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El ferrocarril també s'estructura al voltant dels dos eixos fonamentals, el
mediterrani, que el recorre a distàncies d'entre 100 i 1.000 metres a la pròpia línia
de costa9, i el de l'Ebre. El primer constitueix una important barrera urbana.
Malgrat l'existència de dos punts de màxima accessibilitat que concentren
gairebé la totalitat de les relacions -Sant Vicenç de Calders-Coma-raga, al
municipi de el Vendrell i la ciutat de Tarragona-, existeixen importants
limitacions per a l'accés en tren a determinats municipis litorals. Aquestes
limitacions deriven del propi disseny de les rutes i de l'organització dels serveis.
Així, els nuclis situats al sud de la ciutat de Tarragona tenen accés directe amb la
frontera francesa, però, no tenen enllaç directe amb el centre i nord d'Espanya.
De la seva banda, els municipis al nord de Sant Vicenç de Calders-Comarruga
estan servits bàsicament per trens de rodalies. Els accessos són bons des de
Barcelona i Tarragona, però, llevat d'aquest nucli no tenen llaços exteriors
d'importància. El delta de l'Ebre i els municipis de Sant Carles i Alcanar,
s'escapen d'aquesta estructura atès el traçat de la línia -com l'autopista A-7- per
darrera del Bloc del Montsià.

Dues altres infrastructures de transport de caràcter singular es localitzen
en l'espai central del camp de Tarragona, el port, dedicat fonamentalment al tràfic
de mercaderies -principalment productes petrolífers i granéis sòlids- i l'aeroport
de Reus, que, malgrat la seva condició de base militar, és el tercer de Catalunya
en nombre de passatgers, rep exclusivament turistes en vol charter que es
desplacen a l'espai litoral de Tarragona durant els mesos d'estiu.

En base a aquesta disposició dels sistemes de transport i, especialment, de
la carretera N-340, tal com s'anirà plantejant durant aquest capítol, al nord de la
ciutat de Tarragona s'ha constituït un continu residencial i turístic -incloent
càmpings-d'ús temporal quotidià (una perifèria urbano-turística) que s'inicia en la
carretera C-246 fins arribar a el Vendrell i, a partir d'aquest nucli urbà, es recolza
en la carretera N-340 fins a Altafulla. Amdues carreteres han adquirit la funció
de via urbana i aparador comercial per a residents temporals. Al sud de
Tarragona aquesta mateixa carretera organitza de nou l'espai urbano-turístic -
incloent càmpings- a partir de Cambrils. Tanmateix, la trama urbana és

9 Aquesta circumstància condiciona d'una manera molt significativa l'estructura urbana i, en especial,
l'estructura dels nuclis de destinació turística i residencial de l'espai litoral de Tarragona.
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gradualment més discontínua i els buits funcionals alternen amb petites
extensions residencials vacacionals -excepte Miami, al municipi de Mont-roig10-
creades ex-novo com són les de l'Almadrava, Calafat, Sant Jordi d'Alfama i les
Tres Cales. Al sud d'aquesta zona, el pas de la carretera N-340 a través de
l'antiga línia de costa que limita amb el delta significa la pràctica desaparició de la
funció turística del litoral. El turisme només recupera mínimament la seva
presència a la zona de Sant Carles de la Ràpita i especialment a Alcanar. Entre
Tarragona i Cambrils, Salou -i la seva perifèria immediata a La Pineda de Vila-
seca i al sector de llevant de Cambrils- constitueix un espai diferenciat en termes
de localització, accessibilitat i funcionalitat11.

En conclusió, es pot considerar que a l'entorn de la carretera N-340 i dels
sistemes de transport que la reforcen en determinats sectors s'han configurat tres
zones amb presència d'usos turístics que, deixant de banda la ciutat de
Tarragona, poden qualificar-se segons les seves dominants, de residencial d'ús
temporal entre Cunit i Altafulla; d'oportunitat funcional entre Cambrils i el límit
meridional de la demarcació i, entremig, a manera de negació del paper
articulador que el viari adopta en tota la resta de litoral, d'espai turístic a Salou12.
Cal tenir en compte, encara, en relació als espais estructurats per la carretera N-
340 al nord i al sud de Tarragona que, tot i que en determinades ocasions les
diferents actuacions han arribat a generar assentaments urbans de certa entitat,
en quant a dimensió, l'ocupació de l'espai s'hi ha produït majoritàriament -a
diferència de Salou- a través d'operacions aïllades i autònomes que no han

10 Carlos Barral, que descriu el tram de costa de Miami com "un dels més castigats del país pel mal gust i
la importació de formes de civilització degradants", extrema el seu judici quan afirma que, passant per
la carretera "hom té la sensació de trobar-se als afores d'una ciutat americana híbrida de Tegucigalpa i de
Las Vegas" (Barral, 1985: 59). De fet, Miami és una actuació immobiliària que té en la carretera el seu
eix comercial i funcional bàsic. Els equipaments que s'hi localitzen s'adrecen tant als turistes i
residents temporals com als propis conductors -de cotxe i de camió- que la travessen. Amaga, de fet,
les veritables dimensions, característiques i funcions del complex urbano-turístic que s'ha consolidat a
la zona.

11 Tot i algunes temptatives inicials en aquest sentit, la ciutat de Tarragona no ha reixit en plantejar un
model d'ús recreatiu i turístic per a la seva àmplia façana marítima -en paït ocupada, al sud de la ciutat,
per la indústria i el port-,

12 La carretera ha actuat com a eix articulador però també -com el traçat del ferrocarril- com a obstacle
funcional i material. De fet, la necessitat de desviar la carretera N-340 al seu pas pels nuclis litorals ds
Tarragona és reclamada des dels inicis dels anys seixanta.
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generat ciutat13. Es prou explícita, en aquest sentit, la multiplicitat de nuclis de
població -especialment nuclis creats ex novo- amb usos predominantment
turístics que es distribueixen -tal com es pot observar en l'Annex al Capítol 5- en
el litoral de Tarragona14.

Es de preveure, en termes generals, que, de mantenir la seva potència
determinant, els sistemes de transport reforçaran, en el futur, aquesta situació.
Així es pot desprendre del Mapa 5.1 que recull el sistema de grans
infrastructures de transport contemplat en el Projecte de Pla Territorial de
Catalunya. S'hi observa com els sistemes de comunicacions reforcen tres nusos
de comunicacions principals que, amb diferents intensitats, determinen
l'accessibilitat dels diferents trams de costa. El nus central es localitza a cavall de
les comarques del Tarragonès, el Baix Camp i, subsidiàriament, l'Alt Camp. Per ell
hi transcorre l'autopista A-7, hi tenen els enllaços les línies de ferrocarril que
connecten Barcelona amb València i amb Saragossa i s'hi contempla l'enllaç del
Tren d'Alta Velocitat amb destinació a Madrid amb la línia de Velocitat Alta que
ha d'anar parallel al Mediterrani i el traçat de l'eix pre-litoral per a la
descongestió del sistemes viaris. Dues altres infrastructures clau, el port de
Tarragona, que actualment és un sistema productiu bàsic per a determinats
sectors i l'aeroport de Reus, amb unes perspectives de consolidació i
desenvolupament civil importants en relació a la dinàmica turística completen el
divers sistema de transport d'aquesta primera àrea. La segona àrea clau en
matèria de transport, complementària d'aquesta primera, es localitza a l'entorn del
municipi de el Vendrell, al Baix Penedès, on connecten les autopistes A-7 del
Mediterrani i A-2 de l'Ebre i on ha de connectar l'autopista del Garraf. Es també
en aquest sector on hi ha la terminal de ferrocarril meridional de l'actual sistema
de rodalies estructurat a l'entorn de Barcelona i on enllacen també les línies de
ferrocarril provinents de Martorell i Barcelona amb les que s'adrecen a
Tarragona, a Reus i a Valls per traçats diferents. Finalment, el tercer nus de

13 Les il·lustracions més clares d'aquesta situació es troben en el "continu sense continuïtat" que va des
d'Altafulla a Cunit.

14 Per a elaborar l'annex s'ha optat per revisar el llistat d'unitats de població que, segons el Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya, formen cadascun dels municipis litorals de Tarragona.
S'han mantingut les unitats de problació que figuren en aquest llistat. No s'hi inclouen les
urbanitzacions ex-novo que tenen ja actualment usos predominants de primera residència. Aquest és el
cas de les urbanitzacions de la ciutat de Tarragona i de determinats assentaments dels municipis
d'Altafulla, Torredembarra i Cunit.
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comunicacions, més excèntric i de dimensions inferiors, se situa a cavall de les
comarques del Baix Ebre i el Montsià a la confluència entre Tortosa i Amposta, i
enllaça, només per carretera, l'eix mediterrani amb el corredor de l'Ebre.

1.1. Els recursos ambientals

Més enllà de les infrastructures, que porten a diferenciar l'espai a una
escala determinada, s'ha d'acceptar que, a nivell regional, les característiques del
medi natural han tingut un paper fonamental en el desenvolupament turístic
inicial del litoral de Tarragona. De fet, és conegut que l'originalitat dels elements
del medi és el tret que -a escala general- ha donat al territori el caràcter distintiu
que ha facilitat la seva valoració en tant que recurs turístic i que, inicialment, ha
afavorit la seva consideració en tant que espai apte per a la localització
d'equipaments amb finalitat recreativa, turística i residencial. Tanmateix, és
convenient observar que, si bé l'originalitat dels elements del medi natural és un
aspecte necessari, no és, ni de bon tros, determinant. L'aspecte que en determina
el seu aprofitament és -com es posarà de manifest durant aquest capítol- la
valoració que en fan els agents turístics -productors, consumidors i intermediaris-
en funció de les seves motivacions i expectatives. Una certa memòria històrica
en relació al propi espai litoral de Tarragona pot ser útil com a il·lustració
d'aquest fet.

L'any 1952, per no anar gaire enrera, els francesos Carian i Charbonneau
inclouen, a la Guide du Touriste Lettré que dediquen a Espanya, un paràgraf on
caracteritzen la Costa Brava com una "costa rocosa, salvatge, penetrada per
grutes ipuntejada per caps i penyasegats rostits pel sol que cauen drets dins
l'aigua blavosa" (Carian & Charbonneau, 1952: 329). Aquesta caracterització es
completa amb la inclusió de la Costa Brava en l'apartat d'itineraris turístics a
realitzar. Tanmateix, quan fan referència a la costa de Barcelona i a la costa de
Tarragona s'expressen en termes de "menys pintoresca però més plaent". Es
tracta, segons la guia, d'un litoral -el de Barcelona i Tarragona- on "la muntanya
s'allunya del mar i deixa pas a una riviera florida, coberta de vinyes i d'arbres
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fruiters"15. S'observa, en conseqüència, que només quaranta anys enrere el
paisatge de l'espai litoral de Tarragona -que és l'element que es valora en aquell
moment i, per tant, en la guia- no justifica la seva visita. Tanmateix, la posterior
valoració del sol ha provocat que, en l'actualitat, es pugui parlar de col·lapse
estiuenc.

Qualsevol territori s'ha de comtemplar com una paït integrant d'un
conjunt més ampli. Aquesta circumstància té una especial significació a l'espai
litoral de Tarragona, on totes i cadascuna de les unitats que el conformen
s'inscriuen en altres unitats de major abast. Es així, que, tal com s'observa en el
Mapa 5.2, des del punt de vista del relleu -de relativa simplicitat-, la morfologia
del litoral de Tarragona està definida per tres unitats morfològiques: la Serralada
Prelitoral Catalana, la Depressió Prelitoral Catalana i la Vall Inferior de l'Ebre.

Una banda interior de muntanyes delimita, altitudinalment, bona part del
litoral de Tarragona en sentit parallel al mar. Es tracta del sector meridional de la
Sen-alada Prelitoral Catalana. Presenta una alineació NE-SW i està constituïda
per una sèrie de blocs enllaçats entre sí a través d'alineacions diverses i amb
petites depressions intercalades. Fracturat per un sistema de falles, en l'extrem
nord-oest es localitza el Bloc del Gaià, de formes tabulars. En sentit longitudinal,
a ponent d'aquest bloc, la Serra de Miramar enllaça amb el Massís de Prades, que
presenta un desenvolupament superior als 250 km2 en el seu conjunt i que
culmina en els 1.201 metres del Tossal de la Baltassana. En tant que unitat de
paisatge aquest massís presideix el sector central de l'orla de muntanyes que
delimita la plana litoral del Camp de Tarragona i que enllaça, al sud-oest, amb la
successió de serres -Llaberia, Colldejou, Tivissa, Batalla- que, fins a enfonsar-se
al mar, acaben la barrera que tanca l'exterm meridional del Camp de Tarragona.
En direcció a ponent fins a la Serra de Cardó el sistema enllaça amb els relleus de
la riba dreta de l'Ebre. Per darrera, la Serra de la Llena i el Montsant marquen la

15 Malgrat el menor pintoresquismo de la costa de Tarragona, aquesta regió, que té la mateixa "puresa db
cel" i "els mateixos horitzons de muntanyes daurades" que València, de la qual n'és "l'avantsala", té
també -segons Carian i Charbonneau, interès turístic. Tanmateix, més que del seu paisatge, l'interès ve
donat per la pervivència, a Tarragona, dels millors vestigis del passat romà de Catalunya. Més enllà
d'aquest atractiu, només el circuit dels monestirs cistercencs justifica el desplaçament. Justament, dos
dels elements clau en les propostes de diversificació i de qualificació del producte turístic que plantegen
actualment les administracions i els empresaris per a sostreure la dinàmica turística d'un model massa
vinculat al sol i a la platja, a la costa.
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transició cap a les terres d'interior. Finalment, l'extrem sud-occidental de la
Serralada, que enllaça amb els relleus del Sistema Ibèric, presenta algunes
alineacions longitudinals que s'eleven bruscament i emmarquen el final de la
Depressió de l'Ebre. Aquests relleus continuen cap al sud-oest pels Ports de
Beseit, un nucli orogràfic imponent i una frontera humana de consideració, que,
amb la seva topografia desigual i accidentada, culmina al Caro, a 1.447 metres
d'altitud. Entre les darreres estribacions de Beseit i la costa, s'eleva, aïllat i
violent, el Montsià, que atalaia la plana del Delta.

Mapa 5.2. Unitats de relleu del litoral central i meridional català

Q Serralada Prelitoral
L_J Serralada Costanera
D Depressió Preütoral

r
O 10 20 30 Km

Font: Elaboració pròpia a partir de Llopis Lladó, 1947.

La Serralada Prelitoral presideix, a profunditats variables i en sentit
longitudinal, tota la plana litoral i l'aïlla morfològicament i climàticament de
l'interior. Es precisament en aquesta plana, constituïda per dues unitats
diferenciades, on s'han localitzat, majoritàriament, els equipaments turístics,
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residencials i recreatius del litoral de Tarragona. Es tracta d' un espai
caracteritzat, orogràficament, per una altimetria i unes relacions de pendent
extraordinàriament favorables a 1' ocupació urbana del sòl. Tanmateix, com ja
s'ha dit, el natural no és ni l'únic ni el més important entre els factors explicatius
del procés experimentat en aquesta costa, de no ser així no s'explicarien els
diferencials d'ocupació entre els seus diferents trams.

De les dues unitats que formen la plana litoral, la primera constitueix, fins
al Coll de Balaguer, l'extrem meridional de la Depressió Prelitoral Catalana quan
s'obre directament al mar a conseqüència de l'enfonsament del Massís del Garraf.
A causa de la presència de l'algunes estribacions que se separen de l'alineació
principal de la Serralada Prelitoral Catalana per a enfonsar-se al mar, a l'alçada de
Barà resta dividida en dues parts, la plana del Penedès a l'est i la plana del Camp
de Tarragona a l'oest. Amb una alçària inferior als 200 metres en la seva major
part i amb una suau basculació cap a la costa, aquests relleus la fan participar del
caràcter fistonejat que singularitza el litoral català. Al sud del Coll de Balaguer
s'obre la segona plana del litoral de Tarragona, la Vall Inferior de l'Ebre amb dues
subunitats bens definides, la vall alluvial i el Delta. La primera està formada per
terrasses fluvials d'amplada variable que s'obren cap als relleus perifèrics mentre
que el Delta, de formació fini-wurmiana, constitueix una gran planura d'alçària
insignificant sobre el nivell de mar. Els seus 320 km2 presenten un pendent de
l'ordre del 1:10.000 amb només un 10% de les terres per damunt dels 2 metres
d'alçària.

Si bé els materials sedimentaris del Miocè i del Quaternari formen la part
més extensa de les planes litorals de Tarragona, la presència de materials d'altres
origens i composició en les afloracions rocoses i en els propis relleus que el
limiten morfològicament dóna, tal com s'observa en el Mapa 5.3, una certa
varietat a l'estructura lítica de l'àrea i, en conseqüència, a les seves propietats
geotècniques16. El Miocè es troba en el sector oriental del Camp de Tarragona, a

16 Per a l'elaboració d'aquest mapa i del següent es parteix de l'estudi publicat l'any 1985 pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques sobre el medi físic terrestre del litoral català (Trilla, 1985).
Seguint aquest estudi, en aquest mapa es consideren només alguns paràmetres en relació a la capacitat
del litoral per a servir de suport a l'activitat humana, és a dir, a les seves propietats geotècniques.
S'inclouen, a efectes merament orientatius i genèrics, els mateixos aspectes que són considerats per
l'equip de Trilla. En concret, la facilitat de remoció i excavació -ripabilitat- i la capacitat de càrrega -dos
aspectes fonamentals des d'un punt de vista analític-i dos aspectes aplicats com són els problemes
geotècnics habituals segons el seu origen i una valoració global de les condicions constructives. La
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partir del curs del riu Francolí, i en l'extrem oest de l'àrea d'estudi. Ocasiona sòls
compactes formats pels mateixos materials de margues, calcàries, guixos i argiles,
formacions sedimentàries antigues en general, que constitueixen la Depressió de
l'Ebre. Els materials del Quaternari formen bona paït de la resta de les planes
litorals. Genèticament, però, cal fer-ne algunes distincions. Un primer tipus està
constituït per materials al·luvials i forma les terrasses fluvials que es localitzen en
els cursos baixos del Gaià, el Francolí i l'Ebre i el propi Delta. Un segon tipus,
argilós i amb abundància de crostes calcàries, correspon als dipòsits de derrubis
de fins a cinc metres de profunditat que s'extenen al peu de la Serralada
Prelitoral i que ocupen grans extensions al Baix Penedès, al sector oest del
Camp de Tarragona a partir del Francolí i a les planes de l'Ametlla de Mar.
Finalment, es troben materials Paleozoics, amb afloracions granítiques en alguns
punts, al peu de la Serra de Miramar i, anant més enllà dels límits de l'estricta àrea
litoral, al Massís de Prades. Es troben també calcàries, dolomies i margues del
Secundari en els nivells inferiors del Massís de Prades, al Cap de Salou i, al nord
del Gaià, en les afloracions rocoses situades sobre la pròpia línia de costa.

Es aquesta configuració orogràfica i aquesta estructura lítica la raó que
explica una línia de costa tan poc "pintoresca", en paraules de Carian i
Charbonneau o, dit d'una altra manera, una costa fonamentalment rectilínia. Tal
com es recull en el Quadre 5.1, són prou explícits en aquest sentit els valors que
obté l'índex de Martonne17 calculat a partir de mapes topogràfics a escala
1:50.000 per als diferents trams de la costa de Tarragona. Una costa, a més a més,
que es caracteritza per la dominancia de la platja com a modalitat física en base a
la qual el medi terrestre entra en contacte amb el medi marítim i per l'articulació
dels seus límits a través de formes tant característiques com les maresmes o el
propi delta.

classificació del litoral segons la seva ripabilitat està subdividida en tres categories, la fàcil, que
correspon a sòls queja estan engrunats, la mitjana que correspon a materials compactes que requereixen
maquinària per a ser remoguts i la difícil, que requereix d'explosius. Quant a la capacitat de càrrega -
concepte diferent al que s'utilitza en el context d'altres disciplines ambientals com la pròpia geografia-
la mesura està també subdividida en tres categories que corresponen, la baixa, a càrregues unitàries
inferiors a 2 kg/crn^, la mitjana a càrregues entre 2 i 4 km/cm^ i l'elevada a càrregues de més de 4
kg/cm^.

17 Expressió quantitativa del grau d'articulat o retallament de la costa obtingut a partir del càlcul de la
relació entre els seus contorns intern i extern o entre les línies tangents internament i externament als
sortints i entrants més pronunciats.
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Mapa 5.3. Propietats geotècniques dels materials del litoral de Tarragona

CAPACITAT DE CÀRREGA

PROBLEMES MES HABITUALS C..QNQLCIQNS CONSTRUCTIVE g

a G«om»cènlcs A Favorables

b Morfològics (de rugosiïat) B Acceptablas

c HídrològicE C Oeslavoratilus
Mar Mediterrani*

Sols rocosos

Graníncs

; ..̂  Al·luvials tn g»n*ral

' . • . * • i AtollOGOs amb abundància

O 5 10 15

Font: Trilla, 1985.

Ara bé, aquestes formes no són, de cap de les maneres, estables. Totes
elles tenen un component dinàmic que pot ocasionar canvis morfològics18. En

De moment, les referències empíriques als processos de canvi i als factors que hi intervenen -per
exemple, els moviments dels corrents marins o l'onatge a una escala temporal humana o els
moviments tectonics o les variacions climàtiques a una escala molt més dilatada- són encara migrades.
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concret, a una escala temporal humana -que es la que es vol destacar en aquest
apartat -l'alteració dels processos d'interacció generats pels corrents marins i
l'onatge a conseqüència, fonamentalment, de l'actuació antròpica sobre el medi
litoral han ocasionat immediates reaccions dinàmiques a la línia de costa que han
donat com a resultat que, tal com s'observa en el Mapa 5.4, determinats trams de
costa estiguin avançant i guanyant terreny i, altres, en canvi, es trobin en
retrocés i requereixin, si es considera pertinent, actuacions, també antròpiques,
de regeneració. Només d'aquesta manera es pot mantenir la línia de costa i, en
particular, la platja, com a bé públic insdispensable per a unes determinades
activitats productives19.

Quadre 5.1. Valor de l'índex de Martonne per a diferents trams de costa del

litoral de Tarragona

Tram

De Cubelles a Torredembarra

De Torredembarra a La Pineda

Cap de Salou

De Salou a la Punta dels Penyals

De la Punta dels Penyals a l'Ampolla

De l'Ampolla a Sant Carles de la Ràpita

De Sant Carles de la Ràpita al riu Sénia

Index de Martonne

l'03

112

l'42

l'Oó

l'86

118

l'30

Font: Trilla, 1985.

Ara bé, tal com s'ha apuntat a partir de les consideracions que es
reprodueixen a la guia de Carian i Charbonneau, més que les característiques
morfològiques de l'espai, són bàsicament el clima i, en particular, el sol, els
elements físics que fonamenten la seva inicial valoració turística i la seva
posterior ocupació per a la localització de residències d'ús secundari.
Efectivament, encara en l'actualitat, segons una enquesta publicada l'any 1990
pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Centre d'estudis Tècnics
Turístics, 1990) el paisatge de l'espai litoral de Tarragona -que des de

19 Veure, en aquest mateix sentit, un estudi de detall sobre les variacions del perfil de les platges de Vila-
seca i de Salou a conseqüència de la transformació del litoral ocasionada per la indústria i el turisme a
l'article publicat conjuntament amb J. Blay (Anton Clavé & Blay Boqué, 1993).
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determinades perspectives pot arribar a ser considerat banal- només és valorat

com a motiu d'interès turístic en un 19*6%. Diferentment, el clima i, en concret, el
sol ho són en un 567% i en un 37*2% respectivament20.

Mapa 5.4. Dinàmica de la línia de costa del litoral de Tarragona. 1993

Calafell Vilanova i la Geltrú
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Pot I an colmatHcio ptriòdíca
u vn perill da colmatacio

Font: Actualització de Trilla, 1985.

Tanmateix, poden ser diverses les raons que condueixin a aquesta

valoració i, de fet, resultats similars també es podrien obtenir en qualsevol altre

espai de destinació turística basat, precisament, en el sol i la platja. Es obligat
reconèixer, doncs, tal com apunta Besancenot en la seva obra clàssica sobre

clima i turisme, que no es pot entendre el desenvolupament d'espais de
destinació turística sense considerar la valoració que la demanda fa del seu clima

local (Besancenot, 1990)2!.

20 La pregunta és de respostes múltiples.

21 L'estudi del clima des de l'òptica de la dinàmica turística és una de les disciplines que, tal com
demostren recents recopilacions efectuades en el marc del Centre des Hautes Etudes Touristiques d'Aix-
en-Provence (veure, per exemple, Baretje & Crespo, 1992), està prenent cos en el camp de l'anàlisi del
turisme. Les múltiples formes que adopta la relació entre l'element clima i el fenomen turístic porten a
estudiar paràmetres com la temperatura, la insolació o la precipitació, entre altres, que poden ajudar a
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L'estructura morfològica del domini litoral de Tarragona, amb la Serralada
Prelitoral i una clara influència del mai' Mediterrani com a factors de suavització
de contrastos, contribueix de manera fonamental a determinar les
característiques del clima del litoral merdional de Catalunya22. Els valors de
temperatura més elevats -les isotermes mitjanes anuals se situen entre 15° i 17° en
tots els observatoris- es donen en el sector sud del territori, notablement
uniforme orgogràficament i relativament a cobert dels corrents freds del Nord i
de l'Oest. Tanmateix, tal com s'observa en el Quadre 5.2, els 16'7° de temperatura
mitjana anual a l'Observatori de Roquetes no s'allunyen excessivament dels
15'2° de Cambrils, que és l'observatori que obté un valor més baix de tots els
considerats. Condicions d'exposició, abric, altitud i proximitat al mar expliquen
aquesta diferència.

Amb una temperatura mitjana de les màximes entre 12'6° a el Perelló i
14'4° a Roquetes, gener resulta ser el mes més fred per a tots els observatoris. La
mitjana de les mínimes, que podria resultar ser un factor limitant per a
l'aprofitament turístic hivernal, no indica una situació de fred notable, situant-se
entre els 4'2° de Cambrils i els 7'7° de Vandellòs. La mitjana de mínimes absolutes
només baixa de -1° a l'observatori de Reus, situant-se per damunt de 0'5° a
l'Ametlla i Tarragona i per damunt de 2° a Vila-seca de Solcina i Vandellòs.
S'entendria, doncs, una certa possibilitat de potenciar el turisme d'hivern,
especialment, per exemple, en nuclis com Salou, amb una infrastructura i dotació
en equipaments important i amb una situació tèrmica mínimament satisfactòria. El

determinar les condicions climàtiques més adequades per al desenvolupament d'activitats d'aquesta
mena. Veure, en aquest sentit, articles com el de Mieczkowski (1985) on proposa un index climàtic
turístic.

22 Atès que no hi ha estudis referits específicament a la relació entre clima i turisme al litoral d2
Tarragona i que no és pretensió d'aquesta tesi de desenvolupar el tema en profunditat, a continuació es
realitza una aproximació bàsica al paper d'alguns dels elements del clima en l'actual aprofitament
turístic d'aquest espai, a partir, fonamentalment, de les sèries que D. López Bonillo (1988) ha recopilat
per a la caracterització climàtica de la província de Tarragona -amb la finalitat d'estudiar-ne les seves
repercusions agrícoles-referides als observatoris litorals de Roquetes (Observatori de l'Ebre), el Perelló,
l'Ametlla de Mar, Vandellòs (Central Nuclear), Cambrils, Reus (Base Aèria), Vila-seca de Solcina i
Tarragona. Els períodes d'observació que ha utilitzat D. López Bonillo per a construir aquestes sèries
són de 30 anys en els casos de Roquetes, Cambrils, Reus i Vila-seca per a temperatura i precipitació i
en el cas de l'Ametlla de Mar per a precipitació. Per a la resta d'observatoris els períodes són de 23 i 13
anys respectivament per als casos de Tarragona i Vandellòs per a temperatura i precipitació i de 10
anys per a temperatura i 21 anys per a precipitació en el cas d'el Perelló. La sèrie de temperatures de
l'Ametlla de Mar és de 5 anys.
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mes més càlid és, en tots els observatoris, el més d'agost. La temperatura mitjana
de les màximes d'aquest més se situa entre els 30'1° de Roquetes i els 27'0° de
Tarragona. La mitjana de les mínimes es manté per damunt dels 17° en tots els
observatoris. La mitjana de les màximes dels sis mesos més calorosos es troba
també entre els 27° de Roquetes i els 24'2° de Tarragona. Aquestes temperatures,
no excessivament elevades, justifiquen l'èxit de la funció turística, recreativa i
residencial d'aquest litoral, que, com s'observa, pel que fa a condicions tèrmiques
podria ampliar-se notablement fora de la temporada estrictament estival. Es
evident, en aquest sentit, la influència de la massa marítima com a factor
modelador de les condicions tèrmiques.

Quadre 5.2. Indicadors de temperatura al litoral de Tarragona ("C)

Estació

Roquetes

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Cambrils

Reus

Vila-seca

Tarragona

1

16'7

15'8

157

16'5

15'2

15'5

15'5

15'7

2

21'9

20'2

211

20'2

201

20'3

20'6

19'9

3

11'9

10'9

ll'O

13'6

10'3

10'9

13'2

11'9

4

71

6'6

6'7 .

91

61

5'7

9'5

7'0

5

14'4

12'6

13'6

141

13'9

13'5

13'8

13'8

6

5 '3

4'5
4-9

77

4'2

4'3

67

5 '9

7

-0'6

-0'4

0'6

3'4

-0'9

-l'9

2'0

0'8

8

301

28'9

287

27'2

27'4

281

28'3

27'0

9

197

18'5

18'8

20'6

17'4

187

21'0

19'0

10

27'0

25'8

257

24'5

24'5

25'0

25'2

24'2

1: temperatura mitjana
2: temperatura mitjana de les màximes
3: temperatura mitjana de les mínimes
4: temperatura mitjana de les mínimes absolutes
5: temperatura mitjana de les màximes el mes més fred
6: temperatura mitjana de les mínimes el mes més fred
7: temperatura mitjana de les mínimes absolutes el mes més fred
8: temperatura mitjana de les màximes el mes més càlid
9: temperatura mitjana de les mínimes el mes més càlid
10: temperatura mitjana de la mitjana de les màximes dels 6 mesos més càlids.

Font: Elaboració pròpia a partir de López Bonillo, 1988.

Aquesta circumstància afecta també el seu règim de precipitacions.
Efectivament, per la seva situació, l'espai litoral de Tarragona rep la influència de
diversos centres d'acció. Les masses d'aire que se succeixen durant l'any són
portadores de caràcters diversos a causa, precisament, de la seva variada

procedència. L'existència de la barrera aerològica constituïda per la serralada
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Prelitoral explica en bona mesura les característiques de precipitació que es
donen en cadascuna de les localitats del litoral, ja sigui per descens d'adveccions
procedents de l'interior peninsular sobre el sector litoral amb un marcat caràcter
de sequedat, ja sigui a conseqüència de la inestabilitat i dinamisme de les masses
d'aire procedents del Mediterrani que provoquen precipitacions violentes en les
estacions equinoccials. Ambdós factors expliquen també l'elevada variabilitat
interanual que, com indica el detall de l'estudi realitzat per D. López Bonillo
(1988), caracteritzen el règim de precipitacions del domini. Tal com s'observa en
el Quadre 5.3, els observatoris considerats registren precipitacions anuals entre
els 500 i els 600 mm-491 mm a Tarragona i 615 a Roquetes-. Ara bé, tot i la
homogeneïtat aparent, aquest tram de litoral no forma un conjunt uniforme, sinó
que s'aprecien diferències entre l'extrem meridional, amb registres lleugerament
superiors, i la resta. A nivell local, la incidència de la naturalesa i disposició dels
relleus pot explicar algunes variacions que, tanmateix, a causa de la distribució
irregular dels punts d'observació, són difícils de comprovar.

Quadre 5.3. Indicadors de precipitació, aridesa i humitat al litoral de
Tarragona

Estació

Roquetes

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Cambrils

Reus

Vila-seca

Tarragona

PA

615

603

584

591

543

581

575

491

Distribució mensual en percentatge

O

16

12

15

13

13

14

13

13

D

10

10

10

8

8

7

8

8

G

5

7

5

5

5

6

5

6

F

5

5

4

5

4

4

4

5

Mç

6

8

8

8

,8

8

8

6

Ab

7

7

7

8

8

8

8

9

Mg

11

11

8

10

10

10

10

8

Jn

9

9

7

9

9

9

9

6

Jl

3

3

3

3

3

3

3

4

Ag

6

5

6

9

9

8

9

9

S

15

15

18

15

16

15

16

17

ETP

85'1

82'3

80'3

831

78'4

80'0

80'3

79'6

Jh

072

073

073

071

0'69

073

072

0'62

PA: Precipitació anual (min)

ETP: Evapotranspiració Potencial

Ih: Index d'humitat

Font: Elaboració pròpia a partir de López Bonillo, 1988.

Pel que fa a la distribució anual de les precipitacions, el litoral de
Tarragona es caracteritza per tenir règim pluviomètric estrictament mediterrani,
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amb un màxim de precipitació principal a la tardor i un de secundari a la
primavera. Els baixos percentatges de precipitació que s'obtenen en el mesos
d'estiu, notablement inapreciables en el seu mes central i les altes temperatures
determinen un tret bàsic en la caracterització del règim d'humitat d'aquest
domini, que pertany, segons que es deprèn del càlcul dels índexs corresponents -
entre el 0'62 de Tarragona i el 0'73 de l'Ametlla de Mar, el Perelló i Reus-, al tipus
Mediterrani Sec. Efectivament, els elevats valors d'evapotranspiració potencial,
propis de dominis amb uns ritmes tèrmics on són freqüents les altes temperatures
i una forta irregularitat pluviomètrica, posen també de manifest aquesta
circumstància.

Tot i que de primer moment aquesta circumstància es pot interpretar
favorablement al desenvolupament d'una activitat turística basada en el sol i la
platja, es pot fer també una lectura alternativa més problemàtica si es consideren
les seves implicacions en forma d'insuficient capacitat d'abastiment d'aigua per a
satisfer els diferents usos demandats i, en particular, també els derivats de la
implantació turística -especialment tenint en compte que la major demanda de
cabals coincideix amb l'escassedat hídrica estival-. Aquest fet ha implicat, en
conseqüència, la dependència de reserves externes al propi espai litoral un cop
que -i no només a conseqüència del turisme- els aquifers han entrat en procés de
sobreexplotació i, en alguns casos, de salinització23.

Tot i que la pròpia tipificació del clima del litoral de Tarragona en el
domini Mediterrani Sec ja és prou significativa per ella mateixa, per les seves
repercusions en la realització d'activitats recreatives basades en el model
tradicional de sol i platja, són d'interès els factors nubositat i insolació. La
nubositat és important per la seva incidència sobre l'absorció de radiacions
solars i, com la insolació, pels seus efectes sobre els valors que obtenen les
temperatures en cada moment i sobre l'amplitud tèrmica.

23 Una síntesi dels problemes d'intrusió marina -previs al transvassament d'aigua de l'Ebre- en els aquifers
dels litoral meridional de Catalunya es pot trobar en la comunicació que E. Custodio (1988) va fer al
Simposi Internacional sobre Tecnologia de la Intrusió en Aquifers Costaners celebrat a Almuñecar. En
relació a àmbits territorial més restringits, en aquest mateix Simposi es van presentar dues altres
comunicacions. La prunera estudia la qüestió en el domini estricte del Camp de Tarragona (Torrens et
al, 1988). La segona aborda la problemàtica a la zona de Vila-seca i Salou (López Bravo & Virgos
Soriano, 1988). Des d'una perspectiva geogràfica, J. Blay (1988) ha realitzat una detallada aportació al
coneixement dels impactes de la sobreexplotació de l'aqüífer plioquatemari de Vila-seca i Salou a
conseqüència del desenvolupament econòmic i del creixement demogràfic d'aquesta àrea.

157

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE 
TARRAGONA 
Salvador Antón Clavé 
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008



La diferenciado territorial

En el Quadre 5.4 s'han recollit els valors mensuals de nubositat i insolació
referits als observatoris de Reus, Tarragona, Vandellòs i Roquetes. Com pot
apreciar-se, el ritme anual es configura amb lleus oscil·lacions de la nubositat
durant la tardor i l'hivern, un ascens durant la primavera i un descens acusat a
partir del mes d'abril24. L'estabilitat atmosfèrica característica del juliol es
tradueix en el valor mínim de nubositat en aquest mes. Igualment, les situacions
depressionàries de primavera i tardor són responsables dels màxims d'aquestes
estacions. Destaquen, igualment, els valors més alts de dies totalment nets que
aconsegueix l'observatori més meridional en relació als altres. Per tal de no
interpretar erròniament el relatiu baix nombre de dies totalment descoberts
durant els mesos d'estiu -de 5 a 9 als observatoris de Reus, Tarragona i
Vandellòs-cal tenir en compte, des de la perspectiva dels seus efectes en tant que
factor condicionant de les activitats turístiques i recreatives a Take lliure, quin és
el règim diari de la nubositat. En concret, aquest règim obté els valors més baixos
a les 13 hores i els més alts a partir de les 18 hores.

Tant interessant com la nubositat, la insolació o, en tènues corrents, el
nombre d'hores de sol, completa la revisió de les circumstàncies climàtiques que
fonamenten unes activitats que tenen precisament en el sol el principal motiu
d'atracció. El quadre 5.6 aplega, en aquest sentit, a més del total d'hores de sol, la
insolació relativa, és a dir, el percentatge d'hores de sol eficaç en relació a les
hores de sol possibles si la nubositat fos nul.la. Als observatoris del litoral de
Tarragona, amb unes insolacions anuals entre 2.586 i 2.700 hores, els
percentatges de sol eficaç se situen gairebé en tots els casos en un 60%. Com és
de preveure, el màxim correspon als mesos d'estiu en tots els casos. Destaca,
entre ells, el més de juliol, que presenta els valors més elevats d'hores de sol i
d'insolació relativa. Es de destacar també, de cara a l'aprofitament hivernal
d'aquest recurs, que tot i que les hores de sol baixen considerablement durant els
mesos de gener, febrer i març, en general la insolació relativa durant aquest
periode obté valors, excepte algun mes en els observatoris de Vandellòs i de
Tarragona, iguals o superiors al 50%.

La mesura de la nubositat s'expressa en vuitens, és a dir, vuitenes païts de cel. O correspon a un cel
totalment net i 8 a un cel totalment cobert.
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Quadre 5.4. Valors mensuals mitjans de nubositat i insolació

Estació

Roquetes

1A

IB

1C

2A

2B

Vandellòs

1A

IB

1C

2A

2B

Reus

1A

IB

1C

2A

2B

Tarragona

1A

IB

1C

2A

2B

O

3'9

8

6

190

56

42

8

6

200

59

42

5

6

205

58

4'3

4

7

179

54

N

4'0

8

6

150

54

4'1

5

7

173

58

41

6

6

174

59

4'0

5

6

147

51

D

37

8

6

156

55

4'4

5

6

128

49

42

6

6

154

54

3'8

7

6

134

49

G

3'9

8

7

156

55

42

6

5

150

55

4'0

7

6

176

60

3'8

9

7

142

50

F

3'8

8

6

166

57

42

6

5

174

54

4'1

5

6

178

60

4'0

6

5

148

53

Mç

42

7

9

196

58

4'4

6

9

196

53

4'4

6

7

199

54

42

6

6

176

49

Ai

42

6

7

228

57

4'6

4

7

218

55

4'4

4

7

231

58

47

4

7

215

53

Mg

41

6

7

256

58

4'5

4

7

255

57

4'4

4

6

274

61

47

4

7

239

57

/«

3'6

8

4

278

63

42

5

6

278

61

3'9

5

5

290

63

3 '9

5

6

247

60

//

27

13

1

316

68

2'8

9

2

321

70

2'9

9

2

318

71

3'3

7

5

286

67

^

31

10

4

280

66

37

7

4

273

64

3'6

6

3

283

67

3'8

6

3

257

61

S

37

7

1

216

57

42

4

6

220

59

42

4

6

213

56

4'4

3

6

188

54

Any

37

97

68

2.603

59

4'1

69

70

2.586

58

4'0

67

74

2.695

60

4'1

66

71

2.358

55

1A: Vuitens

IB: Dies nets (nubositat total < 5 vuitens)

1C: Dies coberts (nubositat total > 19 vuitens)

Font: Elaboració pròpia a partir de López Bonillo, 1988.

2A: Hores de sol

2B: Insolació relaüva (en %)

1.2. Les modalitats turístiques

Tenint en compte que, tradicionalment, la manifestació espacial més
important de l'activitat turística ha estat l'existència d'allotjaments destinats a la
recepció de turistes, a l'hora d'interpretar la localització diferencial del turisme
sobre l'espai no es pot separar la diversa presència d'equipaments turístics,
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residencials i recreatius en cadascun dels trams de costa del pes relatiu de les
diferents modalitats d'allotjament. Tanmateix, les llacunes estadístiques que
poden ajudar a precisar l'abast de les diferents modalitats són enormes.
Especialment pel que fa a la modalitat dominant en amplis espais de costa
mediterrània i, en concret -tal com s'observa en el Mapa 5.5-, a les destinacions
turístiques del litoral de Tarragona, la modalitat residencial d'ús temporal25. S'ha
d'assenyalar, en aquest sentit, que de les 864.432 places d'allotjament estacional
que disposava la Costa Daurada l'any 1990 segons el Departament de Comerç,
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya26,755.513 eren d'apartament i
residència secundària, és a dir, un 87'40% del total. Les 33.901 places existents
en els 267 establiments hotelers representaven el 3'90% de la capacitat total.
Finalment, els 75 càmpings aportaven 75.018 places que representaven el 8'68%
de l'oferta27. Aquesta circumstància queda perfectament uil.lustrada en el Mapa
5.5, de síntesi, on s'observa la dominancia d'espais residencials turístics.

La Figura 5.1 posa de manifest el caràcter dominant del contingut
residencial de l'oferta d'allotjament localitzada en el litoral de Tarragona en
l'espai i en el temps. Per al seu càlcul s'han utilitzat com a indicadors les
habitacions d'hotel i les places de càmping segons els catàlegs publicats per la
Secretaria General de Turismo per els anys respectius i els valors referits als

25 El Mapa 5.5 només identifica com a nuclis turístics aquells que l'any 1994 tenien més de 2.000
places hoteleres. Es considera que la presència d'equipaments turístics com els càmpings i les
residències ecundàries a la resta de municipis crea usos turístics del sòl però no ciutat turístiques en un
sentit estricte.

26 L'any 1990, el Departament de Comerç, Consum i Turisme incloïa sota l'epígraf de Costa Daurada la
totalitat de les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i el Montsià i bona paït de les del Baix
Camp, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Les places d'apartament i residència secundària que aquest
Department consigna per a l'any 1990 es basen en l'estimació realitzada per la Secretaría General cfe
Turismo l'any 1989. Estimacions posteriors han rebaixat la magnitud d'aquestes xifres. En concret, per
a 1' any 1993, el mateix Departament de Comerç, Consum i Turisme especifica 33.798 places
hoteleres, 62.965 places de càmping i 520.132 places en habitatges d'ús turístic a la Costa Daurada cb
tarragona. En qualsevol, sense entrar en el ball de xifres que sempre representen aquestes estimacions,
la relació de modalitats es manté.

27 Referida a aquest mateix any 1990 existeix una segona estimació elaborada pel Centre d'Estudis
Tècnics Turístics (CETT, 1990) segons la qual el total de places de la Costa Daurada l'any 1990 era cb
842.922. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la proporcionada pel Departament de Comerç,
Consum i Turisme però cal tenir en compte que es refereix només als establiments localitzats en els
municipis litorals. Segons aquest centre, d'aquestes places n'hi havia 726.200 -el 86'2% del total- que
corresponien a apartaments i residències secundàries, 27.854 que corresponien a hotels i 88.868 que
corresponien a càmpings.
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habitatges secundaris més els desocupats28 proporcionats pel Cens de
l'Habitatge elaborat per l'Instituto Nacional de Estadística29. En aquesta
modalitat, per a l'any 1991 s'hi han afegit els habitatges sobre els quals no en
consta l'ús30 i no s'han comptabilitzat els consignats en la categoria d'altres31. La
xifra de places d'aquesta modalitat s'ha obtingut aplicant una mitjana de 4'25
ocupants per habitatge32. Per tal d'unificar les diferents informacions
proporcionades pels catàlegs, per al càlcul de places hoteleres s'ha aplicat un
multiplicador de 2 al nombre d'habitacions33. De la Figura s'ha de significar, en
primer lloc, l'encara important pes de la modalitat de càmping l'any 1970 en
municipis com Creixell (83%), Alcanar (42%) Mont-roig (41%), Altafulla (35%) i
el Perelló (35%) i, atesa l'escassa magnitud de la resta de modalitats, de l'hoteleria
a Tarragona (16%) i Sant Carles de la Ràpita (15%).

28 Definits com a "habitatges que, sense trobar-se en estat ruïnós, es troben deshabitats." (Instituto
Nacional de Estadística, 1991).

29 Aquesta font no està exempta de problemes. Se'n poden destacar dos: (1) que inclogui assignacions
errònies, i (2) que presenti desajustos en relació al volum d'habitatges. Totes dues són qüestions que
poden implicar significatives desviacions, especialment a escala municipal. D'exemples en aquest
sentit se n'han detectat diversos en el cas del Cens de 1991. Així, pel que fa a l'assignació dels
habitatges es pot esmentar el cas de Creixell on, segons el cens, l'any 1991 només hi havia 7
residències secundàries tot i que en tenia 2.112 sobre les quals no en constava l'ús. Pel que fa a la
segona qüestió pot destacar-se el cas de Roda de Barà on, mentre que la suma de tots els habitatges que
s'hi van acabar entre 1981 i 1990 més el parc anterior a 1981 donava un total de 4.720 habitatges,
l'avanç del cens de 1991 només en contemplava 3.977. Un problema afegit al del còmput de places ve
donat pel fet que no és possible desllindar l'allotjament pròpiament turístic del que només realitza
funcions de residència secundària. De fet, és comú que els propietaris de residències secundàries lloguin
els seus immobles determinades èpoques l'any sense donar-los d'alta com a allotjaments turístics i
escapant al control fiscal i administratiu del sector públic.

30 Definits com a habitatges no principals, que "no han pogut classifi-car-se en cap de les rúbriques
anteriors per no haver estat possible obtenir informació sobre ells ni tan sols a través de fonts
indirectes." (Instituto Nacional de Estadística, 1991).

31 Segons aquesta font, l'any 1991 el total d'habitatges de la demarcació de Tarragona és de 347.477.
D'ells, 227.908 (65'6%) són principals; 119.569 (34'4%) són secundaris; 44.351 (12'8%) estan
desocupats; 620 (0'2%) tenen altres usos i de 14.136 (4'1%) no en consta l'ús.

32 Aquesta és la xifra que aplica l'estudi realitzat per la Secretària General de Turismo per a dimensionar
l'oferta extra-legal de la indústria turística espanyola l'any 1989 (Secretaria General de Turismo, 1990).
Seguint aquest mateix estudi, en el cas de Tarragona, -capitals de província- no es comptabilitzen els
habitatges desocupats. Tampoc es compatbilitzen els habitatges sobre els quals no en consta l'ús.

33 En la Figura no s'inclouen els valors relatius a Deltebre i Sant Jaume d'Enveja per a 1970. Els valors
de Salou i de l'Ampolla s'afegeixen als de Vila-seca i el Perelló per tal de facilitar les comparacions
entre els dos anys.
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Figura 5.1. Estructura de l'oferta d'allotjament turístic dels municipis de
l'espai litoral de Tarragona. 1970-1991

100

10
O 50

% CÀMPING

1970

100

(1) Alcanar, (2) Sant Carles de la Ràpita, (3) Amposta, (4) Sant Jaume d'Enveja, (5) Deltebre, (6) El
Perelló, (7) L'Ametlla de Mar, (8) Vandellòs, (9) Mont-roig, (10) Cambrils, (11) Vila-seca i Salou,
(12) Tarragona, (13) Altafulla, (14) Torredembarra, (15) Creixell, (16) Roda de Baia, (17) El Vendrell,
(18) Calafell, (19) Cunit Font: Elaboració pròpia
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Aquesta distribució és expressiva encara del feble nivell de consolidació
de l'estructura de l'oferta aconseguit durant el primer decenni de
desenvolupament turístic. L'any 1990 l'única modalitat que singularitza els
diferents municipis és l'hotelera. Salou (16%), Sant Carles de la Ràpita (10'81%) i
Tarragona (8%) es diferencien de la resta de municipis per la potència d'aquesta
modalitat d'allotjament. Tots els altres, amb major o menor intensitat, basen la
seva oferta en modalitats extensives d'ocupació del sòl, ja sigui la residencial, ja
sigui la campista. Tanmateix, els canvis de posició són significatius de la
singularitat dels processos seguits en cadascuna de les localitats particulars.
Destaca, de totes maneres que, entre 1970 i 1991 només els municipis de
Cambrils, Vila-seca i Salou i Tarragona han incrementat la seva participació
hotelera mentre que Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Mont-roig, Altafulla,
Torredembarra, el Vendrell i Calafell l'han disminuït. Contràriament, només els
municipis de Vandellòs, Vila-seca i Salou, Tarragona i Roda de Barà han vist
minvar -en aquest darrer cas gràcies a l'increment de la capacitat en la modalitat
de càmpings- la participació relativa de l'oferta residencial malgrat el seu
creixement en termes absoluts. En general, tots els municipis excepte Sant Jaume
d'Enveja, Vandellòs, Tarragona i Roda de Barà, han vist disminuir -o mantenir en
el cas dels municipis de la comarca del Baix Ebre- la seva capacitat d'allotjament
en càmpings.

De l'escassa rellevància de l'estructura hotelera a la zona ja en dóna fe
l'any 1966 el Director General d'Empreses i Activitats Turístiques, León Herrera
Esteban, quan sosté que el problema de Tarragona és "que la oferta de
apartamentos supera en mucho a la de hoteles (...) y esto crea el problema a
muchas agencias de viajes que quieren plazas hoteleras para sus excursiones
perfectamente delimitadas en unas cuantas jornadas"34. Múltiples indicacions
apunten en el mateix sentit. L'any 1968, per exemple, una anàlisi sobre els
programes de les agències europees -escandinaves, alemanyes, britàniques,
holandeses i belgues- posa de manifest que, a diferència de destinacions com
Mallorca, la Costa del Sol o la Costa Brava, la Costa Daurada només hi és
referenciada ocasionalment i, en particular, considerant només Salou, Calafell i

34 Declaracions recollides al Diario Español de 27 de febrer de 1966. Aquest problema també és posat ds
manifest periòdicament pels representats locals i turístics dels municipis de la costa. Tanmateix, tot i
les expectaüves que ocasionalment es revelen, els resultats de la promoció d'equipaments hotelers es
compten -llevat del sector central de Salou i Cambrils- per fracassos.
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Comaruga35.Elmotiués, segons l'estudi, -a més de la insuficiència de l'aeroport
de Reus- la feblesa de l'oferta hotelera disponible a la zona36. En una anàlisi més
acurada, Ernest Lluch i Eugeni Giral indiquen que l'any 1967 l'hoteleria es
concentra al Baix Penedès -Calafell i Coma-ruga- i, exceptuant la ciutat de
Tarragona, a Salou. Fora d'aquests dos nuclis només destaquen Cambrils, que
incrementa progressivament el seu pes hoteler a conseqüència de la seva
localització adjacent a Salou, del qual n'és, per a determinats segments de
demanda, una perifèria37, i Torredembarra (Lluch & Giral, 1968)38.

L'impuls que dóna l'entrada de capitals forans -procedents
majoritàriament de la Costa Brava i de la Costa del Maresme-a l'espai central de
la Costa Daurada a principis de la dècada dels setanta en el sector hoteler porta
a superar la mediocritat en termes d'inversió i de dimensions de la planta hotelera
que, tal comes veu en el Quadre 5.5, es localitza indiferenciadament per tota la
costa durant els primers anys seixanta. El pes dels hotels és, fins aquest moment,
marginal respecte al dels equipaments extrahotelers -fonamentalment
apartaments i residències secundàries-. Juntament amb els establiments, aquest
capital forà dedicat a l'hosteleria aporta un know how específic que vincula el
sector -fonamentalment- a la contractació col·lectiva de la demanda a través
d'operadors estrangers. La bona localització i accessibilitat de Salou -l'aeroport
de Reus és usat civilment, amb intermitències i insuficiències, des del 14 de
novembre de 1957- i, en un altre sentit, el seu dinamisme inversor -públic i
privat- són a la base de la localització de bona part dels hotels en aquesta àrea i,
per tant, de la distinció que s'opera, a partir dels anys setanta, entre Salou -i la
seva perifèria immediata- i la resta de litoral.

35 A la denúncia d'aquesta insuficiència s'hi aí'egeix, ja des de finals dels anys seixanta, la demanda
d'incrementar les possibilitats recreatives més enllà del sol i la platja.

36 Diario Español, 12 de juliol de 1968.

37 Els anuncis d'establiments localitzats a Cambrils sota la identificació de Salou és habitual des ds
mitjans dels anys setanta. Tant és així que el propi Patronat de Turisme de Cambrils ha denunciat, en
algun moment, el fet que empreses radicades en aquest municipi -per exemple agències de lloguer i
venda d'apartaments com Roxamar o Sol de España o hotels com Augustus- s'anunciïn a les
publicacions especialitzades sota la imatge i epígraf de Salou.

38 A la resta de municipis les operacions de dotació d'equipament hoteler són aïllades i responen a
estratègies particulars. Aquests són els casos, per exemple, de l'Hotel Llorca, promogut, a l'Almadrava
de Vandellòs, pels antics concessionaris de la pesquería o del parador turístic de Barà, que va començar
com a hotel d'una companyia belga per a milionaris refinats.
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Més tard, superades les diferents dimensions de la crisi que s'apodera de
l'economia europea des dels anys setanta i afecta la dinàmica local fins entrada la
dècada dels vuitanta, la localització d'equipaments hotelers també es reprèn
gairebé exclusivament a l'espai central del litoral de Tarragona. El fet que a
Salou ja s'hi havia consolidat una certa estructura en aquest sentit -per tant, hi
havia una posició en el mercat- i, complementàriament, el suport urbanístic
municipal en matèria d'equipaments són aspectes decisius de cara a la
polarització en aquesta zona de les inversions en aquesta modalitat
d'allotjament39.

Quadre 5.5. Taxes de creixement de la capacitat hotelera als municipis
litorals de Tarragona segons categories. 1961-1991

Hotels 4 i5* Hotels
1961 1970 1981 1991 Taxes Taxes 1961 1970

70-81 81-91

Alcanar

Sant Carles

Amposta

Sant Jaume

Deltebre

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Mont-roig

Cambrils

Vila-seca

Tarragona

Altafulla

Torredembarra

Creixell

Roda de Barà

Vendrell

Calafell

Cunit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

340

0

0

0

0

328

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274

0

770-

340

0

0

0

0

328

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

28

14'21 76

0 0 322

0

0

0

0

0 0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624

144

0

0

0

0

592

0

0 •

3*
1981

0

160

0

0

0

0

0

0

0

1146

4950

244

0

0

0

0

706

402

0

1991

100

624

0

0

0

0

0

80

0

3424

13140

398

0

0

0

0

706

566

84

Taxes Taxes

70-81 81-91

14'58

11 '57

51'32 1076

11'12 5'01

3'58 0

3'48

39 L'experiència dels inversors de fora ha donat a conèixer a la zona la capacitat que té de la construcció i
gestió d'hotels per a general1 ràpids beneficis sempre i quan es compti amb una bona localització i una
inversió ajustada al producte dissenyat. En qualsevol cas, la venda de l'immoble per part del propietari -
que, a més, no necessàriament ha d'intervenir en la gestió- pot generar importants beneficis.
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La diferenciado territorial

Hotels de 1 i 2*
1961 1970

Alcanar

Sant Caries

Amposta

Sant Jaume

Deltebre

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Mont-roig

Cambrils

Vila-seca

Tarragona

Altafulla

Torredembarra

Creixell

Roda de Barà

Vendrell

Calafell

Cunit

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

110

238

0

70

0

0

58

172

0

48

148

0

0

0

0

0

84

48

130

1156

510

0

228

0

0

424

874

0

1981

48

210

0

0

0

0

76

106

72

408

4750

544

0

200

0

0

288

734

0

1991

48

90

102

0

0

0

150

194

72

628

4816

424

48

258

0

0

174

730

0

Hostals i pensions
Taxes Taxes 1961 1970 1981 1991

70-81 81-91

0 0

725 -8'12

7'04

4'76 6'23

8'45 0

257 4'41

32'66 0'14

l'3 -2'46

-2'59 2'58

-7'44 -4'91

-3 '43 -0'05

0

0

0

10

0

0

0

0

0

12

0

68

0

70

0

0

0

0

0

78

186

0

0

0

0

76

42

18

132

520

688

144

192

0

0

306

538

28

118

216

52

0

0

48

76

84

328

252

634

452

178

158

30

0

334

136

94

86

226

52

10

60

0

20

68

306

234

646

464

94

102

30

0

326

168

88

Taxes Taxes

70.81 81-91

8'63

3'04

0

14'87

7870

13'81

4'04

-8'06

433

-3'82

177

-24'05

27'41

-3'11

0'45

0

-2'09

-0'69

-074

0'19

0'26

-619

-4'28

0

-0'24

2' 14

-0'66

Font: Elaboració pròpia

Segons dades del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 1993, Salou, amb 59 hotels i 20.610 places
concentra el 9'0% del total de les places existents a Catalunya. Únicament està
per sota de Barcelona, amb el 14'9%, i de Lloret de Mai', amb el 133%. Al valor
de Salou s' hi podria afegir, això no obstant, una part significativa de les places
ubicades a Cambrils, que, amb un total de 4.304, representaven 1' any 1993 el
l'2% del conjunt de places hoteleres de Catalunya.

A diferència del creixement hoteler, que a partir dels anys setanta
accentua la seva tendència de concentració en l'espai -especialment entre els
anys 1970 i 198140, l'evolució de la localització d'habitatges d'ús temporal -
residències secundàries i apartaments- segueix una dinàmica de creixement que
es generalitza en l'espai. La feble inversió hotelera -excepte en el municipi de

40 L'Ordre Ministerial de 19 de juliol de 1968 va afectar les classes i categories dels hotels de manera
dràstica -en un marc d'oferta escassa-.
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Salou a partir de finals dels anys seixanta- contrasta amb la irrupció
generalitzada -ja des dels inicis de la transformació productiva del litoral- de
formes d'ocupació del sòl més extensives com són els càmpings i,
fonamentalment, apartaments i residències secundàries.

Dels càmpings, -localitzats gairebé tots entre la carretera N-340 i el mar
excepte en el sectors de Cunit i Calafell i de Salou- s'ha d'indicar que, en molts
casos, han significat la primera transformació d'usos del sòl prèvia a la
urbanització residencial41. D'aquí la davallada que s'observa en el Quadre 5.6 en
els municipis amb més pressió urbana durant el darrer període com Cambrils, Vila-
seca i Salou i, especialment, Calafell. Durant aquest període també disminueixen
significativament les formes d'allotjament hoteler menys qualificades i adaptades
a les necessitats del mercat dominant, els hotels de categoria més baixa i les
pensions i els hostals.

Per la seva banda, dels apartaments i residències secundàries és de
destacar, tal com s'observa en el Quadre 5.7, la seva generalització com a forma
productiva. Tal com s'ha vist, aquesta circumstància ha comportat la
singularització de Salou com a espai excepcional en el marc territorial turístic de
la costa de Tarragona. Calafell, el segon espai potencialment turístic és ja, a
principis dels anys vuitanta, un espai residencial d'ús temporal i, subisdiàriament,
un espai recreatiu a escala comarcal i subregional.

El desenvolupament turístic d'aquesta costa durant la fase inicial es va
caracteritzar doncs, -en termes generals- per una minada d'inversions hoteleres i
residencials de dimensions petites i en algun cas mitjanes que -tal com es veurà
en el cas de Cambrils- només parcialment ha comptat amb una participació
important de capital estrictament local en les principals promocions endegades.

41 Dos trams de costa concentren bona paí't d'aquests equipaments. El sector entre Tarragona i Roda ds
Barà i el sector entre Cambrils i Mont-roig. Malgrat alguns problemes com el traçat de la via del
ferrocarril -que en ocasions travessa les instal·lacions- en termes generals es tracta d'equipaments
altament qualificats i reconeguts per la seva excel·lent prestació de serveis per les principals
associacions de demanda europees. La Costa Daurada aplegava 1' any 1993 25.510 places de càmping
de les 12.672 de primera categoria localitzades a Catalunya; 24.983 de les 98.331 de les de segona
categoria; i 9.404 de les 25.738 de les de tercera categoria.
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Quadre 5.6. Taxes de creixement de la capacitat en càmpings als municipis

litorals de Tarragona segons categories. 1965-1991

Alcanar

Sant Carles
Amposta

Sant Jaume

Deltebre
Perelló

Ametlla

Vandellòs
Mont-roig

Cambrils

Vila-seca i Salou

Tarragona
Altafulla

Torredembarra

Creixell

Roda de Barà

Vendrell

Calafell
Cunit

1965

750

0

0

0

0

850

360

110

1.970

1.350

3.140

1.948

164

1.500

0

0

1.460

480

0

1970

1.415

0

0

0

0

553

440

0

3911

4.617

5.616

2.715

1.138

1.162

789

600

1.220

1.320

360

1981

2.900

0

0

0

0

1.326

440

245

8.130

8.252

7.975

5.515

1.619

2.391

2.689

1.470

1.256

1.320

340

1991

2.877

0

0

0

1.377

1.979

1.125

984

12.736

7.871

6.566

7.761

1.594

3.446

5.367

6.639

3.726

480

360

Taxa Taxa
1970-81 1981-91

15'43

-

-

-

-

19'11

0

-

15'76

12'32

7'27

15'23

731

15'52

27'79

19'63

0'58

0

-l'14

-0'08

-

-

-

-

4'09

9'84

14'92

4'59

-0'47

-l'93

3'48

-0'16

3'72

716

16'27

U'49

-9'62

0'57

Font: Elaboració pròpia

De fet, però, dominancia immobiliària s'explica a partir de diferents factors.
Al nivell general cal tenir en compte que una part important de la propietat
d'apartaments respon -en moltes ocasions-a estratègies d'inversió de particulars
que dipositen els seus estalvis en aquesta modalitat d'allotjament amb la intenció

d'amortitzar-los amb els lloguers estivals i les vendes a posteriori^2. Al nivell

42 Pel fet que va induir els agents del sector immobiliari a centrar-se, no ja en les inversions a llarg
termini, sinó en els lloguers a curt termini, La Llei d'Arrendaments Urbans de 1956 va influir (fe
manera decisiva en la generalització de dinàmiques d'aquest tipus. S'ha apuntat, complementàliament,
que l'impuls que es detecta a partir dels anys setanta, està afavorit també pel fet que les classes
mitjanes espanyoles observaven en l'adquisició d'apartaments una inversió segura davant de la inflació.
Complementàriament, J. Trullén, professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma (fe
Barcelona, vincula aquest impuls a la imminència de la mort de Franco (veure Emmi & Santigosa,
1991: 20).
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local, és aliat inexcusable d'aquesta dinàmica la promoció desaforada de plans
parcials tendents a crear urbanitzacions residencials i la pròpia orientació
productiva dels minsos capitals acumulats localment a través dels processos de
venda de sòl43.

Quadre 5.7. Taxes de creixement de la capacitat en apartaments i residències
secundàries als municipis litorals de Tarragona. 1961-1991

Alcanar

Sant Carles

Amposta

Sant Jaume

Deltebre

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Mont-roig

Cambrils

Vila-seca

Tarragona

Altafulla

Torredembarra

Creixell

Roda de Barà

Vendrell

Calafell

Cunit

1960

38

8

0

0

0

268

76

221

76

773

1.836

1.364

459

323

106

0

0

1.215

17

1970

1.751

1.857

1.921

0

0

1.028

3.009

1.322

5.618

15.240

46.576

21.909

1.993

6.694

166

2.320

10.803

11.713

4.955

1981

6.532

5.954

4.955

676

1.492

5.873

9.035

6.677

17.705

38.046

74.592

51.769

5.733

16.707

4.909

9.426

34.276

42.691

19.380

1991

11.275

7.752

7.450

1.241

4.386

9.286

12.495

8.219

27.629

57.541

96.577

48.645

8.304

27.544

9.027

14.526

42.326

59.500

35.708

Taxa Taxa
1970-81 1981-91

30'12

26'24

20'87

-

-

41'7

24'60

38'25

25'81

20'08

9'88

1877

23'53

20'07

96'87

32'36

25'98

29'52

31'36

5'61

2'67

416

6'26

11'39

4'69

3'30

210

4'55

4'22

2'62

-0'62

3'77

513

6'28

4'42

213

3'38

6'30

Font: Elaboració pròpia

43 Tot i que les xifres no permeten apreciar-ho amb tota la seva magnitud, la crisi econòmica i política db
finals dels anys setanta i començaments dels anys vuitanta té efectes importants sobre aquesta activitat.
La disminució de salaris reals a Espanya, la reducció d'incentius per a la inversió immobiliària
estrangera a causa de la inflació i el fre ocasionat per la inestabilitat van ralentir de manera determinant
el ritme del creixement d'aquesta modalitat d'allotjament.
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Es de destacar, a més, que durant els anys vuitanta l'estabilitat propiciada
per la reforma política i el nou ordre constitucional, i, fonamentalment, per la
millora de l'ambient econòmic a partir de la segona meitat consoliden una fase
d'impuls de la producció immobiliària turística que reforça d'una manera decisiva
un model d'ocupació urbana de l'espai turístic de difícil reversibilitat,
especialment en els nuclis més dinàmics. Municipis com Cambrils (8.8845
habitatges construïts entre 1981 i 1991), Vila-seca i Salou (11.445 habitatges) i el
Vendrell (6.074 habitatges) -amb més habitatges construïts que a la pròpia
capital de Tarragona (5.755 habitatges)-! Calafell (5.666 habitatges) i Cunit
(4.585 habitatges) absorbeixen bona part de l'activitat constructiva provincial i,
fins i tot, catalana44. Entre 1981 i 1991 a'acaben als municipis litorals de
Tarragona 56.705 habitatges que representen el 75'80% del total d'habitatges
acabats a la demarcació de Tarragona durant aquesta dècada i el 1578% dels
acabats a Catalunya durant aquest mateix període. Bona paït d'aquesta
habitatges són d'ús turístic.

Tanmateix, cal tenir en compte que a finals de la dècada dels vuitanta,
aquest tipus d'habitatge entra de nou en una fase recessiva. La minva
d'ingressos a les famílies a causa de la crisi general i la supressió de les facilitats
fiscals per a la seva adquisició45 van generar fins a 1994 una certa atonia en el
sector, una caiguda general de preus i el trasllat al mercat de primera residència
dels immobles que, per les seves característiques i la seva proximitat a Barcelona,
podien interessar a altres segments de demanda46. De fet, el mercat immobiliari
de segona residència i apartamentista ha estat, sense discussió, el sector que ha
sentit de manera més intensa el període de crisi dels anys inicials de la dècada
dels noranta47. Aquest fet ha comportat -segons un informe elaborat per la

44 Durant aquest període, segons l'Agrupació Provincial de Promotors i Constructors d'Edificis dí
Tarragona, el preu del sòl edificable va augmentar considerablement. En concret, entre el 50% i 80%
l'any 1987.

45 Fins l'any 1989 la compra d'un habitatge de segona residència desgravava un 10% en la declaració &
renda dels ciutadans -uns anys abans arribava al 15%- amb l'objectiu explícit per paït del govern
d'incentivar el sector de la construcció i crear ocupació.

46 Els particulars posen a la venda -durant els moments més durs de la crisi- un gran nombre
d'apartaments i xalets. La disminució del stock d'habitatges pendents de comercialitzar s'inicia en
l'entorn de Salou i Cambrils durant la segona meitat de 1994. Veure El País Negocios de 4 (b
setembre de 1994.

47 Resulta indicativa d'aquesta circumstància l'estimació realitzada en el marc del seminari de Geografia
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societat Tasaciones Inmobiliarias S.A- entre els anys 1991 i 1992 un decens del
preu per metre quadrat construït del 10%, amb un màxim l'any 1992 de 186.900
pessetes a Calafell i un mínim de 64.260 pts a Vila-seca. Salou va tenir una
mitjana de 108.309 pessetes per metre quadrat construït i Cambrils de 93.842
pts48. Ha tingut efectes importants també, en les pròpies hisendes de les
administracions locals, que han hagut de suportar elevats costos corrents que
sovint, a causa d'una deficient estructura impositiva, han ocasionat
conseqüències importants en la pròpia capacitat de gestió 49.

En relació a aquesta qüestió, s'ha de considerar, a més a més, que una part
important dels habitatges d'ús temporal localitzats al litoral no són, efectivament,
residències secundàries sinó allotjaments turístics no regulats. Cal tenir en
compte, per exemple, que l'any 1993 els Serveis Territorials del Departament de
Comerç, Consum i Turisme a Tarragona va estimar en uns 70.000 els
apartaments no regulats en l'àmbit de la Costa Daurada50. D'altra banda, un
treball del Centre d'Estudis Tècnics Turístics sobre la demanda de la Costa
Daurada de Tarragona ja havia posat de manifest l'any 1990 que un 38'6% del

del Turisme de la Universitat Rovira i Virgili sobre subhastes immobiliàries a la demarcació. De les
1.496 propietats subhastades l'any 1994, 520, un 34'76% esraven localitzades a Vila-seca, Salou i
Cambrils, amb un valor de sortida de 9.044'42 milions de pessetes. Aquesta xifra representa el 47'73%
del valor amb el qual havien sortit a subhasta el total de les propietats subhastades a la província cb
Tarragona durant aquest any (18.947 milions de pessetes). El 47'5% dels immobles subhastats a Vila-
seca, Salou i Cambrils eren apartaments i el 30'6% pisos.

48 L'octubre de 1994, un municipi com Mont-roig del Camp va aprovar fins i tot la creació d'una
empresa municipal de lloguer d'apartaments turístics amb la finalitat de regular el sector en el seu
àmbit competencial i oferir uns serveis bàsics als petits propietaris -la majoria- que els permeti
d'incrementar la rendibilitat de la seva inversió. En termes generals, es pot afirmar que tant
l'administració turística com el propi sector d'empreses explotadores d'apartaments turístics són
escèptics davant la viabilitat d'aquesta iniciativa.

49 Aquest ha estat el cas, per exemple, de Cambrils. Aquest municipi, amb una ingressos per llicències
d'obres de l'ordre de 150 milions de pessetes l'any 1990 i una pressió tributària relativament baixa en
aquesta data, s'ha hagut de plantejar, a partir de 1992 - amb una davallada per sota dels 30 milions db
pessetes en el mateix concepte- una profunda revisió de la seva estructura impositiva.

50 Per posar només un exemple, els següents operadors estrangers comercialitzen apartaments a la costa
de Tarragona: Internóme a Torredembarra, Calafell, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Cambrils, Mont-
roig, Salou, Creixell, Cunit i Deltebre; Mundicolor a Calafell, Cambrils i Mont-roig; Beal Air a
Calafell, Cambrils i Salou; Sunair a Cambrils, Mont-roig i Salou i Vrijuit a Coma-ruga. A més, a
Cambrils i a Salou també hi comercialitzen apartaments Evenements, Holland Int, Hotelplan, de Jong,
OAD i Reko-Reizen; a Mont-roig Evenements, Holland Int i Hotelplan; a La Pineda de Vila-seca Van
Ginkel i Holland Int; i només a Salou, Arke, Azul, D-Tours, GTA. Neckerman, Sweyink i Club
Escolette .
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total dels habitatges usats pels turistes havien estat llogats mentre que només un
61'4% eren usats en règim de propietat51. Comparant les dades de 1990 amb les
d'un treball similar elaborat l'any 1978 pel mateix centre d'estudis, destaca el fet
que entre 1978 i 1990 ha augmentat significativament el percentage de
demanda que usa els habitatges d'ús temporal en règim de propietat. Tal com es
desprèn del Quadre 5.8, que també inclou els percentatges referits a cadascun
dels trams en què l'estudi divideix la Costa Daurada52, l'any 1978 la demanda
allotjada en apartaments de lloguer representava el 54'8% del total de demanda
que s'allotjava en aquesta mena d'habitatges. L'any 1990 només significa el

Quadre 5.8. Tipologia d'habitatges d'ús temporal. Percentatges. 1978 i 1990

Cunit- Vendrell-

Calafell Tarragona

1978

Lloguer 25'8 39'7

Propietat 74'2 60'3

1990 Cunit-tarragona

Lloguer 35'0

Propietat 65 '0

Vila-seca-

Cambrils

62'4

37'6

38'6

61'4

Mont-roíg-

Alcanar

73'7

26'3

49'0

5 l'O

TOTAL

54'8

45'2

38'6

61'4

Font: Elaboració pròpia a partir de Centre d'Estudis Tècnics Turístics, 1980 i Centre d'Estudis Tècnics

Turístics, 1990

51 Si s'apliquen aquests percentatges a les xifres d'oferta estimades pel propi Centre d'Estudis Tècnics
Turístics l'any 1990, en aquesta data predominaven, en el conjunt de la costa, les places d'apartament
en règim de propietat amb un 52'9% del total. Les places d'apartament usades en règim de lloguer
representaven el 33'3%, les places de càmping el 10'5% i les d'hotel el 3'3%.

52 L'estudi elaborat pel Centre d'Estudis Tècnics Turístics divideix la Costa Daurada en 3 zones: Costa
Daurada Sud (des del municipi d'Alcanar fins al municipi de Mont-roig del Camp), Costa Daurada
Centre (els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca) i Costa Daurada Nord (des del municipi dï
Tarragona fins al municipi de Cunit).

53 Aquest fenomen indica un important canvi de tendència en la tipologia de turistes que freqüenten els
trams central i meridional de la Costa Daurada ja que en ells s'inverteix el tipus de règim d'ús
dominant. Es d'interès assenyalar, a més a més, que, segons aquestes estimacions, l'any 1990 els
apartaments van ser llogats en un 42'2% dels casos directament pels propis propietaris dels immobles.
Només en un 22'2% de les ocasions van ser llogats per agències de viatges i en un 29'5% per agències
de lloguer d'apartaments.

174

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE 
TARRAGONA 
Salvador Antón Clavé 
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008



La dinàmica d'ocupació del sòl

En atenció a l'evolució seguida i a l'estructura territorial i turística
resultant, es pot interpretar, doncs, que, tot i l'existència d'unes condicions
ambientals de partida favorables, els factors clau que expliquen la condició
actual de l'espai litoral de Tarragona -amb una abrumadora dominancia del
component immobiliari sobre el turístic- són: (1) les estratègies dels agents
productius en relació a les expectatives de la demanda54 ; i (2) la localització
relativa i l'accessibilitat de l'espai de destinació turística respecte als espais
emissors. En concret, l'existència d'infrastructures -fonamentalment viàries- que
han possibilitat Tambada de la demanda i -secundàriament-d'inversió55. Es
tracta, doncs, d'un espai que s'explica externament en base a motivacions poc
elaborades de la demanda i internament en base a la feble capacitat financera de
bona part dels agents privats i públics que hi han intervingut -especialment
durant la fase inicial-.

2. La dinàmica d'ocupació del sòl

L'actual estructuració territorial de l'espai litoral de Tarragona no es pot
entendre sense interpretar la dominancia residencial de l'equipament turístic que
s'ha reflectit en l'apartat anterior. Es aquesta circumstància l'ha que ha conduït a
la fragmentació de l'espai i l'ha convertit, en determinats trams, en un continu
urbanitzat. Ara bé, aquests procés d'especialització de les tendències de
producció de sòl s'ha de considerar, particularment, en el sentit d'un marc
normatiu que -especialment en la fase inicial- no ha depassat la seva formulació
formal.

54 La diferència d'estratègies entre inversors que localitzen la seva activitat en espais també diferents és el
factor que, al capdavall, en funció de les característiques socio-econòmiques i històriques de cada lloc,
atorga diferències a un territori monòton.

55 En aquest mateix sentit cal entendre que, si bé tradicionalment s'ha tendit a fonamentar la producció cb
sòl urbà d'ús turístic en base a consideracions relatives a l'originalitat de l'entorn de recepció, s'ha ds
destacar que el factor fonamental de la seva evolució i persistència -sense menystenir el fet ambiental-
ha estat la dotació en infrastructures de recepció de demanda i la capacitat d'atraure inversions.
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En relació a aquesta constatació, en un dels primers articles escrits sobre
la dinàmica turística de l'espai litoral de la Costa Daurada56, l'any 1967 Ernest
Lluch ja fa una encertada referència al "fracàs de la planificació urbanística de la
Costa Daurada" en el moment en què "era necessària una acció eficaç" (Lluch,
1967). El motiu és, segons ell, la dicotomia que s'estableix entre iniciativa
particular i iniciativa pública, que, en el fons, significa l'absència "d'un pensament
que guiï l'acció". Efectivament, pot pensar-se que fins a dates ben recents no hi
ha hagut, en el cas de l'espai litoral de Tarragona i exceptuant alguns municipis
durant algunes fases, estratègies definides d'orientació productiva més enllà
d'una ideologia enlluernada per les possibilitats d'increment de rendes que
genera el negoci immobiliari vinculat al turisme57. D'aquí que, en aquest apartat
es proposi la revisió del procés de construcció de l'espai de destinació turística i
residencial de Tarragona fonamentalment en base a les estratègies
implementades o no per part de les administracions incidents.

Es prou significatiu, per a il·lustrar aquestes circumstàncies, el tractament
que donaven en el seu moment els mitjans de comunicació locals als impulsos
que feien els agents privats i els representants públics a la creació de l'espai
turístic de Tarragona. A la lloança dels recursos propis s'hi afegien sense
miraments els elogis a les actuacions de determinats alcaldes -el paper dels quals
no ha estat encara prou estudiat des d'un punt de vista històric- que, en base a
criteris ideològics molt definits i en representació d'uns interessos econòmics
molt concrets, feien possible el miracle58. Junt a ells, l'actuació de determinats

56 La denominació Costa Daurada va ser solicitada oficialment al Registro de Denominaciones
Geoturísticas de la Subsecretaría de Turismo l'any 1964 i inscrita l'any següent. Inicialment, la
denominació comprenia el litoral entre Malgrat de Mar, al Maresme, i el límit provincial meridional de
Tarragona.

57 La recerca de la imatge pintoresca va provocar, per exemple, una caòtica expansió residencial a les
escases afloracions rocoses i paisatges singulars d'aquest tram de costa -el Cap de Salou, el Cap Gros i
la Punta de B ara-.

58 Com a mostra, veure les declaracions de Rafael Fernández Martínez, Governador Civil i Cap
Provincial, amb motiu de l'obertura d'una oficina de turisme a Salou l'any 1962. La nota de premsa
diu: "Subrayó el Gobernador Civil que en estos momentos en que arrecia contra nosotros toda la
propaganda extranjera en una campaña insidiosa estos detalles reveladores de la preocupación por el
turismo que halla en España unas condiciones privilegiadas son una prueba más del valor de nuestra
paz inapreciable bajo el mando de Franco. Porque tenemos que cuidar al turismo -dijo- no sólo para
fomentar los ingresos, sino también como catapulta al exterior que lleve la verdad de España que no es,
felizmente, la que se pregona en las páginas de cierta prensa europea." Diario Español, 3 de junio ds
1962.
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promotors que presenten la seva capacitat d'inversió com un revulsiu per al
desenvolupament completen, des del primer moment, una construcció ideològica
i material que justifica una transformació que poc té en compte, malgrat alguns
advertiments al respecte, l'impacte paisatgístic o -encara menys valorat atesa la
participació de les societats locals en tant que propietaris de sòl que per activa o
per passiva participen en el procés especulatiu-la radical mutació social de les
localitats. Qualsevol actuació encaminada a la promoció del turisme, era
concebuda, i -amb uns altres paràmetres - encara ho és, com una victòria
espectacular59.

2.1. Els canvis a escala regional

Tot i la seva efectiva inadequació funcional en tant que dispositiu entre el
territori i el viatger, els productes turístics convencionals -instal·lacions, edificis i
urbanitzacions- no han estat altra cosa, tradicionalment, que productes urbans
localitzats en espais de destinació turística. Aquesta circumstància -fins a cert
punt contradictòria amb la pròpia singularitat de caràcter que requereixen els
espais de destinació turística- deriva de la pròpia dinàmica del creixement de la
recepció de turistes a Espanya.

S'ha de recordar, en aquest sentit, que l'increment extraordinari de
Tambada de turistes a partir de 1959 es dóna en un marc polític que es
caracteritza per la inexistència d'una veritable política turística més enllà de
l'interès d'incrementar les xifres de visitants i que deixa el protagonismo de la
creació d'espais turístics a la iniciativa privada i a unes precàries administracions

59 Malauradament, els processos concrets desenvolupats, tant a la costa de Tarragona com en qualsevol
altre tram de la costa Mediterrània espanyola, no han verificat aquesta condició genèrica. Així, el model
de desenvolupament turístic adoptat a Espanya a partir de la dècada dels anys seixanta s'ha caracteritzat
per la ocupació indiscriminada del territori costaner i la producció generalitzada i abusiva de sòl (Prats
& Manchón, 1989). Algunes aportacions generals al tema (p.e. Cals, 1986) i estudis específics referits
a la costa mediterrània ho posen de manifest (Cals, Esteban & Teixidor, 1977; Marchena, 1987; Vera,
1987; Penin, 1988; Barba & Pie, 1988; Salva, 1990; Anton, 1992). En qualsevol cas, per tant, es
pot interpretar el turisme també com un repte si es pretén a través seu rehabilitar, per a un turisme
també nou, els espais que, turístics o no, han estat objecte de processos territorials que han generat la
seva degradació
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locals60. D'aquesta manera, el procés es caracteritza des d'un primer moment per
la descoberta d'unes seves àmplies perspectives de negoci -ja sigui en forma de
capitalització de la propietat immobiliària ja sigui en forma de ràpida recuperació
de les inversions productives- que porten a maximitzar la urbanització
minimitzant l'urbanisme61 i per la constatació d'algunes limitacions en l'aplicació
de l'únic instrument legal disponible, la legislació del sòl de 1956. Aquesta
norma, malgrat la seva capacitat de donar una certa resposta als problemes del
desenvolupament urbà tradicional no va ser, en temies generals, suficientment
ben instrumentada de cara a la regulació de la urbanització turística.

Es així com bona part de la urbanització turística que s'ha generat s'ha
projectat i s'ha realitzat, en temies instrumentals, com en qualsevol altra ciutat.
Han estat -en tot cas- la pròpia necessitat social de dotar els espais turístics de
continguts simbòlics i la seva pròpia funció -socialment diferenciada- els factors
que li han atorgat, progressivament, un caràcter distintiu. Per tant, malgrat que el
concepte que ha determinat la seva producció ha tendit a diferenciar-se,
precàriament, de la idea que subjau en la pròpia creació de ciutat, els mecanismes
que l'han fet possible -tant l'ordenació com la promoció- han estat,
necessàriament i inadequadament, els mateixos que s'han utilitzat per a la
construcció de les aglomeracions urbanes convencionals. Tant és així que,
malgrat les diferències funcionals entre ciutat turística i ciutat convencional, de
fet, estudiar el procés de producció d'espai turístic vol dir, fins a dates ben
recents i en termes generals, analitzar el procés de producció i de
comercialització d'espai urbà d'ús turístic.

60 Un marc polític, a més a més, en el que els representats públics -també els dels petits municipis
litorals- mantenen interessos econòmics i socials més enllà de les pròpies responsabilitats
administratives.

61 Ja l'any 1974 Joan Gals (1974: 191) referint-se al fenomen de la residència secundària i de les
urbanitzacions turístiques, manifestava la seva preocupació per fets com la inexistència de control en
les decisions relatives a la seva localització i disseny; les deficiències quant a infrastructures i
equipaments col·lectius; les discontinuïtats en el territori; la privatització de propietats comunals i el
tancat de grans espais; la passivitat dels poders públics front la ideologia de l'espai vital particular i la
mixtificació d'espais naturals d'inestimable valor amb pretextos turístics.
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2.1.1. La inicial transformació urbana

Anteriorment al desenvolupament turístic dels anys seixanta, l'espai litoral
de Tarragona comptava amb alguns centres d'estiueig tradicional com Salou, a
l'aleshores municipi de Vila-seca de Solcina i molt vinculat a les necessitats
recreatives de la població de Reus; Sant Salvador, al municipi del Vendrell -on
encara es conserven algunes residències secundàries de vendrellencs benestants
del primer quart de segle62-; i Calafell, associat directament a la demanda de
platja dels habitants de Barcelona. Ara bé, a partir de finals de la dècada dels
cinquanta, la producció de sòl amb finalitat recreativa, turística i, especialment,
residencial es generalitza i es posen els fonaments d'un procés d'ocupació de sòl
guiat en bona mesura per les necessitats i capacitats dels inversors privats. La
major intensitat d'aquest procés es dóna, com es veurà, al nord de l'Hospitalet de
l'Infant63.

A Salou i a Calafell la dinàmica de transformació ja s'activa entre la
segona meitat dels anys quaranta i la primera dels cinquanta64. Es en aquest
moment s'hi plantegen -encara amb una filosofia i una ideologia allunyada del
turisme de masses convencional- i s'hi fan efectius els primers projectes
d'urbanització. A Salou, els treballs de sanejament i parcel.lacio del sector central
de l'actual àrea urbana culminen amb l'inici de la urbanització Salou
Mediterráneo l'any 1958. Paral·lelament -ja a principis dels anys seixanta- es
desenvolupa el Racó i l'any 1962 es posa en marxa la Urbanització Nostra

62 A principis de segle hi coincidien l'advocat Jaume Carner, el dramaturg Àngel Guimerà i el músic Pau
Casals. Es conegut que en aquesta mateixa època hi funcionava un centre balneari.

63 Al nord de Tarragona, a partir d'aquest moment, les tradicionals botigues de pescadors -Altafulla,
Torredembarra, Creixell, Calafell- es veuen engolides per una dinàmica que colonitza un espai on la
maresma i els estanys encara s'hi mantenen -només cal recordar que el Centre d'Iniciatives de Calafell
encara reclamava l'any 1962 la dessecació de les zones de maresma immediates a les platges-. El
turisme, a més, trenca la continuïtat d'una platja que -malgrat la presència viva de l'art de la pesca- no
havia tingut cap instal·lació portuària fins la construcció de les obres -nefastes des d'un punt de vista
tècnic- de Coma-ruga i Calafell.

64 L'any 1961, en la seva Guia de Cataluña, que més tard tornaria a publicar en català, Josep Pla, tot i
reconèixer que "l'estiueig i el turisme van poblant enormement" les platges entre Sitges i Tarragona,
encara destaca com a fet notori d'aquest tram de costa la "gran i clàssica bellesa" del país des de Barà a
Tamarit. Diferentment, quan surt de la ciutat de Tarragona pel sud, ja anota l'existència del "complex
turístic de Salou i de Cambrils que en pocs anys ha assolit un desenvolupament fantàstic, insospitat"
(veure Pla, 1976).
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Senyora de Núria. A Calafell, la inauguració d'un baixador de ferrocarril65 a la
propietat de Segur I'l de novembre de 1946 facilita la paulatina transformació
que havien iniciat les seves propietàries dos anys abans amb la tramitació d'un
expedient per a construir en aquesta finca rústica un ampli pla d'urbanització66.

Amb una orientació similar, a la segona meitat dels anys cinquanta, ja
s'han iniciat també processos urbanitzadors en altees municipis. Miami Platja, al
municipi de Mont-roig, comença a desenvolupar-se l'any 1956 en una plana
usada tradicionalment per a la caça (García-Ramon, 1986)67. El mateix any es
posa en marxa Brisamar, al municipi d'El Vendrell. Els anys 1957 i 1958
s'inauguren a la ciutat de Tarragona -que en aquella etapa prèvia a la
industrialització orienta una part substancial de la seva política al foment del
turisme com a factor clau en l'expansió de la ciutat (Resell, 1983)- la Ciutat
Residencial de l'Organització Sindical -recentment remodelada- i la urbanització
Solimar, a la platja Llarga. En aquesta mateixa ciutat, l'any 1959 s'autoritza la
urbanització Cala Romana i ja a principis dels anys seixanta s'aproven els plans
parcials de les urbanitzacions Florimar i Boscos de Tarragona.

Es durant els primers anys d'aquesta nova dècada que les operacions es
multipliquen. Entre les més significatives destaquen les primeres operacions del
complexe de Vilafortuny, a Cambrils, que s'inicia l'any 1960 i que té encara
continuïtat en l'actualitat i l'operació del Roc de San Cayetano, a Roda de Barà,
iniciada l'any 196468 i completada amb la gran operació de la zona costanera de

65 Segur, que està a 52 km de Barcelona. El baixador millorava la seva accessibilitat des del que ha estat
el seu principal espai emissor de demanda. 'La concessió del baixador va ser possible gràcies a la
influència de les propietàries d'aquest espai -Carme i Maria Desvalls- emparentades matrimonialment
amb la família de Primo de Rivera.

66 Aquest pla va implicar la conciliació amb els 36 arrendataris de Calafell que conreaven aquelles terres
per tal que les deixessin lliures. Fins als anys cinquanta Segur era el nom del Mas Vell de Segur.
Inicialment la urbanització va ser pensada com un poble tradicional, que conservaria en el Mas Vell un
edifici públic. L'especulació -en paraules de Barral-, "va desnonar aquell projecte i va produir el
creixement suburbial, oblidant les casetes de dues plantes amb portes i finestres blaves en què havien
pensat els primers propietaris i arquitectes" (Barral, 1985: 145). El primer Pla Parcial que consta als
Serveis d'Urbanisme de Tarragona relatiu a aquesta àrea fa referència a San Miguel de Segur i s'aprova
el 26 de juny de 1962.

67 Inicialment, els desenvolupaments turístics es localitzaven en els sòls amb menor valor agrícola o
improductius.

68 "Monstruós híbrid onomàstic" -en paraules de Barral- que ha donat nom al poblat típic -reproducció
kitsch del "poble espanyol"- que es localitza a la punta de Barà o del Cupot. El nom és en honor al
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Barà. Al sud de Vandellòs les operacions més importants no comencen fins la
segona meitat dels anys seixanta. Cal tenir en compte que, a partir de Cambrils,
l'estat de la carretera N-340 era, a principis dels anys seixanta, lamentable69.
Tanmateix, apareixen projectes d'urbanització de Riomar70 i els Eucaliptus, al
delta de l'Ebre, i els Alfacs, al municipi de Sant Carles de la Ràpita. Entre aquesta
zona i el coll de Balaguer es localitzen també algunes altres grans operacions -
encara actualment amb nivells d'urbanització i d'execució molt baixos en
algunes d'elles- com Calafat71, Sant Jordi d'Alfama72o les Tres Cales73 -les més
importants-, totalment autònomes i desenvolupades per fases, en espais buits
d'urbanització i d'ocupació humana.

Ja des d'un bon començament s'aprecien diferències entre els municipis
localitzats al nord de la ciutat de Tarragona, els situats entre Salou i Vandellòs i
el litoral meridional de la demarcació. Amb una orientació més marcadament
residencial, al nord de la ciutat de Tarragona les edificabilitats -entre tres i vuit
habitatges per cada permís d'obra concedit- són, entre 1964 i 1966, cinc vegades
més baixes que a Salou -entre vint-i-quatre i trenta-vuit habitatges per cada
permís d'obra concedit-. Tant és així que -a partir d'una observació purament
qualitativa- en el capítol dedicat al Camp de Tarragona de la Geografia de
Catalunya dirigida per L. Solé Sabarís (1968), Josep Iglésies ja anota aquesta
diferència quan indica que "les eixamples marineres de Torredembarra, Altafulla i
Roda de Barà, per bé que remarcables, les podríem considerar com a normals en
la costa catalana. Constituïdes a base de xalets rodejats de jardí i d'hotels de
tipus internacional, amb llurs càmpings, acullen unes deu mil persones els mesos
d'estiu (...). No tenen, però, la singularitat que caracteritza la costa migjornenca
de Tarragona a l'Hospitalet. Aquí tot són blocs de gratacels ultramoderns amb
múltiples apartaments, cadascun dels quals és de propietat diversa." Més enllà

promotor immobiliari de Terrassa -Cayetano B ori-, el seu impulsor juntament amb José M. Fortuny.

69 Veure Diario Español, 9 de gener de 1962.

70 Amb Pla Parcial tramitat l'any 1978 i aprovat pel Ministerio de Información y Turismo com a Centro
de Interés Turístico.

71 Amb un primer Pla Parcial aprovat l'any 1966.

72 Amb un primer Pla Parcial aprovat l'any 1965.

73 Amb un primer Pla Parcial aprovat l'any 1966.
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del Camp de Tarragona, la urbanització turística és durant la fase inicial gairebé
testimonial. Només recupera una certa intensitat a Sant Carles de la Ràpita i
sobretot, a Alcanar.

Segons reporta Lluch (1967), durant la fase inicial -que es, en definitiva, la
que fonamenta el posterior desenvolupament i l'actual estructura de l'espai- els
inversors en immobles són majoritàriament catalans. Entre 1964 i 1966 són els
residents a la ciutat de Barcelona, els residents a la ciutat de Tarragona i els
residents en el propi municipi turístic74, els principals agents inversors en l'espai
litoral entre Cunit i Vandellòs. Aquesta distribucó per orígens és especialment
rellevant a la zona del Baix Penedès, amb urbanitzacions per a la petita burgesia
"molt properes a l'ideal de la "caseta i l'hortet" -en paraules d'Ernest Lluch-
encara que també amb la presència imponent, davant de mar, d'edificis
d'apartaments -com a Coma-ruga-. Les inversions en immobles procedents de la
resta d'Espanya -principalment procedents d'Aragó i Madrid- es localitzen, des
d'un primer moment, al sud de Tarragona, principalment a Salou i Cambrils. Les
inversions estrangeres, en creixement lent des de 1959 s'adrecen,
fonamentalment, a la construció d'apartaments, especialment en els indrets de
més feble o nul.la densitat demogràfica. Sens dubte el cas més espectacular
d'inversió estrangera a la zona és la creació de Miami Platja a la plana de Sant
Jordi del municipi de Mont-roig -a la part més àrida i deserta del Baix Camp i on
la crosta calcària aflora amb més gruix-, un nucli creat ex-novo a partir de la
segona meitat de la dècada dels anys cinquanta75. El seu desenvolupament és
un autèntic fenomen de colonització turística lligada a la col·locació de capitals
francesos desplaçats d'Algèria en inversions immobiliàries a causa de seu procés
d'independència. Inversors francesos, alemanys, holandesos i escandinaus han
estat els seus principals promotors76.

74 El paper de Reus -important en el cas de Salou- com a origen d'inversions pot veure's aílebida per
diversos factors. En primer lloc, per la residència dels inversors provinents de Reus en el propi
municipi turístic. Per altra part, pel fet que l'estructura econòmica de la ciutat necessitava també cb
capitals considerables per al sosteniment de les altres activitats econòmiques.

75 Marcelino Esquius, promotor inicial de Miami-Playa, posa en manca el seu desenvolupament a partir
de 1956.

76 Es de destacar que en una primera fase una paí't significativa de l'arribada de capitals estrangers a la
costa de Tarragona està condicionada sovint, pels fenòmens de descolonització o conflictes que es
donen a nivell internacional. Barral, per exemple, explica el nom de Miami en relació a la nostàlgia cfc
"promotors cubans exiliats airan de la revolució casuista" (Barral, 1985: 58). Per altra part, l'especial
afluència d'inversors belgues l'any 1966 a Coma-ruga, Torrdembarra, Salou i l'Hospitalet de l'Infant
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2.1.2. El paper del planejament

Durant la fase inicial -que és la que posa les bases de l'actual fesomia de la
costa-, l'ordenació urbana només serveix per a donar validesa jurídica a les
accions desenvolupades o a desenvolupar pels promotors. La inexistència de
fórmules de planejament supra-local condiciona encara més profundament el
procés. Malgrat això, hi ha temptatives d'ordenació regional o subregional.

El Consejo Económico Sindical Provincial celebrat l'any 1956 ja incloïa
una ponència on es destacava que, malgrat ser la menys preparada i més
ignorada de les zones mediterrànies privilegiades per a orientar-se a la recepció
de turistes, la costa de Tarragona era la que reunia en aquells moments "mayores
posibilidades de organización". En per aquest motiu que la ponencia va aprovar
una moció que proposava un pla d'aprofitament integral del litoral comprès entre
Torredembarra i Cambrils tendent a crear una gran zona turístico-residencial
(citat a Rosell, 1983). L'any 1959 la Comissió Provincial d'Urbanisme va lliurar a
la Comissió Interministerial per a l'ordenació de la costa Mediterrània un projecte
d'ordenació per a aquest sector77. L'any 1962, Rafael Llopart Amal, delegat
provincial del Ministerio de la Vivienda, va presentar a la / Asamblea Provincial
de Turismo les conclusions provisionals en les que es proposava de realitzar un
Pía general d'Ordenació Urbana de la provincia "dando una preferencia al de
ordenación de costa por la mayor afluencia turística en este sector"78.
Posteriorment, el 17 d1 octubre de 1963 la Diputació de Tarragona -"con una
visión que, desgraciadamente, resulta excepcional" segons Oriol Bohigas,
redactor d'un dels projectes que es va presentar a concurs i que no va resultar
guanyador- va convocar un concurs per a determinar un equip tècnic que
hauria de desenvolupar un pla especial d'ordenació de la costa de Tarragona.
L'equip que va redactar el projecte guanyador estava representat per l'arquitecte

pot explicar-se en relació a la sortida de capitals de l'antic Congo belga. Veure, en aquest sentit, el
Diario Español del 2 d'octubre de 1966.

77 Diario Español, 21 de setembre de 1960 (citat a Rosell, 1983). De fet, aquest sector és el que,
inicialment, és contemplat amb major capacitat per al seu desenvolupament turístic per part de les
autoritat institucionals. Veure en aquest sentit, les declaracions del Gobernador Civil José González
Sama al Diario Español, de 6 de gener de 1961.

° Diario Español, 3 de juny de 1962.
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Miguel Duran Loriga Rodrigáñez. Tanmateix, malgrat els elogis que va rebre
aquesta iniciativa79 el pía no va arribar a aplicar-se mai.

Amb uns plantejaments substancialment diferents el mes de maig de 1968
la Diputació de Tarragona va encarregar l'Esquema Director d'un Pla Comarcal

Tarragona-Reus-Valls amb la inclusió de: Torredembarra, Altafulla, Vinyols i els
Arcs, Cambrils, els Garidells, el Rourell, la Masó, Vallmoll, Tarragona, Valls, Reus,
Vila-seca i Salou, els Pallaresos, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet i el
Morell, amb una superfície total de 35.127 Ha. A diferència del projecte anterior
el planejament que es proposava prenia com a referent bàsic la implantació de la
refineria al Camp de Tarragona. Se'n deduïa un creixement extraordinari -prop
d'un milió de persones l'any 2030- a desenvolupar en un continuu edificat en
semicercle al voltant de Tarragona. La seva aprovació com a Esquema Director
en va limitar els efectes. Tanmateix, va servir de punt de partida de diversos
plans generals de municipis inclosos en ell i va condicionar, especialment, els
traçats viaris. Posteriorment, l'any 1979, es va signar un protocol formulat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, al qual s'hi van adherir 21 municipis del Tarragonès i de l'Alt i el Baix
Camp, a fi de facilitar la integració de les solucions urbanístiques locals en
l'entorn territorial ja que el seu objectiu era, precisament, la coordinació
urbanística. Tanmateix, tot i que es van realitzar alguns treballs prospectius,
aquesta iniciativa no va tenir continuitat80.

A) El planejament general

Es així, per tant, com, de fet, el marc normatiu que ha acompanyat el
procés de desenvolupament turístic de la zona ha estat, únicament, el

79 Fins i tot la revista Editur se'n va fer ressò afirmant que "la medida de abordar con visión amplia y
medios económicos suficientes esta ordenación conjunta de todo el litoral de una provincia nos parece
lo mejor que podía hacerse en este momento crucial".

80 Sense ser pròpiament un pla, en la línia de treballs que havia encetat, la Secretaria General de Turismo
va encomanar un estudi relatiu a l'oferta turística dels municipis litorals de Tarragona que no depassa, a
diferència dels altres documents, el concepte d'informe tècnic (veure Centre d'Estudis Tècnics Turístics,
1980).
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planejament urbanístic local. Això no obstant, tal com es desprèn de la
comparació entre el procés explicat fins ara i les dates que figuren en el Quadre
5.9, les iniciatives immobiliàries més antigues sorgeixen prèviament a aquests
documents d'ordenació. Mentre que al nord de Mont-roig l'aprovació dels
primers documents d'ordenació -plans generals- es realitza en els anys seixanta
com a resultat del requeriment regulador de la Llei del Sòl del 1956, al sud de
Vandellòs -el tram litoral amb menor pressió urbano-turística- únicament el
municipi del Perelló presenta un document d'ordenació anterior a la dècada dels
anys setanta81.

Tot i que fins afináis dels anys setanta els municipis de Deltebre82 i Sant
Jaume d'Enveja83 formaven part del municipi de Tortosa, pot considerar-se, atès
que el Pla General que regia en aquest municipi84, a més de ser absolutament
ineficaç, no contemplava cap mena de planejament per a les pedanies, que
aquestes dues entitats no van iniciar el seu procés d'ordenació fins la redacció,
un cop segregats, de sengles propostes de Delimitació de Sòl Urbà com a solució
provisional. Aquesta figura és la que encara es manté a Deltebre en el nou
document que ha aprovat l'any 1992. Sant Jaume, que va aprovar una nova
Delimitació de Sòl Urbà l'any 1989, compta amb una figura de planejament més
potent a partir de l'aprovació amb condicions l'any 1992 d'unes Normes
Subsidiàries. L'Ametlla de Mar inicia els tràmits per a l'aprovació del seu primer
Pla General -aprovat definitivament l'any 1983- l'any 1980. Prèviament, tot i
l'existència de sis promocions de sòl amb pla parcial aprovat, l'ordenació de
conjunt és nul.la. L'any 1990 s'aprova amb condicions la revisió del pla de
l'Ametlla de Mar després que el document anterior va ser deixat sense efecte
l'any 1986 per part del Tribunal Suprem i va haver de ser novament aprovat
definitivament l'any 1988.

81 Aquest municipi revisa el seu planejament l'any 1986 i, més recentment, ha aprovat unes Normes
Subsidiàries l'any 1994. Aquest darrer document ha estat propiciat per la segregació de l'Ampolla del
municipi.

2 Municipi segregat de l'extens terme de Tortosa l'any 1977 i format per les partides de Jesús i Maria i
La Cava. Reial Decret 1413/1977, de 20 de maig (BOE de 23 de juny de 1977).

83 Segregat de Tortosa l'any 1978 (reial Decret 1784/1978, de 23 de juny (BOE de juliol de 1978).

El Pla General de Tortosa va ser aprovat l'any 1964 i incloïa el conjunt Tortosa-Roquetes.
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Quadre 5.9. Figures de planejament general dels municipis de l'espai litoral
de Tarragona. Es recull la data d'aprovació definitiva.

Alcanar

S ant Carles

Amposta

Deltebre

Sant Jaume

Ampolla

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Mont-roig

Cambrils
Salou

Vila-seca

Tarragona

Alta-fulla

Torredembarra

Creixell

Roda de B ara

El Vendrell

Calafell

Cunit

Anteriors a la

Llei del Sòl 1975

A B C

PG-76n

PG-76n

PG-76n

PG-641

PG-641

PG-682

PG-682

PG-75

PG-65

PG-63 PG-75
PG-633 PG-753

PG-63 PG-75

PG-60 PG-73

PG-64 PG-69

PG-63

PG-76

PG-65n DS-77Í

PG-67

PG-68

PG-69

Adaptats a la

Llei del Sòl de 1975

D E

DS-83c

NS-82c

DS-80 PG-85

DS-79Í

DS-80

PG-86C

PG-86C

PG-83c

PG-81c

PG-84 NC-89d

PG-84d

PG-84

PG-82

PG-79g DS-85c
NS-86C

PG-82

NC-80

PG-83

F"

PG-90

PG-90c

NS-92d

DS-92

PG-94p

PG-90

PG-93
NS-90
PG-92

NS-90
PG-93

PG-94

PG-91

PG-92

PG-94t

A: Planejament aprovat durant la primera meitat dels anys 60.
B: Planejament aprovat durant la segona meitat dels anys 60.
C: Planejament aprovat durant la primera meitat dels anys 70.
D: Planejament aprovat durant la segona meitat dels anys 70 i primera dels 80.
E: Planejament aprovat durant la segona meitat dels anys 80.
F: Planejament aprovat durant la primera meitat dels anys 90.

(n) no aprovat; (c) amb condicions; (i) aprovació inicial; (d) amb detenninacions; (p) amb prescripcions;
(g) denegat; (t) en tràmit.

1 Tortosa-Roquetes, 2 Perelló, 3 Vila-seca.

PG: Pla General, NS: Normes Subsidiàries, DS: Delimitació de Sòl, NC: Normes Complementàries

Font: Elaboració pròpia.
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A la resta de municipis de les actuals comarques litorals de l'Ebre, malgrat
les temptatives d'ordenació que es proposen durant la segona meitat dels anys
setanta a redós de la reforma de la legislació del sòl, el planejament no arriba fins
a principis dels anys vuitanta a través de figures que representen solucions
circumstancials davant el fracàs de l'ordenació a través de plans generals.
Aquests documents són la Delimitació de Sòl Urbà que s'aprova a Alcanar i a
Amposta els anys 1983 i 1980 i les Normes Subsidiàries de Sant Carles l'any
198285. Amposta revisa el seu planejament l'any 1985 amb l'aprovació d'un pla
general i els altres dos municipis avancen en la seva ordenació a través de
sengles plans generals aprovats l'any 1990. Aquests plans intenten respondre a
les necessitats d'ordenació que es deriva del fet que en aquests dos municipis es
concentra una paït important de la pressió urbano-turística del tram més
meridional de la costa de Tarragona.

Les diferències entre el tram meridional i el septentrional de la costa de
Tarragona són substancials. Al nord de Vandellòs -llevat d'alguns municipis- el
planejament es desenvolupa a partir dels anys seixanta. Només Vandellòs, amb
Pla General aprovat l'any 1975 i revisat i adaptat a la reforma de la Llei del Sòl
de 1975 l'any 1981; Creixell, amb Pla General aprovat l'any 1976 i revisat l'any
1991 i Roda de Barà, amb un procés d'ordenació molt accidentat malgrat les
dimensions que adquireix l'ocupació urbano-turística del sòl en el seu terme
municipal, resten sense planejament durant els anys seixanta.

En el cas de Roda de Barà el primer document que s'aprova -amb
condicions- és una Delimitació de Sòl Urbà l'any 1985. Posteriorment es
redacten unes Normes Subsidiàries -aprovades l'any 1986 amb condicions- i
l'any 1994 està en tràmit el primer Pla General municipal després que els anys
1965 i 1979 fossin denegades segles aprovacions d'un document d'aquestes
característiques. La resta dels municipis litorals segueixen unes pautes de
planejament concretes. Per una banda, els municipis de Vila-seca de Solcina -que
inclou Salou- i Cambrils aproven el seu primer Pla General a principis dels anys
seixanta -1963-, el revisen just abans de l'entrada en vigor de la Reforma de la
Llei del Sòl de 1975 i no l'adapten -entre tant gestionen l'urbanisme a base de

85 prèviament a aquests documents regeixen les Normes SubsidicTries Provincials que són aprovades
definitivament l'any 1981.
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modificacions del pla- fins els anys noranta. El cas de la ciutat de Tarragona
segueix una orientació similar si bé compta amb una revisió a mitja dècada dels
vuitanta i una darrera a principis dels noranta. La resta mantenen la tendència
d'elaborar un primer pla als anys seixanta -als municipis del Baix Penedès durant
la segona meitat de la dècada- i revisar-lo a principis dels vuitanta. Aquest és el
cas de Mont-roig, Altafulla -que ja han aprovat una nova revisió l'any 1991-,
Torredembarra, El Vendrell, Calafell -que aprova una Normes Complementàries
l'any 1980 i una revisió l'any 1989- i Cunit.

La característica dominant dels primers plans aprovats al nord de
Vandellòs ha estat la previsió d'una generosa provisió de sòl, la manca de
mecanismes de gestió i les dificultats d'implementació. Aquestes tres
característiques han condicionat sobremanera l'evolució territorial i urbana
d'aquests municipis, que han vist afectada de manera poc ordenada una àmplia
superfície del seu terme en base al desenvolupament d'operacions immobiliàries
que -en el millor dels casos- han comptat amb pla parcial. Els exemples d'aquesta
orientació dels primers documents de planejament són múltiples:

(1) L'any 1965, Mont-roig del Camp, amb una extensió de 6.369 ha,
legalitza la seva dinàmica urbanitzadora amb l'aprovació d'un Pla
General d'Ordenació Urbana que qualifica 2.773 ha de sòl residencial
amb una capacitat per a 159.912 habitatges i 639.648 habitants.

(2) El Pla General d'Ordenació Urbana d'Altafulla aprovat l'any 1964
preveu, en un municipi amb només 669 ha de superfície, gairebé 226 ha
de sòl residencial que signifiquen, segons les previsions del document,
16.348 habitatges i 68.664 habitants.

(3) A Creixell, un municipi de 1.037 ha on l'ocupació del sòl ha estat
erràticament fragmentària, el Pla General d'Ordenació Urbana, aprovat
l'any 1976 i redactat amb coneixement de l'Avantprojecte de la Reforma
de la Llei del Sòl de 1975 però sense tenir-la en consideració, programa
una zona de camp urbanitzable de 404'44 ha a executar segons les
condicions de volum definides en el planejament parcial específic i una
zona de bosc urbanitzable de 107'54 ha, edificable en parceles mínimes
de 5.000 m2 i volum màxim de 0'5 m3/m2 a part de les 196'79 ha de
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ciutat jardí i les tres zones qualificades com a residencials, que abasten
un total de 76'82 ha, i les zones de casc antic i eixample.

(4) Al Vendrell, per posar un darrer exemple, el sòl qualificat com a
residencial pel Pla General d'Ordenació Urbana aprovat l'any 1967 té
una capacitat teòrica superior als vuit-cents mil habitants.

Unes perspectives com aquestes han comportat necessàriament, amb
posterioritat, algunes reformulacions. Així, per exemple, alguns municipis arriben
a restringir -sempre que no suposi una decisió financerament poc adequada- les
previsions de sòl residencial i les edificabilitats que han fet en documents
anteriors. Un cas en aquest sentit que ja es dóna a principis dels anys vuitanta és
el de Mont-roig. Amb dinàmiques d'ocupació del sòl molt feble, aquest municipi
redueix notablement la superfície de sòl programada amb la revisió del pla
general de 1984 i aminora els aprofitaments86. D'aquesta manera, la revisió
classifica 106 ha de Sòl Urbà, 1.113 de Sòl Urbanitzable Programat i 260 de Sòl
Urbanitzable No Programat. D'aquestes darreres només 337'02 no estaven
incloses en cap document de planejament parcial. D'altra banda, ja a finals de la
dècada dels anys vuitanta, tramita una modificació puntual -aprovada
definitivament el dia 11 d'octubre de 1989- que, entre altres coses, regula l'alçada
reguladora del front marítim del pla parcial Sud-Oest -Miami Platja- i estableix
criteris de protecció del penyasegat a través d'estudis de detall.

Una altra il·lustració en aquest mateix sentit, encara que en un municipi
que, a diferència del anterior, té una dinàmica immobiliàiia molt més acusada, la
proporciona, a finals de la dècada, Calafell. Aquest municipi, la urbanització del
qual fins a la darrera revisió del pla pot ser apreciada -pel que fa a l'ocupació del
front de mar- a través de la Fotografia 5.1, aprova una revisió de planejament
l'any 1989 que, tot i que legalitza les urbanitzacions construïdes de manera
irregular durant els anys anteriors, contempla una efectiva reducció del sòl
urbanitzable previst en el document precedent i una disminució dels

Un cas similar de desprogramació per efecte de l'escassa demanda és el de Vandellòs on, fins i tot
desprès de l'aprovació de la revisió del planejament l'any 1981 -ja restrictiu-, a conseqüència del baix
desenvolupament del Sòl Urbanitzable Programat entre 1982 i 1987 -amb només 4 plans parcials
aprovats-es revisa el Pla d'actuació i es desprogramen tots els sectors per damunt de la línia del
ferrocarril i -a causa de la seva proximitat a la central nuclear- els sectors no consolidats de l'Almadrava
a primera línia de mar.
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aprofitaments que es permeten en els diferents sectors fins al punt de passar d'un
sostre de població que l'any 1968 se xifrava en 500.000 habitants a un de nou
de només 127.984 habitants.

Fotografia 5.1. Ocupació urbano-turística del front de mar i alteració de la
dinàmica litoral al sector de Calaf ell-Cunit. 1990

Foto: A. Humbert

Per exemple, aquesta revisió reclassifica com a Sol No Urbanitzable els
àmbits o parts de plans parcials que no han estat executats i que han incomplert
les previsions i determinacions87 i manté com a Sòl Urbanitzable Programat els
àmbits o païts de plans parcials que -tot i haver incomplert les previsions- tenen
una infrastructura incompleta o es troben una situació de parcel.lació o

87 Per tant no són objecte d'indemnització. Es tracta, en concret, de paït dels plans parcials Romaní Nord
i la Gran Calma -aprovats respectivament, els anys 1982 i 1981- i de dos sectors de gran interès
paisatgístics dels plans parcials Quadra de Sant Miquel de Segur i Mont-Mar. De fet, sobre una
superfície municipal total de 1984 ha, el Sol No Urbanitzable queda distribuït, en aquest document, en
6772 ha de lliure permanent, 247'57 ha de protecció agrícola, 526'11 ha de protecció forestal i
paisatgística i 82'09 ha de protecció per a servituds.
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edificació de fet fins a un total de 51'43 ha a desenvolupar durant el primer
quadrieni i de 26V99 ha a desenvolupar durant el segon. Unes altres 52'62 ha
són qualificades com a Sòl Urbanitzable No Programat88.

B) El planejament parcial

Tal com s'ha indicat, la formulació de plans parcials ha estat -en el millor
dels casos- l'instrument administratiu que ha amparat, a partir dels anys seixanta,
la dinàmica d'ocupació urbana de l'espai litoral. En termes generals, un pla
parcial es pot interpretar -des dels primers moments- com un document que està
impulsat per la necessitat de regular la descoberta del negoci immobiliari associat
al desenvolupament turístic. Les administracions municipals els han facilitat amb
l'objectiu de potenciar l'economia local89. Malgrat la seva antiguitat, alguns dels
plans parcials han vist consolidada definitivament la seva execució en dates ben
tardanes ja sigui via participació de la comunitat de propietaris o entitat de
conservació o ja sigui via requalificació dels terrenys afectats. De fet, els plans
parcials o -generalitzant, urbanitzacions- s'han instal.lat sovint sense solucionar
les condicions d'accés ni les característiques del terreny. Qüestions com l'asfaltat,
el subministrament d'aigua i el clavagueram s'han resolt, en alguns casos i
malgrat els esforços de les administracions locals, molt recentment. Les
corporacions municipals han hagut de fer front, contínuament, a necessitats de
sanejament90, pavimentació i enllumenat dels caixers que haurien d'haver cobert
els propis urbanitzadors91. Municipis com Torredembarra o Altafulla des dels

8 Semblantment, el municipi veí del Vendrell, amb Pla General aprovat l'any 1982 -en època de
recessió- restringeix el creixement per damunt de l'autopista i limita l'increment de residències
secundàries als sectors de Sòl Urbanitzable Programat i Sòl Urbanitzable No Programat que compten
ja amb alguna iniciativa.

89 Els processos mercantilistes de producció d'espai s'han traduït generalment en un elevat nombre
d'urbanitzacions particulars amb grans carències quant à zones verdes, equipaments i infrastructures
comunitàries.

90 L'any 1972 una entrevista amb l'enginyer Asian Román sobre les infrastructures de sanejament a la
costa de Tarragona posa de manifest que només un 10% de les urbanitzacions compten amb
instal·lacions de sanejament correctes (Diario Español, 14 de març de 1972). D'altra banda, la
necessitat de realitzar un pla de sanejament de la costa és un tema recurrent a tots els municipis litorals
i a nivell d'administració provincial.

91 Aquesta situació es manté encara en l'actualitat pel que fa a les urbanitzacions menys ocupades.

191

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE 
TARRAGONA 
Salvador Antón Clavé 
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008



La diferenciado territorial

anys seixanta i Salou o Cambrils des de finals del setanta, han hagut de fer front,
ames ames, ala problemàtica de l'abastament d'aigua durant l'estiu, que s'ha de
resoldre en alguns casos -fins Tambada del transvassament-explotant aquifers
localitzats en municipis propers situats a l'interior.

L'efecte acumulat de la dinàmica d'ocupació dominant ha estat la
dispersió en el paisatge de la urbanització en fornia de ciutat jardí en les seves
diferents modalitats -amb parcel·les que en general no arriben als 800 m2-. De fet,
típicament -tal com s'estudiarà amb detall en el cas de Cambrils-, el procés
d'urbanització s'ha anat realitzant en base a molt petits avenços en la dinàmica
de producció de sòl. Aquesta via de procedir allibera els promotors de la
necessitat d'anticipar la demanda, reunir molt de capital o assumir grans riscos92.
Tradicionalment, realitzat un mínim d'urbanització, el propietari atorga la parcel.la
a altres per tal que, per separat, edifiqui generalment de forma subjecta a unes
mínimes ordenacions. Aquest fet provoca baixos índexs d'ocupació. Les
protestes públiques en relació als efectes que ha provocat aquesta irregular
forma d'espansió urbana han estat, fins a dates ben recents, mínimes93. El fet que
els primers terrenys ocupats hagin estat els menys productius des d'un punt de
vista agrari hi deu haver influït.

Més en particular, el Quadre 5.10 especifica la dinàmica d'aprovació de
documents de planejament parcial de caràcter residencial en el litoral del Camp
de Tarragona entre 1960 i 199094. La seva observació permet posar de manifest
algunes de les claus explicatives del paper que el planejament parcial ha jugat en
l'actual configuració territorial del litoral. Destaca la importància d'aquest tipus

92 El caràcter fragmentari i poc consistent dels processos de promoció es pot il.lustrar a partir d'anuncis
de premsa on empreses immobiliàries sol·liciten finançament. Aquest és el cas, per exemple, de la
demanda d'aportació de capital per fraccions de cinc milions de pessetes que fa una empresa per a
promoure apartaments i terrenys i de la sol.licilud d'una altra empresa de dos milions de pessetes durant
tres mesos. Veure el Diario Español del 30 de juny de 1966.

93 Tot i això, ocasionalment, apareixen a la premsa protestes relatives a la destrucció paisatgística que
comporta la urbanització turística del litoral. Veure en aquest sentit, el Diario Español del 28 de març
de 1968.

94 Atesa la particular condició de la ciutat de Tarragona, amb nombrosos plans parcials de caràcter
residencial no turístic i documents que -malgrat orientar-se inicialment cap al mercat turístic
actualment són barris residencials, s'ha optat per a excloure aquesta ciutat de l'anàlisi.
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de documents en la fase prèvia a 1975. Es més, es pot dir també que el nombre
de plans parcials residencials aprovats prèviament a l'existència del primer
document general d'ordenació urbana de cada municipi ha estat -en aquest tram
litoral- elevat. Predominen, en conjunt, els plans amb superfícies inferiors a les 10
ha -fins al 57'53% dels plans-essent l'etapa entre 1960 i 1975 la més activa amb
un 63'70% dels plans. Es clar que hi ha excepcions com són els casos de
Cambrils -amb una dinàmica de producció de sòl molt intensa entre 1976 i 1990-
i de Creixell. Les grans operacions -exceptuant el Centre Recreatiu Turístic Port
Aventura, que no s'inclou en el quadre- es concentren a Mont-roig i Roda de
Barà. A continuació s'il.lustren algunes de les característiques i de la funció
d'aquest planejament a través de la revisió de la seva evolució en tres municipis:
Mont-roig del Camp, Creixell i Roda de Barà95.

Quadre 5.10. Plans Parcials residencials aprovats al litoral del Camp de

Tarragona. Període 1960-1990

1960-1975'

Vandellòs *

Mont-roig

Cambrils

Vila-seca^

Altafulla

Torredembarra

Creixell

Roda de Barà^

TOTAL

<10

2

7

9

8

6

15

6

4

57

10-25

0

6

6

6

1

1

1

1

22

25-50

T

1

1

1

1

0

1
T

9

50-100

0

1

0

0

0

0

0

1

2

>100

0

2

0

0

0

0

0

1

3

<10

3

4

8

1

1

3

7

0

27

1976

10-25

1

1

10

0

3

2

1

0

18

-1990

25-50

0

0

4

1

0

1

1

0

7

50-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>100

0

1

0

0

0

0

0

0

1

TOTAL

8

23

38

17

12

22

17

9

156

(*) No s'inclou el municipi de Tarragona

(1) No s'inclou el Pla Parcial Polígons 12 i 13.

(2) S'inclouen només els plans parcials localitzats a Salou i a La Pineda. S'inclou Covamar I Fase (aprovat l'any 1959), Carolina

Mar (denegat l'any 1967) i el Polígon V-0. No s'inclouen les disposicions del projecte del Centre Recreatiu i Turístic.

(3) S'inclou Merymar (no aprovat l'any 1968) ¡ Masroig (pendent l'any 1969). La Zona Costanera inclou Barà, Costa Daurada i

Roc de San Cayetano.

Font: Elaboració pròpia.

5 Veure, en aquest sentit, Anton Clavé, 1992.
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Mont-roig representa un clar exemple de desintegració urbana amb
actuacions extraordinàriament desvinculades les unes de les altres, de
característiques molt diverses i amb escàs nivell d'execució en molts casos. En el
sector nord est els plans -de dimensions molt reduïdes- es localitzen com a
esquitxos a banda i banda de la carretera N-34096, davant de la platja de Rifà i
les Puntes Porquerola i Peixerota, alternant amb els grans i extraordinàriamen
qualificats càmpings que dominen la zona entre la carretera i la línia del mar -
Oasis Mar, Playa y Fiesta, Màrius, Torre del Sol, Montroig i Miramar- i els usos
agrícoles. Aquest és un espai dominat per operacions residencials com, de Nord a
Sud, Jardines del Paraíso (479 ha), Mas del Carabasset (15'37 ha), Maynou (3'28
ha), Rustical Balneario (2'56 ha), Mont-roig Bahia (9'04 ha), Rustical Mont-roig
(10'04 ha), Sant Miquel de Mont-roig (1370 ha) i, per sota de la línia del
ferrocarril davant de la Platja dels Espanyols, La Riviera (4'86 ha), Etersa (2'07
ha), Parc Mont-roig (3'87 ha) i, aprovada l'any 1988, Estany Gelat (6'99 ha).
Totes elles són actuacions destinades principalment a segona residència que
presenten aprofitaments mitjans a l'entorn de 0'5 m2/m2. Algunes, com Montroig
Bahia, preveuen usos hotelers i esportius. La seva ordenació és en ciutat jardí.

Més avall s'inicia durant la segona meitat dels anys cinquanta -a partir
d'una iniciativa particular- la gran operació urbanística de Miami Platja. Aquesta
operació, que es pot observar a través de la Fotografia 5.2, compta a partir de
1972 amb un Pla Parcial promogut pel propi ajuntament que inclou gairebé 361
ha. Davant de mar s'hi localitza el càmping homònim. L'operació compta amb el
precedent d'un pla parcial tramitat l'any 1966 (172 ha) que en la relació de
documents del Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona consta com a
pendent d'aprovació. Aquesta generosa programació de sòl no s'ha vist
acompanyada plenament per l'actuació de la iniciativa privada i només està
executada en un 50%. Semblantment, dues altres grans operacions, El
Casalot97(149'18 ha) i Solemío (75'5 ha), amb vocació turístico-hotelera, gairebé
encara no s'han començat a executar. Per tant, les programacions de sòl més
extenses del municipi estan, doncs, en una fase poc avançada de realització.
Finalment, just en l'espai intermig entre l'autopista A-7 i el terme municipal de

96 Tot el front de mar del municipi és, segons el planejament aprovat l'any 1984, urbanitzable, des de la
Punta de la Riera de Riudecanyes tocant a Cambrils, fins la Punta del riu Llastres tocant a Vandellòs.

97 El Pla Parcial el Casalot va ser aprovat l'any 1967 i ampliat en 24'29 ha l'any 1971.

194

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE 
TARRAGONA 
Salvador Antón Clavé 
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008



La dinàmica d'ocupació del sòl

Pratdip i limitat a l'oest pel riu Llastres, s'ha localitzat la paït corresponent a
Mont-roig del Camp de golf promogut per l'empresa Bonmont -d'origen suís- a
Catalunya amb una extensió total de 240 ha i unes edificabilitats netes per al
conjunt residencial annex de 0'29 m.2/m2 per a la zona de ciutat jardí i'de 0'30

m2/m2 per al conjunt hoteler -no realitzat-. Altres desenvolupaments interiors
són, malgrat la dominancia litoral, les urbanitzacions Via Marina (12'93 ha)
aprovada l'any 1971 -i ampliada l'any 1972-i el Club Mont-roig (20'92 ha),
aprovada els anys 1971 i 197398.

Fotografia 5.2. Expansió residencial i turística de la urbanització Miami
Platja al municipi de Mont-roig del Camp. 1990

Foto: A. Humbert

Al nord de Tarragona, on es localitzen Creixell i Roda de Barà, persisteix
la fragmentació. Tanmateix, l'espai urbano-turístic -desenvolupat també en base
a fórmules de planejament parcial-, es torna més continu. Tot i l'aparició massiva

98 El dia 11 d'octubre de 1989 la Comissió d'Urbanisme de Tarragona aprova una modificació d'usos als
plans parcials de Mont-roig en tant que Norma Complementària.
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de petits assentaments ex-novo, el turisme crea també trames urbanes a partir
dels poblaments histories utilitzats tradicionalment pels pescadors -les botigues
de mar-. En general, totes les actuacions estan condicionades pel traçat parallel
al mar de la carretera N-340, que les articula, i el ferrocarril, que les fragmenta. En
general, l'ocupació territorial per part dels promotors privats es produeix en un
marc de tolerada il·legalitat, amb estàndars inflacionaris i sense dotació de
serveis.. Es així, en conseqüència, que s'expliquen les característiques i la
ubicació dels nombrosos plans parcials". El resultat d'aquesta dinàmica
urbanitzadora -tal com s'observa en el Mapa 5.6 en relació al Creixell- ha estat
una estructura urbana poc homogènia i singularment conflictiva, especialment
en els sectors morfològicament més fràgils100.

Els aiguamolls han ocupat, fins èpoques ben recents, l'espai comprès entre
la via fèrria i el mar en el municipi de Creixell. De fet, actualment encara s'hi
troben -com a Torredembarra- algunes llacunes residuals. En el límit amb aquest
municipi s'hi localitzen edificis en pantalla i el càmping La Gavina, que ocupa,
precisament, l'espai d'un estany. Tal com s'observa en el Mapa 5.6, les
urbanitzacions Marinada (6'77), Port Romà (7'6), i Marina (5'74) es disposen,
sense continuïtat, directament sobre la zona de reserva d'arena de la platja. Per
damunt del traçat del ferrocarril l'espai està també ocupat fragmentàriament. En

99 Aquest és el cas també, per exemple, de Torredembarra, on, per damunt de la carretera N-340 en
direcció a Creixell, es localitzen.diverses urbanitzacions a l'entorn de Clara com: Mont Clara (47 ha,
amb Pla Parcial aprovat l'any 1968 i amb Projecte d'Urbanització de l'any 1982), Les Àmfores (12'8
ha, amb successius Plans Parcials aprovats entre els anys 1970-73), Clara Munt (l'28 ha, amb Pla
Parcial aprovat l'any 1970) i Reco Romà (9'2 ha, amb Pla Parcial aprovat l'any 1978 i amb Projecte
d'Urbanització aprovat l'any 1990). Val a dir que en el cas del municipi de Torredembarra la revisió del
planejament de 1982 admet com a sòl urbà bona part del planejament parcial (109'45 ha sobre les
183'23 que té aprovat el document de planejament), fins i tot aquelles urbanitzacions que estan en fase
d'execució. El Pla especifica, però, que no renuncia "a fer complir els compromisos a llurs promotors"
marcant terminis per a completar els serveis i efectuar les cessions.

100 A més de les àrees d'aiguamolls que es troben a Creixell i a Torredembarra, en el cas d'aquest darrer
municipi és de destacar com a àrea fràgil el sector del Cap Gros, on, darrerament, s'hi ha localitzat el
darrer port esportiu construït a la costa de Tarragona. El Cap Gros apareix en el Pla General de 1982
com a Sòl Urbà en la seva major part a causa del nivell de consolidació assolit per l'edificació prèvia.
El seu desenvolupament s'inicia a finals de la dècada dels cinquanta i genera, des del primer moment,
significatius conflictes pel fet que les "concessions que s'atorguen arbitràriament" -segons declaracions
dels veïns al Diario Español de 14 de juny de 1961- privatitzen un patrimoni que consideren col·lectiu,
especialment el sector del penyasegat, d'ús públic. La resta, encara no consolidada en el moment de la
redacció del Pla, té aprovada, amb dates de 1987 i 1988 respectivament, el seus corresponents Plans
Parcials. L'aprovació del primer va anar precedida d'una modificació puntual del Pla General en aquell
sector promoguda per la immobiliària Tarraconova.
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aquest cas les promocions urbanes i els càmpings alternen amb finques
funcionalment agrícoles en Sòl Urbanitzable. El càmping Creixell limita amb una
de les fases de promoció de la urbanització El Rincón del César. El càmping
Skena Dorada trenca la continuïtat urbana entre les urbanitzacions Creixell Sol
(4'20 ha) i Les Sínies (3'51 ha). Són actuacions residencials de petites dimensions
ordenades en forma de ciutat j ardí amb parcel.les mínimes de 400 m2, volumetria
aïllada o de cases adossades, edifícabilitats netes entre l'25 i l'60 irP/m2, i cap
mena de característica tipològica singular o d'estil definit. L'única connexió
d'aquest sector amb la platja és a través d'un pas a distint nivell del ferrocarril
situat a l'avinguda del Mar.

Mapa 5.6. Localització dels Plans Parcials residencials aprovats al municipi
de Creixell. Situació de 1990

r

(!) Rmcon del Cèsar
(2> la Haxo
O> Creixell Mar
<4> las Moriscas
<5> Marinada
<6> Port Roña
<7> Creixell Sol
(B) les Sínies
(9) Marina
(10) la Plana
<lt> la Masleta
<1S> la Cona
(13) Ivs Ere»

FFCC

Kn

FFCC A-7

N-340

FFCC

N-340

Font: Elaboració pròpia

Al nord de la carretera N-340 i entre el nucli històric del Creixell i el limit
amb Torredembarra, on la taca urbana continua, caòticament, a través d'altres
promocions fragmentàries, es localitzen la resta d'urbanitzacions llevat de les de
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Creixell Mar (5'84 ha) i La Plana (12'94 ha), disposades erràticament a l'entorn
de la carretera. Una tercera actuació, La Coma (18'43), es localitza a tocar del
municipi de Roda de Barà. Totes elles ocupen antigües zones d'arboricultiu de
secà. Són promocions ordenades també en forma de ciutat jardí que, tot i
localitzar-se les unes a tocar de les altres, no responen a cap criteri global
d'ordenació. Prèviament al Pla de 1976, des de l'any 1961 ja s'havien aprovat 6
plans parcials amb una extensió de més de 80 ha. A través de la cronologia
d'aprovació dels projectes d'urbanització de cada pla parcial es pot observar la
relativa absència de serveis, equipaments i infrastructures que caracteritzen una
part significativa de les promocions urbanes que s'han fet a la costa de
Tarragona.

Semblantment al municipi de Creixell, Roda de Barà ha basat el seu
desenvolupament en l'ocupació extensiva del sòl ja sigui en forma de càmpings -
Stel, El Arco, Park Playa Barà- o en forma de producció d'habitatges per a
residència secundària en urbanitzacions. La seva principal característica és, tal
com s'ha dit, que el seu procés d'ocupació del sòl s'ha desenvolupat sense un
marc normatiu definit fins 1988101. L'any 1962 es va tramitar el Pla Parcial El
Francas, aprovat l'any següent. Quan ja estava en plena expansió, l'any 1964 es
va tramitar l'expedient del Pla Parcial Zona Costanera-Roc de Sant Cayetano102

(137 ha) promoguda per Barà S.A. i Costa Dorada S.A. Aquesta operació ha
condicionat definitivament l'ocupació de l'espai costaner del municipi (fins a un
75% en l'actualitat). D'aleshores ençà, a la zona litoral de Roda de Barà s'hi ha
format un continu residencial extensiu amb qualitats urbanes diverses, per a
segments de demanda també molt diferents. A banda del Roc de San Cayetano,
urbanitzat amb voluntat tipista i adreçat inicialment a una demanda
econòmicament potent103, l'edificació ha ocupat la pròpia platja amb
edificacions adossades i alguns edificis d'apartaments de fins a quatre alçades en
primera línia amb superfícies construïdes d'entre 70 i 90 m2.

101 Malgrat això no es detecten diferències significatives amb els altres municipis que sí que han comptat
amb document de planejament durant l'etapa de formació d'espai turístic i residencial.

102 L'any 1968 se sol·licita la declaració de Centre d'Interès Turístic només per al Roc de San Cayetano,
on es localitza el poblat típic que identifica la zona.

103 Una informació periodística publicada al Diario Español del 21 d'agost de 1968 indica que els seus
clients són diplomàtics de les Nacions Unides, aristòcrates, directors de bancs estrangers, enginyers,
advocats, constructors i industrials de Suïsa, França, Alemanya i Espanya.
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En direcció a Creixell s'hi disposa la urbanització La Barquera -aprovada
l'any 1966 i amb una extensió de gairebé 30 ha i -enmig dels càmpings- la petita
operació Vives. La urbanització a la zona litoral s'ha fet sense tenir en compte
cap mena d'ordenació tipològica i amb aprofitaments variables. S'hi detecten,
disposats sense delimitació d'espais, blocs, edificis pantalla, habitatges
unifamiliars aïllats i adossats, habitatges plurifamiliars i bungalows amb una certa
tendència a reproduir formes de ciutat jardí. Per damunt de la carretera N-340 els
processos d'ocupació del sòl amb finalitat turístico-residencial estan molt més
localitzats i dispersos. Segons la documentació dels Serveis d'Urbanisme de
Tarragona, alguns d'ells no tenen document d'ordenació. Aquest és el cas de
Mas Roig, amb expedient tramitat l'any 1969 i Merymar, amb expedient tramitat
l'any 1968. Barà Mai', amb una extensió de gairebé 35 ha, i l'Eixample
residencial, amb una extensió de més de 78 ha, completen el domini residencial
d'aquest municipi al voltant de l'antic nucli de Roda de Barà i, en el darrerr cas,
en un espai lleugerament accidentat topogràficament.

2.1.3. La recent reordenació turística

Tal com s'observa en el Quadre 5.11, el nou espai generat en base a la
retòrica del turisme ha donat als usos urbans -i en particular residencials- del sòl
un paper rellevant en la configuració productiva del territori. Ho posa de
manifest el fet que municipis com Salou, Altafulla i Calafell dediquen als usos
urbans i residencials més de la quarta part del sòl i que municipis com
Torredembarra i Cunit tenen més d'una tercera part de la seva superfície
municipal dedicada a aquests usos. En termes absoluts, municipis com l'Ametlla
de Mar, Cambrils i Salou tenen entre 440 i 475 ha dedicades a aquests usos,
Mont-roig i Calafell 586 ha i el Vendrell gairebé 670 ha. Tots aquests municipis
tenen un total de població entre 4.000 i 16.000 habitants segons el cens de
1991. Destaca que l'ocupació urbana i residencial del sòl de la ciutat de
Tarragona, amb més de 110.000 habitants és de 758'70 ha. Aquest fet,
problemàtic pel que fa a la gestió administrativa del territori, a la dotació de
serveis i al seu propi disseny ha estat observat -tanmateix- durant l'etapa
d'expansió i encara actualment de manera positiva per part de la ideologia
immobiliària dominant. Aquesta ideologia considera que a través del creixement
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horitzontal s'eviten les aglomeracions, es manté el caràcter de les localitats i es
facilita la serenitat i la tranquilitat que desitja l'home urbà.

En un context d'exhauriment d'aquest model turístic (Vera Rebollo &
Monfort, 1994), l'estudi Los cambios en los mercados turísticos y sus
implicaciones territoriales y urbanísticas (Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, 1991) aborda els principals problemes que l'estructura turística
consolidada ocasiona a les noves tendències del turisme i exposa algunes
estratègies territorials per a abordar-los104. Es clar, tanmateix, que el diferent
caràcter i la diferent intensitat de l'ocupació urbana del territori -que s'ha traduït
en la diferenciació del litoral a escala regional en termes urbans, ambientals i
recreatius- implica processos de reestructuració diversificats.

Atès que en determinades àrees el procés d'urbanització turística fins als
anys vuitanta no s'ha vist acompanyat de realitzacions en accesibilitat,
sanejament i zones verdes i s'han creat disfuncionalitats i saturacions, bona part
dels principals municipis de destinació turística han implementat recentment
propostes d'actuació destinades a la reordenació del seu espai turístic105, a la
millora i aprofitament òptim dels recursos i al suport a la inversió en equipaments
recreatius -a través, en determinats casos, d'una política fiscal i de promoció
adequada-106. Aquestes actuacions s'han destinat, en paït, a la correcció de

104 Pel que fa al litoral de Tarragona, aquest informe apunta, entre els següents punts forts que
condicionen favorablement el potencial d'atracció de l'espai de destinació turística del litoral &
Tarragona: (1) la xarxa d'infrastructures d'accés; (2) l'existència de passeigs marítims en la majoria A
destinacions turístiques; i (3) la inexistència d'impediments estructurals que dificultin el
desenvolupament turístic de la zona. Complementàliament, els principals punts febles que contempla
són, a més, dels dèficits en la dotació d'equipaments recreatius: (1) l'escassa efectivitat de les
infrastructures d'accés; (2) l'ús restringit de l'aeroport de Reus; (3) la proximitat d'àrees industrials i (fe
centrals nuclears; (4) el traçat del ferrocarril parallel a la costa -que suposa una tanca infrastructural al
desenvolupament turístic de la zona-; i (5) l'alta densitat de determinats nuclis turístics.

105 En relació a aquesta qüestió s'han observat, en particular, propostes tendents a: (a) la recuperació
d'espais lliures amb la finalitat d'aconseguir sòl públic d'ús recreatiu que s'entenen, des d'aquesta
perspectiva com a zones naturals d'equilibri -espais contemplats en lloc d'espais consumits-; (b) la
realizado d'actuacions tendents a la regeneració del teixit urbà i a la implementació de normatives que
frenin el deteriorament d'elements singular's del patrimoni històric i tradicional; i (c) tot i que -d'haver-
hi capacitat d'inversió- la participació privada podria ser major en aquest camp, la generació de nous
productes recreatius per tal d'ajustar l'oferta a una demanda que té tendència a ser cada vegada més
activa.

106 El sector públic pot realitzar projectes en relació a l'entorn turístic i establir polítiques en relació al
desenvolupament de nous productes que la iniciativa privada pot secundar a través de les seves pròpies
estratègies empresarials.
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dèficits107 però també a la creació o incentivació de productes i equipaments
destinats a satisfer les noves demandes.

Quadre 5.11. Usos del sòl en els municipis de l'espai litoral de Tarragona.
1992
Valors absoluts (ha)

Alcanar

Sant Carles

Amposta

Sant Jaume

Deltebre

Ampolla

Perelló

Ametlla

Vandellòs

Mont-roig

Cambrils

Salou

Vila-seca

Tarragona

Altafulla

Torredembarra

Creixell

Roda de Barà

Vendrell

Calafell

Cunit

1

8'37

3677

25'92

O'OO

O'OO

43'02

31'14

189'90

224'01

16776

93'96

l'53

76'05

27774

16'56

11 '97

16'65

47'34

134'55

0'81

2'97

2

143'01

173'43

327'33

52'74

188'64

36'81

3470

103'41

622'35

560'88

389'61

123'48

243'99

180'90

12'60

26'37

99'99

158'04

383'67

139'77

4775

3

1570'15

1190'62

1610'02

445'68

30177

28'62

602274

230077

825538

2495'08

38'07

236'43

277'56

217477

67'50

109'53

440' 19

788'04

1188'46

981TO

475'38

4

4977

166'32

23 '49

5'67

3528

10'35

4'95

12'96

12'87

30'96

8'19

4'14

6'12

3371

O'OO

2'97

O'OO

. l 'SO

161 '46

121 '59

72'09

5

O'OO

150'03

690'66

52479

51762

0'99

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

2'07

l'44

l'53

6

1047'51

615'87

1963 '09

O'OO

O'OO

2816'02

447176

3506'15

693 '54

195193

1216'09

32072

69021

1440'64

366'84

313'83

30330

446'94

123873

289'17

102'60

7

1628'! 1

1044'99

871879

4695'50

838030

521 '91

O'OO

O'OO

12'42

484'83

116830

373'05

52434

250'02

21'33

20'88

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

g

118'80

5'85

30'15

38'88

301'86

32'49

6'93

456'48

13734

555'12

466'56

43578

120'96

725'49

19377

27878

113'67

180'45

506'43

465'03

270'45

9

36'45

10'08

1638

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

O'OO

108'99

O'OO

O'OO

O'OO

10710

1013'58

2'07

32'94

O'OO

O'OO

60'57

14'40

0'99

10

27'09

1917'01

13874

39537

866'07

24'66

l'98

l'08

3618

3933

22'59

1472

16'92

37'89

4'68

3618

7'47

738

729

972

l'98

107 Aquestes actuacions, pel fet que han pennès regenerar platges, millorar l'estructura de sanejament i
d'abastiment d'aigües i, amb diner públic, revaloritzar, en general, alguns espais de destinació turística
han generat noves expectatives de negoci.
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