable residencial i el programat. Com ja hem comentat la major part d’aquest sòl 
engloba la nova estació del Tren d’Alta Velocitat (TAV) i els seus equipaments. 
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5.4.2. Sòl Industrial 

Ja hem vist com la indústria s’ha situat segons l’eix de la N-240 desviant-se a l’est en 
direcció al Pla de Santa Maria, englobant així els polígons industrials de Valls i del Pla 
de Santa Maria. 
 
A continuació fem un primer balanç del creixement industrial que preveuen els 
municipis en base al seu planejament. 
 
 

MUNICIPI SU-I  SU-ELL TOTAL SU SAU-I SAU-T  SAU-P TOTAL SAU 
AIGUAMURCIA -  - 33,4 -   - 3,9 244,5 
ALCOVER 20,9 - 161,2 9,4 - 12,0 44,8 
ALIÓ - - 15,9 14,9 - - 58,7 
BRÀFIM - 0,9 18,0 - - 9,4 15,2 
CABRA DEL CAMP 1,8 5,3 155,4 50,6 - - 50,6 
FIGUEROLA DEL CAMP - 0,4 8,9 0,4 - - 2,4 
ELS GARIDELLS 4,7 7,2 24,1 12,3 - - 15,3 
LA MASÓ - - 12,6 - - - 2,1 
EL MILÀ - - 4,1 - - 1,2 1,2 
MONT-RAL - - - - - - - 
MONTFERRI - 4,6 11,4 - - 8,0 56,3 
NULLES 0,3 1,0 12,2 5,1 - - 15,7 
EL PLA DE STA. MARIA 27,0 3,3 75,4 33,9 - - 39,8 
EL PONT D'ARMENTERA 2,7 - 28,1 - - - 0,0 
PUIGPELAT 11,2 - 73,9 71,3 - - 71,3 
QUEROL - - 539,5 - - 1.684,6 1.684,6 
LA RIBA - - 27,7 - - - - 
RODONYÀ - - 47,2 - - - 0,0 
EL ROURELL - 1,8 8,8 5,2 - - 11,8 
VALLMOLL 13,4 - 125,7 80,8 14,5 - 162,3 
VALLS 151,2 0,7 300,5 144,4 - 69,8 296,8 
VILA-RODONA 5,3 0,4 33,1 15,8 - 5,9 22,0 
VILABELLA 5,8 - 26,6 - - - 1,7 
TOTAL (ALT CAMP) 244,2 25,8 1.743,6 444,0 14,5 1.794,7 2.797,2 
CONSTANTI 37,4 3,1 100,8 - - - 36,9 
EL MORELL 93,1 3,2 134,3 100,3 - - 126,1 
ELS PALLARESOS 0,8 6,7 61,1 22,6 - - 137,3 
PERAFORT 69,6 - 107,2 58,0 3,7 - 90,8 
LA POBLA DE MAFUMET 248,2 2,8 292,3 - - - 4,9 
LA SECUITA - - 77,1 12,9 - 48,7 108,1 
VILALLONGA DEL CAMP 1,9 - 45,9 16,2 - - 23,1 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 695,1 41,6 2.562,3 654,1 18,2 1.843,4 3.324,5 

          Taula 24. Superfícies de sòl urbà i apte per urbanitzar industrial         Font: Elaboració pròpia 
 
L’Alt Camp disposa de 230ha de sòl industrial i duplica el sòl apte per urbanitzar 
industrial (434ha), representant una setena part del total del sòl apte per urbanitzar. 
 
Observem que els municipis que actualment ja disposen de sòl industrial proposen 
ampliar-lo en bona mesura. Aquests municipis són Valls, Alcover (tot i que consta, en 
part, com a sòl programat), El Pla de Santa Maria, Vallmoll, Puigpelat, Vila-rodona i Els 
Garidells. 
 
Altres municipis com Alió i Cabra del Camp projecten noves àrees d’implantació 
d’indústria; el primer les situa a la segona sortida de l’autopista AP-2 dins la comarca, 
que es troba després del Pla de Santa Maria en direcció al Vendrell. 



                                              L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

                                                                                   99

Pel que fa a la resta de municipis de la comarca, que actualment no disposen de sòl 
industrial tampoc preveuen noves zones industrials en el seu planejament, a excepció 
de Bràfim (que tot i que consta com a sòl programat) conta amb una zona urbanitzada 
com industrial al costat del sòl apte per urbanitzar industrial d’Alió, situada també al 
costat de la sortida de l’autopista AP-2. 
 
Finalment, els municipis del Tarragonès, que actualment ja disposen d’una indústria 
potent, la majoria preveuen ampliar el seu sòl industrial. Destaquen El Morell, Perafort i 
Els Pallaresos, els dos primers dins de l’àmbit nord del Pla Director de les Activitats 
Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona (PDU10). 
 
En el següent mapa es detallen les futures àrees d’implantació industrial. Veiem com 
els principals polígons de la comarca en certa manera potencien la seva proximitat a 
l’autopista AP-2 per crear els seus polígons industrials. Així, municipis com el Pla de 
Santa Maria (que preveu l’ampliació de l’actual), Alió-Bràfim i Cabra del Camp, 
projecten noves àrees basades en aquest fet. 
 
S’observa com l’eix industrial actual es veu potenciat per les noves zones industrials de 
Puigpelat, Vallmoll, Els Garidells i Perafort. Aquestes zones es situen més a l’est de la 
comarca, mantenint el sòl de regadiu a l’entorn del Francolí, a l’oest. 
 
Alcover preveu també noves zones de sòl industrial, quedant més apartat d’aquest eix, 
però on ja existeix la comarcal C-14 que és un fort eix de connexió entre la costa i 
l’interior, on s’hi ubica també el polígon industrial de La Selva del Camp. 
 
Finalment, podem veure l’ampliació del polígon nord de la indústria petroquímica 
comprenent els termes municipals d’ El Morell i Perafort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 A l’introducció i a l’ Annex I es pot consultar el sòl urbanitzable previst en el Pla Director de les 
Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona. Pel que fa als municipis d’aquest estudi, 
aquestes noves àrees ja hi estan incloses. 
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 Figura 48. Principals àrees d’ocupació industrial previstes en el planejament urbanístic municipal. 
 Font: Elaboració pròpia 
 
 
En el mapa s’observa clarament com l’eix industrial que s’havia format amb la indústria 
actual, encara es veurà més desplaçat cap a la dreta al situar el sòl apte per urbanitzar 
industrial contemplat en el planejament dels municipis. 
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Finalment, podem veure l’ampliació del polígon nord de la indústria petroquímica 
comprenent els termes municipals d’ El Morell i Perafort. 
 
A continuació avaluem el potencial de creixement d’aquestes noves àrees industrials. 
 

MUNICIPI SAU-I SAU-P TOTAL SAU 
ALCOVER 9,4 12,0 44,8 
ALIÓ 14,9 - 58,7 
BRÀFIM - 9,4 15,2 
CABRA DEL CAMP 50,6 - 50,6 
ELS GARIDELLS 12,3 - 15,3 
EL PLA DE STA. MARIA 33,9 - 39,8 
PUIGPELAT 71,3 - 71,3 
VALLMOLL 80,8 - 162,3 
VALLS 144,4 69,8 296,8 
VILA-RODONA 15,8 5,9 22,0 
EL MORELL 100,3 - 126,1 
ELS PALLARESOS 22,6 - 137,3 
PERAFORT 58,0 - 90,8 
LA SECUITA 12,9 48,7 108,1 
VILALLONGA DEL CAMP 16,2 - 23,1 

                                      Taula 25. Principals superfícies de sòl apte per urbanitzar  
Industrial. Font: Elaboració pròpia                       

 
 
Els municipis que ja actualment disposen dels principals polígons de la comarca són els 
que projecten tot el sòl urbanitzable industrial. Valls preveu una ampliació de l’actual 
polígon d’unes 140ha, així com el Pla de Santa Maria. Puigpelat, Vallmoll i Cabra del 
Camp projecten noves àrees industrials, properes al nucli urbà, d’entre unes 50ha i 
80ha. 
 
Finalment, El Morell i Perafort conformen bona part de l’ampliació prevista del polígon 
nord de la indústria química (amb 100ha i prop de les 60ha, respectivament). 
 
Així doncs, en total l’Alt Camp representa una extensió superior a les 1500 ha de sòl 
urbà (2500 ha en tota l’àrea d’estudi) i prop de les 3000 ha de sòl apte per urbanitzar 
(més de 3000 ha en el cas de l’àrea d’estudi). D’aquestes 3000 ha, quelcom més de 
500 ha es preveuen per a sòl urbanitzable residencial (700ha en l’àrea d’estudi), i prop 
d’unes 500ha per a sòl urbanitzable industrial (més de 600ha en l’àrea d’estudi). 
 
De tota manera, del sòl urbanitzable cal destacar que el municipi de Querol en el seu 
planejament arriba a qualificar com a sòl apte per urbanitzar programat la meitat del 
total del SAU de la comarca (1684ha enfront les gairebé 2800ha de tota la comarca). 
Com ja s’ha comentat, les dades d’aquest municipi s’han de prendre només com 
orientatives, ja que les àrees de sòl urbà i sòl apte per urbanitzar no estan dibuixades ni 
comptabilitzades en detall. 
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Per acabar, en la taula 26 agrupem les futures àrees de creixement tant industrials com 
residencials segons les unitats espacials que s’han definit en aquest estudi, i en 
percentatges, per tal de poder analitzar la importància relativa que cada unitat podrà 
tenir en el futur segons el planejament municipal. Seguidament, les taules 27 i 28 ens 
donen el creixement que preveu cada municipi tant pel que fa al sòl residencial com 
l’industrial. 
 
MUNICIPI CU SU-R  SAU-R  SU-I  SAU-I SAU-P TOTAL TOTAL 
              SU SAU 
VALLS 13,4% 2,1% 11,3% 61,9% 32,5% 3,9% 17,2% 10,6% 
VALLMOLL 2,4% 22,0% 12,9% 5,5% 18,2% 0,0% 7,2% 5,8% 
ALCOVER 4,8% 22,8% 4,5% 8,6% 2,1% 0,7% 9,2% 1,6% 
EL PLA DE STA. MARIA 4,3% 0,0% 1,1% 11,1% 7,6% 0,0% 4,3% 1,4% 
PUIGPELAT 0,4% 14,8% 0,0% 4,6% 16,1% 0,0% 4,2% 2,5% 
Pes de la unitat respecte la comarca 25,2% 61,6% 29,8% 91,6% 76,5% 4,6% 42,3% 22,0% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 20,2% 50,0% 20,9% 32,2% 51,9% 4,4% 28,8% 18,5% 
ALIÓ 1,5% 0,0% 8,4% 0,0% 3,4% 0,0% 0,9% 2,1% 
BRÀFIM 1,6% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,5% 
NULLES 0,9% 0,3% 2,0% 0,1% 1,1% 0,0% 0,7% 0,6% 
RODONYÀ 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 
VILA-RODONA 2,6% 0,0% 0,1% 2,2% 3,6% 0,3% 1,9% 0,8% 
VILABELLA 1,9% 0,2% 0,3% 2,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 
Pes de la unitat respecte la comarca 13,1% 0,5% 12,0% 4,6% 8,1% 0,8% 8,8% 4,1% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 10,5% 0,4% 8,4% 1,6% 5,5% 0,8% 6,0% 3,4% 
AIGUAMURCIA 3,2% 0,0% 46,3% 0,0% 0,0% 0,2% 1,9% 8,7% 
MONTFERRI 0,6% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 2,0% 
QUEROL 51,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 93,9% 30,9% 60,2% 
CABRA DEL CAMP 1,1% 34,6% 0,0% 0,7% 11,4% 0,0% 8,9% 1,8% 
FIGUEROLA DEL CAMP 0,3% 1,3% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 
MONT-RAL - - - - - - - - 
EL PONT D'ARMENTERA 2,4% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 
LA RIBA - - - - - - 1,6% - 
Pes de la unitat respecte la comarca 59,0% 35,9% 55,9% 1,8% 11,5% 94,5% 46,1% 72,9% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 47,3% 29,1% 39,2% 0,6% 7,8% 92,0% 31,4% 61,3% 
ELS GARIDELLS 0,4% 2,0% 0,6% 1,9% 2,8% 0,0% 1,4% 0,5% 
LA MASÓ 1,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% 
EL MILÀ 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 
EL ROURELL 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 1,2% 0,0% 0,5% 0,4% 
Pes de la unitat respecte la comarca 2,7% 2,0% 2,2% 1,9% 3,9% 0,1% 2,8% 1,1% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 2,1% 1,6% 1,6% 0,7% 2,7% 0,1% 1,9% 0,9% 
TOTAL (ALT CAMP) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
PERAFORT 2,9% 0,0% 3,9% 10,0% 8,9% 0,0% 4,2% 2,7% 
LA SECUITA 5,9% 0,0% 6,3% 0,0% 2,0% 2,6% 3,0% 3,3% 
Pes de la unitat respecte l'àmbit d'estudi 8,8% 0,0% 10,2% 10,0% 10,8% 2,6% 7,2% 6,0% 
CONSTANTI 1,6% 8,0% 1,2% 5,4% 0,0% 0,0% 3,9% 1,1% 
EL MORELL 2,0% 2,4% 3,5% 13,4% 15,3% 0,0% 5,2% 3,8% 
ELS PALLARESOS 1,9% 6,0% 13,5% 0,1% 3,5% 0,0% 2,4% 4,1% 
LA POBLA DE MAFUMET 3,2% 0,0% 0,7% 35,7% 0,0% 0,0% 11,4% 0,1% 
VILALLONGA DEL CAMP 2,5% 2,4% 0,9% 0,3% 2,5% 0,0% 1,8% 0,7% 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Taula 26. Sòl urbà residencial i industrial i sòl apte per urbanitzar residencial i industrial. Percentatges.          
 Font: Elaboració pròpia                       
 NOTA: Els percentatges són respecte el total a la comarca de l’Alt Camp, a excepció dels municipis del 
 Tarragonès, on el percentatge està calculat respecte el total de l’àrea d’estudi   
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Taula 27. Percentatges del sòl apte per urbanitzar residencial de cada municipi i cada unitat respecte el 
total de sòl residencial (casc urbà, sòl urbà residencial i sòl urbanitzable residencial).          
Font: Elaboració pròpia                       
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI CU SU-R  TOTAL  SAU-R TOTAL* % SAU-R 

  (ha)   (ha) 
CU I SU-R 

(ha)  (ha) 
CU, SUR I SAUR 

(ha) (saur/total*)  
VALLS 140,2 8,4 148,6 58,9 207,5 28,4% 
VALLMOLL 25,2 87,1 112,3 67,0 179,4 37,4% 
ALCOVER 50,0 90,3 140,3 23,4 163,7 14,3% 
EL PLA DE STA. MARIA 45,0   45,0 5,9 50,9 11,6% 
PUIGPELAT 4,2 58,6 62,8   62,8 0,0% 
Pes de la unitat respecte la comarca 264,6 244,4 509,0 155,2 664,2 23,4% 
ALIÓ 15,9   15,9 43,8 59,7 73,3% 
BRÀFIM 17,1   17,1 5,9 23,0 25,6% 
NULLES 9,7 1,3 10,9 10,6 21,6 49,3% 
RODONYÀ 47,2   47,2   47,2 0,0% 
VILA-RODONA 27,4 0,0 27,4 0,3 27,7 1,2% 
VILABELLA 20,1 0,7 20,8 1,7 22,6 7,7% 
Pes de la unitat respecte la comarca 137,3 2,0 139,3 62,4 201,7 30,9% 
AIGUAMURCIA 33,4   33,4 240,6 274,0 87,8% 
MONTFERRI 6,7   6,7 48,3 55,0 87,8% 
QUEROL 539,5   539,5   539,5 0,0% 
CABRA DEL CAMP 11,1 137,1 148,2   148,2 0,0% 
FIGUEROLA DEL CAMP 3,2 5,3 8,5 2,0 10,5 19,4% 
MONT-RAL - - 0,0 - 0,0   
EL PONT D'ARMENTERA 25,4   25,4   25,4 0,0% 
LA RIBA - - 0,0 - 0,0   
Pes de la unitat respecte la comarca 619,2 142,4 761,7 290,9 1.052,6 27,6% 
ELS GARIDELLS 4,5 7,8 12,3 2,9 15,2 19,3% 
LA MASÓ 12,6   12,6 2,1 14,7 14,4% 
EL MILÀ 4,1   4,1   4,1 0,0% 
EL ROURELL 7,0   7,0 6,6 13,6 48,5% 
Pes de la unitat respecte la comarca 28,1 7,8 35,9 11,6 47,5 24,5% 
TOTAL (ALT CAMP) 1.049,3 396,6 1.445,9 520,1 1.966,1 26,5% 
PERAFORT 37,6 0,0 37,6 29,1 66,7 43,6% 
LA SECUITA 77,1   77,1 46,5 123,6 37,6% 
Pes de la unitat respecte la comarca 114,7 0,0 114,7 75,6 190,3 39,7% 
CONSTANTI 21,0 39,3 60,3 9,0 69,3 12,9% 
EL MORELL 26,1 11,9 38,0 25,8 63,7 40,4% 
ELS PALLARESOS 24,3 29,3 53,6 100,3 153,8 65,2% 
LA POBLA DE MAFUMET 41,4   41,4 4,9 46,3 10,6% 
VILALLONGA DEL CAMP 32,2 11,9 44,0 6,9 51,0 13,6% 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 1.309,0 488,9 1.797,9 742,6 2.540,5 29,2% 
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MUNICIPI SU-I  SAU-I TOTAL %SAUI 
   (ha) (ha)  SUI i SAUI (ha) (SAUI/TOTAL)  
VALLS 151,2 144,4 295,6 48,8% 
VALLMOLL 13,4 80,8 94,2 85,8% 
ALCOVER 20,9 9,4 30,3 30,9% 
EL PLA DE STA. MARIA 27,0 33,9 61,0 55,6% 
PUIGPELAT 11,2 71,3 82,5 86,4% 
Pes de la unitat respecte la comarca 223,7 339,7 563,4 60,3% 
ALIÓ   14,9 14,9 100,0% 
BRÀFIM     0,0  
NULLES 0,3 5,1 5,3 95,3% 
RODONYÀ     0,0   
VILA-RODONA 5,3 15,8 21,1 75,1% 
VILABELLA 5,8   5,8 0,0% 
Pes de la unitat respecte la comarca 11,3 35,8 47,1 76,1% 
AIGUAMURCIA     0,0  
MONTFERRI     0,0  
QUEROL     0,0  
CABRA DEL CAMP 1,8 50,6 52,4 96,6% 
FIGUEROLA DEL CAMP   0,4 0,4 100,0% 
MONT-RAL - - 0,0   
EL PONT D'ARMENTERA 2,7   2,7 0,0% 
LA RIBA - - 0,0   
Pes de la unitat respecte la comarca 4,5 51,0 55,5 91,9% 
ELS GARIDELLS 4,7 12,3 17,0 72,5% 
LA MASÓ     0,0   
EL MILÀ     0,0  
EL ROURELL   5,2 5,2 100,0% 
Pes de la unitat respecte la comarca 4,7 17,5 22,2 78,9% 
TOTAL (ALT CAMP) 244,2 444,0 688,2 64,5% 
PERAFORT 69,6 58,0 127,6 45,5% 
LA SECUITA   12,9 12,9 100,0% 
Pes de la unitat respecte la comarca 69,6 70,9 140,5 50,5% 
CONSTANTI 37,4   37,4 0,0% 
EL MORELL 93,1 100,3 193,4 51,9% 
ELS PALLARESOS 0,8 22,6 23,4 96,5% 
LA POBLA DE MAFUMET 248,2   248,2 0,0% 
VILALLONGA DEL CAMP 1,9 16,2 18,0 89,7% 
TOTAL (ÀREA D'ESTUDI) 695,1 654,1 1.349,1 48,5% 

            Taula 28. Percentatges del sòl apte per urbanitzar industrial de cada municipi i cada  
            unitat respecte el total de sòl industrial (sòl urbà industrial i sòl urbanitzable industrial).          
            Font: Elaboració pròpia                       
 
Si valorem el pes de cada unitat a la comarca de l’Alt Camp i a l’àrea d’estudi pel que fa 
al sòl apte per urbanitzar (tant residencial com industrial), obtenim quelcom semblant a 
l’anàlisi que ja havíem realitzat en l’apartat 5.1., d’aquest mateix capítol, pel que fa al 
sòl urbà residencial i industrial. 
 
S’observa la importància de la unitat formada pels municipis de Valls, Vallmoll, Alcover, 
el Pla de Santa Maria i Puigpelat, tant pel que fa al sòl apte per urbanitzar residencial 
(s’hi concentra gairebé el 30% del total del sòl apte per urbanitzar residencial de l’Alt 
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Camp) com pel sòl apte per urbanitzar industrial (que significa més del 75% del total del 
sòl apte per urbanitzar industrial del que disposa la comarca de l’Alt Camp). (veure 
taula 26) 
 
A nivell del potencial de creixement que ofereixen els municipis que conformen aquesta 
unitat, s’observa que en els municipis de Valls i Vallmoll resten per urbanitzar un 28,4% 
i un 37,4% del sòl residencial. (veure taula 27) 
 
Pel que fa al sòl industrial, els municipis de Valls i el Pla de Santa Maria preveuen 
duplicar l’existent, mentre que a Vallmoll i a Puigpelat hi resten per urbanitzar com a sòl 
industrial més del 80% del total destinat a la indústria. (veure taula 28) 
 
Així doncs, es remarca el que ja s’intuïa en l’estudi del potencial socioeconòmic, el que 
aquests municipis són el motor de la comarca actualment i que hi ha una clara 
tendència a què ho continuïn sent. De tota manera, aquests municipis, amb una 
indústria arrelada i que preveu créixer, podria encarar-se de cara als serveis, per tal de 
potenciar les relacions entre aquests municipis que a la vegada permeten assolir 
l’augment de població que això podria implicar, i així evitar una indústria de caire 
logístic que consumeix molt sòl i dóna pocs llocs de treball.  
 
La segona unitat, formada pels municipis a l’est de Valls, projecta un 12% de sòl apte 
per urbanitzar residencial i un 8% de sòl apte per urbanitzar industrial, del total de l’Alt 
Camp. Alió, Bràfim i Nulles són els que aporten gairebé tot aquest sòl urbanitzable. De 
fet, són els més propers a Valls, i ben comunicats (sobretot Alió i Bràfim) amb l’enllaç a 
l’autopista AP-2. També s’hi afegeix Vila-rodona (pel que fa al sòl urbanitzable 
industrial), aprofitant també la proximitat a l’autopista. (veure taula 26) 
 
En el cas d’aquests municipis destaquen Alió, Bràfim i Nulles per projectar el 73,3%, el 
25,6% i el 49,3% respectivament, de sòl apte per urbanitzar residencial del total de sòl 
destinat a residència en aquests municipis (que inclou tant el sòl actual residencial com 
el previst). (veure taula 27) 
 
Pel que fa al potencial de creixement de la indústria destaquen Alió, Nulles i             
Vila-rodona per planificar noves àrees d’implantació industrial que significaran 
pràcticament el total de la indústria en aquests municipis (observem a la taula 28 que 
encara resta per urbanitzar el 100%, 95,3% i 75,1%, respectivament, del total destinat a 
la indústria en aquests municipis). 
 
Comentar que Bràfim té comptabilitzat el seu sòl industrial com a urbanitzable 
programat, i que conta amb un polígon per ocupar a l’entorn dels d’Alió i Vila-rodona, 
com ja s’ha explicat anteriorment. 
 
Podem concloure doncs, que Valls podria aprofitar aquest sòl urbanitzable en els 
municipis de l’est de la comarca per instal·lar nova indústria, que estigui lligada a la 
indústria de Valls (i de serveis, com en el cas anterior) perquè a més a més, poden 
assolir l’increment de població que suposaria a partir de les noves àrees residencials 
que hi ha projectades en aquests municipis. 
 
Si a més considerem el fet que la majoria d’aquests polígons es situen en zones molt 
ben comunicades (com ja hem vist el cas d’Alió, Bràfim i Vila-rodona) i que la 
construcció de la nova autovia pot acabar d’articular tota aquesta part est de la 
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comarca, la possibilitat de què es donin fortes relacions entre la indústria existent i la 
futura, augmenta d’una forma considerable. 
 
La tercera unitat és la que clarament es veia amb una tendència a la construcció de 
noves àrees residencials que permetien dotar a la comarca d’un nou turisme allunyat 
del de sòl i platja. Doncs bé, si tenim en compte que més del 50% del sòl urbanitzable 
residencial de la comarca es concentra en aquests municipis (Aiguamúrcia -46%-  i                 
Querol-90% com a sòl programat-, bàsicament) el planejament ens permet considerar 
aquests municipis més de muntanya com a importants zones per a desenvolupar 
controladament noves residències (tant principals com secundàries) que ajudin a 
revitalitzar aquesta part de la comarca, i a la vegada que continuï formant un espai de 
gran valor paisatgístic on ja hem vist que s’hi ubiquen part dels espais d’interès 
nacional de la comarca. 
 
A més a més, del total de sòl previst per a ús residencial a Aiguamúrcia i Montferri (i a 
Querol, però consta com a sòl programat) encara hi resta per urbanitzar més del 80%. 
(veure taula 27) 
 
Pel que respecta a aquesta unitat caldria destacar el municipi de Cabra del Camp, que 
projecta una important zona industrial, que haurà d’anar lligada als polígons del Pla de 
Santa Maria i Valls, i que a la vegada aprofita l’enllaç a l’autopista AP-2. Quelcom 
semblant ens trobem amb Figuerola del Camp, tot i que el nombre d’hectàrees que s’hi 
preveuen és molt inferior al de Cabra. 
 
Si observem la taula 28, en aquests dos municipis resta urbanitzar per a ús industrial 
pràcticament el 100%.  
 
Pel que fa a la quarta unitat, el seu pes a la comarca és poc significant, tant pel que fa 
al sòl urbanitzable residencial com l’industrial (2,2% i 3,9%, respectivament). (veure 
taula 26). 
 
Si observem les taules 27 i 28, veiem que al Rourell resten per urbanitzar un 50% del 
total de sòl destinat per a ús residencial, i preveu a la vegada una nova àrea industrial 
molt propera al municipi de Vilallonga del Camp. 
 
Per altra banda, al municipi dels Garidells encara resta per urbanitzar més d’un 70% del 
total de sòl destinat a ús industrial. 
 
Així doncs, aquesta quarta unitat, formada pels municipis a l’entorn del Francolí, si bé 
els Garidells i el Rourell preveuen noves àrees industrials afavorides per l’entorn proper 
a la indústria química de Tarragona, no s’hi preveu un creixement important de noves 
àrees per a ús residencial. 
 
Formen una àrea de gran valor paisatgístic a protegir, en una part de la comarca que 
no preveu un creixement important (ni la dinàmica socioeconòmica de la comarca ni 
tampoc el planejament ho preveuen) que es pot aprofitar per revaloritzar i dotar-la d’uns 
espais a l’entorn del riu que li donin una entitat a la comarca i que a la vegada poden 
permetre activitats de caire agrícola o turístic si es posa en valor i no es deixa perdre 
per les tensions urbanístiques de la dinàmica costanera que ja han afectat a indrets 
molt propers. 
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La unitat a l’entorn de l’estació de Perafort denota un creixement del 10% respecte el 
total de l’àrea d’estudi tant pel que fa a sòl urbanitzable residencial com industrial 
(veure taula 26). Com ja s’ha vist, part d’aquest sòl s’ubica a l’entorn de la nova estació 
i part pertany a l’ampliació de la indústria química nord. Així doncs, aquesta àrea 
denota una activitat important tant d’indústria com de residència, que si bé fins ara ha 
estat lligada a la proximitat de la ciutat de Tarragona i la Petroquímica, en un futur 
pròxim formarà una àrea dinàmica per si mateixa. 
 
De la resta de municipis del Tarragonès, cal destacar el municipi del Morell que ubica 
bona part de l’ampliació de la indústria química nord en els seu terme municipal, i Els 
Pallaresos, que disposa d’un 13% del total de l’àrea d’estudi per urbanitzar residencial 
(veure taula 26). 
 
Hi ha un potencial de creixement residencial important en els municipis de Perafort, La 
Secuita,  El Morell, Els Pallaresos i Vilallonga del Camp, restant encara per urbanitzar 
al voltant del 50% del sòl total destinat a ús residencial. 
 
Pel que fa a la indústria trobem quelcom semblant, però remarcant La Secuita, Els 
Pallaresos i Vilallonga, que encara poden urbanitzar més del 80% del total de sòl 
destinat a ús industrial. 
 
En la següent figura (figura 49) podem observar les àrees més importants de 
creixement previstes que acabem de quantificar, i les unitats que s’han reflectit al llarg 
de l’estudi. L’eix econòmic i les relacions que es deduïen de l’estudi socioeconòmic 
segueixen en coherència en el planejament municipal, que disposa de noves àrees que 
reforçaran aquest eix econòmic i on el traçat de la nova autovia serà clau per a la 
comarca de l’Alt Camp.  
 
Així doncs, és una realitat que el traçat de l’autovia no només condiciona el futur de la 
comarca, sinó que podria aconseguir una estructura coherent amb les possibilitats 
d’aquesta, i permetent dotar-la d’una gran diversitat d’activitats que ajudin a potenciar-
la creant una indústria de serveis al voltant de Valls, basada en l’actual indústria molt 
arrelada a la comarca, permetent una àrea a l’entorn del Francolí que protegeixi el 
regadiu de la comarca i unes àrees de nova residència a municipis més de muntanya, 
oferint qualitat de vida als ciutadans.  
 
D’aquesta manera es pot estructurar la comarca, permetent el seu creixement i a la 
vegada evitant que la dinàmica de la franja costanera s’hi imposi.  
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Figura 49. Principals àrees d’ocupació residencial i industrial previstes en el planejament urbanístic 
municipal i unitats. Font: Elaboració pròpia 
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5.4.3. Avaluació del sòl a preservar 

D’aquesta manera, i segons les unitats que hem conclòs del potencial socioeconòmic 
de la comarca, es proposa el manteniment i reforçament d’aquestes àrees protegides 
actualment en el planejament urbanístic municipal, però recalquem que és necessària 
la protecció de l’eix del Francolí, en els municipis del Milà i La Masó (unitat de l’entorn 
del Francolí), precisament perquè és l’àrea més propera a la indústria ja instal·lada a la 
zona (indústria química nord), i fàcilment es pot veure sotmesa a tensions 
urbanístiques.  
 
També perquè forma l’àrea de regadiu més important de la comarca, i perquè és la més 
propera al Riu Francolí, on s’ha generat un ecosistema de regadiu i una xarxa de 
dipòsits d’aigua, configurant un espai central de gran valor paisatgístic i ambiental per 
al futur de la comarca. 
 
La comarca s’ha de plantejar la gestió d’aquests espais lliures com a element 
estructurador del territori i no pas com a element residual. A banda de les zones de 
muntanya destaca l’entorn del Francolí com a espai vinculat al curs fluvial del Francolí. 
 
Per tant, en les següents figures es proposen les àrees a protegir representades 
segons les àrees de cultiu i segons les unitats definides en l’estudi. Veiem que tant el 
sòl no urbanitzable no protegit com les unitats definides en aquest estudi es 
complementen totalment. 
 

 
                               Figura 50. Principals cultius en el sòl no urbanitzable i àrees a  
                               protegir. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 51. Principals àrees d’ocupació residencial i industrial previstes en el planejament urbanístic 
municipal juntament amb les àrees a protegir i les unitats. Font: Elaboració pròpia 
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5.5. La definició del nou traçat de la variant de la N-240: un element estratègic de 
planejament 

 

Veient la localització residencial i industrial que s’ha donat a la comarca, aquesta 
implica que per allà on passi la infraestructura hi haurà un desenvolupament industrial.  
 
Allà on es traci la infraestructura s’avaluarà l’afectació de les zones a protegir i la 
potenciació de les activitats econòmiques explicitades especialment en la millora de 
l’accessibilitat que s’analitzarà en el següent capítol. 
 
A continuació, i basant-nos en tot l’estudi anterior, podem veure com pot afectar el 
traçat de la nova autovia en aquest esquema d’unitats que hem definit a partir del 
potencial socioeconòmic de la comarca i la coherència del planejament municipal. 
 
Observem en les següents figures com queda el traçat proposat pel ministeri i el 
proposat per la plataforma, i com afecta al creixement previst a la comarca. 
 
 
 

 
Figura 52. Traçat proposat per l’oest de Valls vers la localització 
actual de les àrees residencials i industrials a la comarca.  
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 53. Traçat proposat per l’est de Valls vers la localització 
actual de les àrees residencials i industrials a la comarca.  
Font: Elaboració pròpia 

 
Si observem com queda una i altra alternativa vers la localització actual de les àrees 
residencials i industrials que ja hem estudiat, veiem com l’alternativa proposada per la 
Plataforma facilitarà que l’àrea d’influència de la ciutat de Valls es pugui fer realitat, ja 
que millora la connexió de tota la part est de la comarca. (veure capítol següent). 
 
Per contra, l’alternativa proposada per l’oest de Valls, si bé dóna una bona connexió al 
Port, al Polígon Industrial de Riu Clar i a la indústria química nord, trepitja tota la part a 
protegir del sòl de regadiu de la comarca. A més a més, l’alternativa de traçat per l’oest 
deixa completament apartada tota la part est de la comarca de l’Alt Camp, sense 
potenciar-ne els nuclis urbans ja instal·lats. 
 
L’alternativa proposta per l’est de Valls doncs, no només millora la connexió de tota la 
part est de la comarca sinó que manté el sòl agrícola de regadiu. Si bé observem que el 
traçat és una mica més llarg (en uns 2km), en l’estudi d’accessibilitats veurem que la 
pèrdua de temps que implica és insignificant. 
 
Així doncs, respecte la situació actual de la comarca podem concloure que l’alternativa 
proposada per l’est de Valls és millor que la proposada per l’oest, ja que reforça els 
polígons industrials existents, no trepitja l’únic sòl agrícola de regadiu del que disposa 
la comarca i, finalment, permetrà que Valls interconnecti molt millor la seva àrea 
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d’influència a la part est. A més a més, dóna una millor connexió a la futura estació del 
Tren d’Alta Velocitat. 
 
Per l’únic que l’alternativa proposada per l’est de Valls no és del tot idònia, és perquè 
creiem que no dóna una bona sortida a les mercaderies perilloses de la Petroquímica. 
Aquestes hauran de travessar el Riu Francolí per anar a buscar l’autovia, i tenint en 
compte el tipus de transport del que es tracta, seria més idoni que l’accés que 
tinguessin a la nova autovia fos el més proper possible al complex petroquímic. 
 
A més, l’alternativa per l’est de Valls deixa tota la part de la Pobla, Vilallonga i El Morell 
força allunyats de l’autovia.  
 
És per totes aquestes raons que  proposarem un nou traçat que recull totes les millores 
que significaria la construcció del traçat per l’est de Valls, i totes les que implicaria si es 
construís la solució adoptada per l’oest (a nivell de la connexió del complex químic 
nord). 
 
A continuació veiem com queden els dos traçats (proposta per l’oest i proposta per 
l’est) segons el futur creixement de les àrees residencials i industrials previstes a la 
comarca. 
 

 
Figura 54. Traçat proposat per l’oest de Valls vers la localització 
futura de les àrees residencials i industrials a la comarca.  
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 55. Traçat proposat per l’est de Valls vers la localització 
futura de les àrees residencials i industrials a la comarca.  
Font: Elaboració pròpia 

 
En aquest cas es reforça el fet que el traçat per l’est de Valls sigui més idoni que per 
l’oest, ja que el traçat per l’oest continua sense connectar els polígons industrials 
actuals i previstos, i sense connectar tampoc els principals nuclis que poden créixer, en 
part per la ubicació de nova indústria. 
 
En canvi, veiem com l’alternativa per l’est de Valls dóna una bona connexió a tot el 
creixement industrial previst a la comarca. D’aquesta manera, sabent que la principal 
activitat econòmica de la comarca és la indústria, l’eix econòmic que descriuen les 
zones industrials es potencien si es construeix l’alternativa proposada per l’est de Valls. 
 
Finalment, tenint en compte el que hem comentat de la importància de proporcionar un 
accés directe a la Petroquímica (per les mercaderies perilloses), considerarem una altra 
alternativa de traçat, que en el seu primer tram cobreix les necessitats de la indústria 
existent, i en un segon tram, connecta els polígons industrials existents i previstos a la 
comarca, i aconsegueix interconnectar també tota la part est de la comarca, afavorint 
així la possibilitat de creació de l’àrea d’influència de la ciutat de Valls. 
 
A més a més, resulta ser l’alternativa més propera a l’aeroport de Reus, i tot i que 
s’allunya de l’estació del Tren d’Alta Velocitat, si es dóna un bon accés (tal i com 
veurem en l’anàlisi d’accessibilitats) la pèrdua de temps que pugui donar respecte la 
solució per l’est de Valls serà insignificant. 
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Com podem veure en les següents figures, aconsegueix ser una solució intermitja, 
agafant el millor que ofereix cadascuna de les alternatives de traçat prèviament 
estudiades. 
 
 
 

 
Figura 56. Traçat proposat en l’estudi vers la localització actual de les 
àrees residencials i industrials a la comarca. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 57. Traçat proposat en l’estudi vers la localització futura de les 
àrees residencials i industrials a la comarca. Font: Elaboració pròpia 

 
Per acabar, ens resta veure quines millores en temps obtenim en les tres alternatives 
de traçat que estudiem, i demostrarem que el traçat proposat és el que més beneficia al 
conjunt de la comarca i a la vegada al sector nord del Tarragonès. 




