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1 Introducció 
 

En compliment del que estableix l’article 8.5.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme (TRLU), conjuntament amb el pla director urbanístic 
(PDU) de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, s’exposa 
aquest document comprensiu dels extrems següents: 

- Resum de l’abast de les determinacions del PDU 

- Delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments. 

 

1.1 Antecedents 
 

La disposició addicional segona de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics,  
introduïda per l’article 2 de la Llei 6/2014, de 10 de juny, estableix que per mitjà d’un pla director 
urbanístic es pot reordenar l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i establir els 
paràmetres corresponents per als diferents usos, inclosos els de joc i apostes -admesos fora de 
l’àrea del parc temàtic d’atraccions-. 

Aquest PDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou es formula a l’empara de la 
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 31 de juliol de 2014, que va acordar iniciar el 
procediment de formulació del pla i va resoldre encarregar a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme (DGOTU) la redacció del document. La DGOTU haurà de tenir en compte la 
participació dels ajuntaments afectats i del Consorci del CRT.  

El PDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou es fonamenta en allò establert en la 
disposició addicional segona de la Llei 2/1989, i en els articles 56 i 157.bis del TRLU. 

L’objectiu general d’aquest document és reordenar l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, per tal de 
facilitar, en determinades zones, la implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de 
negocis, congressos, convencions, comerç, i activitats de joc i apostes; i ajustar-ne els paràmetres 
urbanístics, amb l’objectiu d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i afavorir nous projectes d’inversió 
que s’adaptin a les demandes del mercat turístic, com així s’exposa en el preàmbul de la Llei 
6/2014, de 10 de juny.  

De conformitat amb el que estableix l’article 83.1 del TRLU, reguladors de la tramitació urbanística 
dels plans directors, amb caràcter previ a l’aprovació inicial s’ha redactat el document d’objectius i 
propòsits generals i s’ha efectuat la consulta a les corporacions locals incloses en l’àmbit del PDU 
(ajuntaments de Salou i Vila-seca), per tal garantir en la redacció del pla la participació dels ens 
locals afectats i donar a conèixer els objectius i propòsits generals de la iniciativa. 

Val a dir que, en data 31.7.2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar 
inicialment el PDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, el qual, posteriorment es 
va sotmetre al període d’informació pública preceptiu. Durant aquest període es van recaptar un 
total de 26 informes d’organismes sectorials i de 16 escrits d’al·legacions d’entitats diverses, així 
com també de 2 escrits emesos pels dos ajuntaments inclosos en l’àmbit del PDU. 

Considerant i valorant el contingut dels diferents escrits referits anteriorment, en el present 
document s’han introduït una sèrie de modificacions i/o correccions que, en alguns casos, són 
importants i tenen entitat suficient com per a tenir la consideració de canvi substancial, fet que 
motiva que el document es sotmeti a una nova aprovació inicial 

 

2 Resum de l’abast de les determinacions del Pla  

2.1 Àmbit del Pla 
 

      
Àmbit del PDU CRT 

 

L’àmbit del PDU és el del CRT de Vila-seca i Salou, i s’ubica als termes municipals de Vila-seca i 
Salou, amb el perímetre que apareix a l’annex 1 del Decret 152/1989, de 23 de juny, pel qual 
s’aprova la instal·lació d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, en el qual hi figura també la 
descripció dels límits. 

El CRT està ubicat a l’àmbit central del Camp de Tarragona, la segona àrea metropolitana més gran 
de Catalunya, i es configura com a polaritat singular dins de l’espai turístic de la marca Costa 
Daurada. El seu àmbit completa el procés de conversió en escenari turístic del litoral de Tarragona i 
alhora el qualifica, en tant que manté la demanda exigent de millora i qualitat del turisme. 

Es tracta d’un espai molt accessible des de les principals vies de comunicació del corredor del 
Mediterrani, tant a nivell ferroviari com viari, i molt proper al “strip” turístic de Salou-Cambrils i als 
nuclis urbans de Vila-seca i Salou. 

En concret, es situa en els municipis de Vila-seca i Salou, sobre el sortint de “cap Salou”, un 
promontori que s’erigeix com a una singularitat en el front litoral de l’àmbit central del Camp de 
Tarragona, entre la planícia del litoral del Camp i la de la Pineda. 

De caràcter discontinu, l’àmbit té una superfície de 816,32 ha i limita al nord-oest amb la línia del 
ferrocarril de València a Barcelona, a l’est amb la carretera de Vila-seca a la Pineda (TV-3148) i la 
carretera de Salou a Tarragona per la costa (TV-3146), al sud-est amb els darreres del barri de la 
Pineda a Vila-seca, al sud amb la urbanització Port-Pirata i la platja Llarga de Salou, i al sud-oest 
amb el càmping la Union, la urbanització Mar i Camp i els creixements hotelers de Salou. 

S’exclouen de l’àmbit les urbanitzacions Xalets de Salou-Club de Tennis Salou, Mirador de Salou i 
zona estival alta-urbanització del Bosc Gran, la parcel·la de l’antiga sala de festes Galas Nord a 
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l’encreuament de l’avinguda alcalde Pere Molas i avinguda dels Països Catalans, l’autovia de Salou 
a Tarragona (AP-1), l’avinguda de l’alcalde Pere Molas i la carretera de Salou a Tarragona per la 
costa (TV-3146). 

El CRT constitueix ja actualment una centralitat en sí mateix dins l’àmbit del Camp de Tarragona: el 
parc temàtic d’atraccions Port Aventura i  l’anomenat “resort”, amb els camps de golf i el beach-club, 
atreuen fins a quatre milions de visitants a l’any i exerceixen com a un dels grans motors econòmics 
de la zona. Les noves activitats previstes i l’eixamplament de l’oferta turística que aquestes 
representen, venen a incrementar la força de l’àmbit com a clúster turístic de caràcter internacional. 

 

2.2 Objectius del Pla 
 

L’objectiu general del pla és la reordenació global de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, amb la 
regulació d’una nova ordenació dels usos del sòl i dels aprofitaments, amb subjecció a la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, a l’efecte de facilitar la 
implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç i activitats de joc i apostes que impulsin l’oferta turística a Catalunya i afavorir, en l’àmbit del 
centre recreatiu, nous projectes d’inversió que s’adaptin a les noves demandes del mercat turístic. 

El PDU delimita i ordena el sector d’interès supramunicipal del CRT de Vila-seca per a l’execució 
d’una actuació d’especial rellevància territorial, és a dir, classifica i qualifica el sòl i estableix 
l’ordenació detallada del sòl dels nous sectors de desenvolupament amb el nivell i la documentació 
propis d’un pla urbanístic derivat i la resta de determinacions a què fa referència l’article 56.6 del 
TRLU. 

La reordenació de l’àmbit es concreta en la determinació de la superfície de sòl i  l’edificabilitat dels 
espais destinats a activitats de joc i apostes, a usos hoteleres i a usos comercials; l’establiment dels 
paràmetres corresponents per als diferents usos, inclosos els de joc i apostes – admesos fora de 
l’àrea del parc temàtic d’atraccions d’acord amb la Llei 6/2014; i l’establiment, per als increments 
d’aprofitament, de les reserves de sòl per a sistemes i les cessions d’aprofitament obligatòries i 
gratuïtes que corresponguin, d’acord amb la legislació urbanística. 

La reordenació es planteja de manera compatible amb les determinacions del pla territorial parcial 
del Camp de Tarragona, d’acord amb el pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), el pla 
director urbanístic de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona, el règim normatiu 
del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i amb consideració dels valors i les reflexions del catàleg de 
paisatge del Camp de Tarragona pel que fa a la configuració d’espais i edificacions.  

Aquest objectiu general s’assoleix  amb  una proposta que es basa en els següents requeriments 
generals: 

 

I) Integració territorial i urbanística  

 Visió supramunicipal 

- Coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal que asseguri la 
coherència i cohesió en l’encaix territorial de les noves activitats, el tractament de les 
infraestructures i en l’ús dels recursos patrimonials com a criteris d’intervenció, així com la unitat 
dels instruments de gestió. 

 Activitat i protecció 

- Conciliar la correcta implantació de les noves activitats recreatives i turístiques amb la garantia 
d’una protecció de l’espai natural i el patrimoni paisatgístic i cultural; 

 Singularitat i integració urbana 

- Contribuir al caràcter compacte i continu dels nous creixements amb una certa proporcionalitat i 
graduació dels creixements en ares d’uns teixits urbans cohesionats; 

- Respectar la qualitat paisatgística singular de l’actual concepte de resort recreatiu i turístic del 
complex de Port Aventura i integrar les línies estructurants d’ambdós projectes. 

- Localitzar un sistema d’espais lliures perimetrals de protecció a l’entorn dels àmbits químics, 
d’acord amb el Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques, que afavoreixi la 
seguretat de les àrees residencials i l’activitat turística i minimitzi l’impacte visual de la indústria 
química en un indret d’alt valor turístic; 

 Connectivitat i permeabilitat del sistema d’espais oberts territorials 

- Afavorir les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat, la 
salut del ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides; 

- Garantir la continuïtat del corredor paisatgístics d’activitats, i la dels recorreguts “verds” al llarg 
de la vialitat bàsica interior i perimetral (carretera de la Pineda i avinguda de l’alcalde Pere 
Molas); 

- Integrar el sòl no urbanitzable i el de sistemes de vora de l’àmbit del CRT bé dins les trames 
urbanes preexistents o bé amb la resta d’espais oberts, restaurant els seus valors naturals i 
ordenant-los per permetre’n l’ús social; 

 Sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. Equilibri públic-privat 

- Aprofitar l’enorme potencial d’aquest desenvolupament turístic per a posar en pràctica la 
revalorització del paisatge a través d’una intervenció activa on natura i artifici convergeixen, es 
restitueixen les relacions funcionals i continuïtats ambientals interrompudes i se’n creen de 
noves.  

 Esquelet viari bàsic 

- Configurar un esquelet viari jerarquitzat a partir de l’estructura actual i rellevant a l’escala del pla, 
que vertebri les activitats existents i els nous assentaments recreatius i turístics, asseguri uns 
nivells de connectivitat amb la xarxa bàsica estructurant i prevegi, si s’escau, la integració i 
permeabilitat d’aquesta amb la de la nova ordenació.  

- Integrar els eixos de connectivitat no motoritzada (vianants i bicicletes) i l’accessibilitat al sector 
en transport públic; 

- Apostar per la integració dels sistemes que permetin la mobilitat amb vehicles eficients des del 
punt de vista energètic (vehicles elèctrics o de gas); 

II) Articulació de les noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç i activitats de joc i apostes 

 Flexibilitat i coherència 

- Aplicar els principis de flexibilitat i de coherència i harmonia formal en la configuració específica 
de les peces que permeti l’ajust i adaptació als condicionants del projecte i de l’entorn, − afrontar 
i resoldre els diversos requeriments territorials, ambientals, de mobilitat, de programa, etc.− 
alhora que doni resposta a la recerca de les formes i els espais de relació; 

 Qualitat urbana 

- Aconseguir un àrea diversa, que contingui paisatge, usos i activitats, espais públics i 
equipaments, amb una imatge alhora unitària i diversa, on la relació de les peces amb l’entorn 
immediat i entre els diversos complexos pot esdevenir una de les principals estratègies vers la 
superació de models autònoms o descontextualitzats; 

- Considerar l’espai públic com element principal d’organització, coherència i formalització.  

- Afavorir la mixtura d’usos perquè els centres turístics integrats, CTIs, esdevinguin, a més 
d’espais d’oci i consum, espais mixtes de centralitat. 

- Tenir en compte, a més de les relacions metropolitanes (d’accessibilitat, visibilitat, etc.) les 
relatives a l’encaix de les peces en l’entorn immediat (accessos, agregació, transició públic-
privat, urbanització i continuïtat dels espais lliures, límit urbà, etc.). 

III) Compatibilitat de la nova proposta amb el planejament anterior i amb els usos existents 

 Manteniment de les preexistències 

- Posar ordre i compatibilitzar els nous usos amb les preexistències provinents de l’execució del 
planejament vigent, amb el criteri de màxim respecte i interacció entre les activitats preexistents 
i el concepte de resort de l’ordenació del CRT. En aquest sentit, s’integren dins la reordenació 
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de l’àmbit la façana comercial / hotelera de la rambla del Parc, els usos globals del parc temàtic 
d’atraccions, l’estructura i configuració de la meitat sud de l’àmbit del CRT, on es barregen les 
peces de sòl no urbanitzable destinades a golf i les peces edificables residencials, els sòls de 
sistemes i els sòls corresponents a la cessió del 10% de l’aprofitament mitjà del sector, obtinguts 
per execució del planejament. 

IV) Eficiència dels fluxos ambientals i energètics 

- Minimitzar la pressió sobre el subministrament de recursos, a partir de la previsió d’un model 
que maximitzi l’autosuficiència del sistema de producció energètica a partir de la diversificació 
de les fonts d’energia (moltes d’elles de caràcter local) i redueixi la dependència energètica de 
l’exterior.  

- Prioritzar la inclusió de mesures i criteris per a garantir l’eficiència de consums, tant pel que fa al 
consum energètic com al consum d’aigua, tant a nivell d’edificació com a nivell d’urbanització.   

V) Preservació enfront els riscos 

- Introduir les directrius de preservació davant els riscos analitzats en el planejament territorial i 
sectorial per tal d’aconseguir-ne la compatibilitat amb l’ordenació de l’àmbit.  

VI) Establiment de fases de transformació 

- Prioritzar les actuacions que estiguin dotades de major centralitat i major aportació en 
l’estructura general de l’ordenació. 

 

2.3 Justificació de la proposta del Pla 
 

Tenint en compte les preexistències de l’àmbit del CRT, el parc d’atraccions de Port Aventura, l’estat 
de consolidació del sector de la rambla del Parc i la urbanització de la vialitat interna i dels camps de 
golf del subsector 2, les actuacions es situen en el sòl encara per edificar o transformar i en el sòl no 
urbanitzable sense ús específic. 

Quant a l’oportunitat del projecte, la nova oferta turística del CTI introdueix un nou model 
d’activitat, més desestacionalitat i amb nous usos que interactuen amb els existents. Es planteja 
amb establiments de categories superiors a les de l’entorn, amb les que no competeix, sinó que 
constitueix un nou motor econòmic que atrau nova demanda. De forma oposada al model del sector 
CTI, el desenvolupament turístic-hoteler i residencial del planejament vigent a l’àrea al sud de la C-
31b es caracteritza per la baixa densitat i un baix impacte visual, a on el factor d’integració 
paisatgística té especial rellevància. La proposta del PDU es contextualitza en un àmbit territorial on 
l’oferta hotelera presenta alts índex d’ocupació, superant la taxa d’ocupació hotelera de Salou en 4 
punts la taxa mitjana d’ocupació sobre les places ofertades de la Costa Daurada a l’agost del 2014, i 
en 12 punts la taxa de l’àmbit proper de les Terres d’Ebre. Al llarg de l’any, aquesta diferència entre 
Salou i la mitjana de la Costa Daurada s’incrementa fins als 8 punts. Es destaca també que a la 
Costa Daurada la durada de les estades mitjanes de turistes és més llarga que la resta de marques 
turístiques catalanes.  

Quant a la connectivitat ecològica, els espais lliures i equipaments, la proposta ubica la major 
part dels sòls de cessió per sistemes en el front de la Pineda, configurant un gran parc urbà que, a 
més de constituir una protecció respecte al recinte químic i minimitzar l’impacte visual sobre aquest 
indret d’alt valor turístic, completa el corredor ecològic interior-costa. Aquest parc està conformat 
pels sòls reconeguts en el catàleg de paisatge del Camp de Tarragona pel seu valor estètic i integra 
els sòls agrícoles del front al vial de la Pineda, pròxims a l’espai PEIN de la sèquia Major (dins 
l’àmbit del CRT) i els prats de la Pineda i de Cal·lípolis (fora de l’àmbit del CRT), de protecció 
especial del planejament territorial i el PDUSC.  

Quant a la singularitat i contigüitat dels teixits urbans i qualitat urbana, la proposta del pla 
aposta per una ordenació coherent sobre els sòls més aptes per acollir els nous usos i intensitats, la 
façana a l’autovia. Aquesta posició aprofita el potencial urbà d’aquestes peces i reverteix en una 
claredat identitària, estructural i connectiva.  

El model de concentració de les activitats jerarquitza els accessos i aporta major pes específic als 
elements estructurals ja existents com són les infraestructures (autovia C-31b, carretera TV-3148 i 

avinguda alcalde Pere Molas) i els elements naturals (el corredor-eix cívic de la Pineda i el corredor 
d’activitats). 

Així mateix, l’actuació sobre tot el front de l’autovia permet, quant a la mobilitat, el tractament 
unitari de la nova secció viària proposada entre la carretera de la Pineda i la plaça Europa i, quant a 
la coherència i flexibilitat de la volumetria, la configuració d’elements comuns d’ordenació, com 
serien el parc lineal en paral·lel a l’autovia, la creació d’un nou eix cívic-comercial i la correcta 
interrelació amb el parc temàtic d’atraccions, amb independència de la solució arquitectònica dels 
complexos turístics integrats. 

 

2.4 Descripció de les actuacions 
 

El PDU proposa actuacions específiques dins de les tres àrees en els quals es divideix l’àmbit total 
del CRT: 

 

1. Àmbit de la rambla del Parc i parc d’atraccions 

Aquest inclou l’antic subsector 1 i el parc temàtic d’atraccions Port Aventura. Es recullen les actuals 
condicions urbanístiques i s’actualitzen, als efectes d’homogeneïtzar la normativa urbanística global 
de l’àmbit, i per tal de fer possible d’una banda la viabilitat econòmica dels seus desenvolupaments i 
d’altra banda es fomenti l’activitat turística amb major intensitat. En concret:  

- Pel que a l’antic subsector 1 rambla del Parc es mantindran les condicions actuals, atès el seu 
estat de consolidació, amb petits ajustos. 

- D’acord amb l’esperit de la Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc, es mantenen els usos globals del parc temàtic d’atraccions de Port Aventura com 
també es respecten els usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i els seus serveis 
complementaris.  

A tals efectes, i per una major claredat en la regulació del parc temàtic d’atraccions, l’àmbit es 
qualifica de sistema d’equipament recreatiu privat en sòl no urbanitzable, on s’admeten les 
activitats pròpies dels parcs temàtics d’atraccions de caràcter recreatiu, cultural, i d’esbarjo, i els 
seus serveis, tal com van ser definits a la Llei 2/1989, de 16 de febrer. 

 

2. Àmbit al nord de l’autovia C-31b - (nova façana d’activitats). Inclou la part de l’antic subsector 2 
que es situa en paral·lel a la C-31b, en la que s’hi localitzen els tres nous sectors que el PDU 
delimita: sector 1 Complex Turístic Integrat, sector 2 Nord, i sector 3 Centre de Convencions. 

És en aquest àmbit on la proposta dóna resposta a les previsions determinades a la Llei 6/2014, en 
el sentit de crear les condicions urbanístiques que permetin ubicar les activitats relacionades amb el 
turisme de negocis, congressos, convencions, comerç i activitats de joc i apostes. El pla ho fa a 
través dels tres sectors de planejament següents: 

 

Sector 1 Complex Turístic Integrat (CTI) on es proposen els usos: hoteler, comercial, oci (genèric 
que inclou congressos, convencions, exposicions, etc.), àrea de joc i altres usos que inclouen els 
serveis tècnics i l’aparcament. 

El sector s’hi localitza a l’extrem est de la façana de l’autovia actual, entre la carretera de la Pineda, 
el centre de convencions existent i el corredor d’activitats. 

L’accessibilitat al sector es produeix des del nou eix viari articulador que connecta l’A-7 amb la C-
31b (nova rotonda) i es perllonga a través del camí del Racó i l’avinguda del pla del Maset fins la 
platja. La vialitat interna s’estructura amb un vial principal que substitueix el tram de l’autovia actual 
en aquest àmbit, “tancant” en un únic conjunt el parc d’atraccions i el nou complex turístic.  

Per l’aprofitament privat del sector es fixa un sostre total sobre rasant de 745.000 m²st a implantar 
en un sòl de 37,7 ha de superfície. El sostre total admès per a cada ús principal és de 425.000 m²st 
per a l’hoteler, 30.000 m²st de casino, 50.000 m²st d’us comercial i 120.000 m²st per a oci. Els 



0. Document Comprensiu   Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU 
 

5

120.000 m²st de sostre restant es poden destinar a altres usos (serveis tècnics, aparcament, etc), 
sens perjudici que s'hi pugui destinar una superfície major al no esgotar el sostre màxim establert 
pels usos d’activitats. El pla determina per aquest sector uns paràmetres urbanístics que han de 
permetre una proposta d’ordenació flexible, amb una imatge alhora unitària, contextualitzada en 
l’entorn immediat, i singular.  Volumètricament es resol en 3 alçades reguladores màximes, les 
corresponents al sòcol, sobresòcol i les torres (o volumetria en alçada). Aquesta última es fixa en 75 
m, per minimitzar l’impacte sobre el parc d’atraccions adjacent.  

Les cessions de sistemes d’espais lliures i equipaments es concentren en la part oriental de l’àmbit i 
superen amb escreix el mínim fixat per la llei d’urbanisme, amb el que resulta una gran peça de parc 
urbà equipat, de l’ordre de 36 ha, que s’estén amb un parc lineal situat al sud del nou vial 
estructurant del sector, configurant una façana vegetal del complex turístic i que connecta amb els 
eixos cívics de la carretera de la Pineda, el corredor d’activitats i la resta dels sectors d’aquest àmbit 
(Centre de convencions i sector Nord) fins arribar a l’avinguda de l’alcalde Pere Molas, a l’oest. 

 

 
 

Sector 2 Nord, on es situarà una peça hotelera vinculada als usos hotelers temàtics del parc 
d’atraccions i a l’oferta hotelera del sector CTI, de manera que esdevingui una “ròtula” entre la nova 
façana d’activitats i el subsector 1, d’us comercial i hoteler, en el punt més proper al nucli de Salou.  

El sector s’hi localitza en l’àmbit corresponent a l’extrem oest de la façana de l’autovia actual 
(parcel·la XXIIa2 de l’antic subsector 2), entre l’avinguda de l’alcalde Pere Molas i el corredor 
d’activitats,  

L’accés rodat al sector es produeix per la mateixa avinguda alcalde Pere Moles, quedant articulat 
també per la vialitat d’accés al centre de convencions i l’eix del corredor d’activitats. 

El sostre màxim edificable en aquest sector és de 50.000 m²st, amb una alçada reguladora màxima 
de 14 m (PB+3), atès que aquest sector ocupa una posició rellevant pel que fa a la topografia, 
assolint la cota +38 en el punt més alt.  

Les cessions representen un 18,9% de l’àmbit (amb un 11,8% destinat a sistema d’espais lliures) i 
es situen al sud del sector per completar, d’una banda, l’estructura viària (nova rotonda entre 
l’autovia i l’avinguda de la Pedrera, i que inclou el desviament de la traça de la C-31b per a la 
descongestió de la plaça Europa), i de l’altra, l’eix de connexió social que creua transversalment tot 
l’àmbit del CRT, en contraposició a l’eix paisatgístic vertical de connexió interna dels sectors que 
configura el corredor d’activitats. 

 
 

Sector 3 Centre de convencions on es proposa l’ampliació de l’edifici existent, fins a un màxim de 
10.000 m²st amb aquest mateix ús, així com la possibilitat de destinar el sostre a l’ús hoteler. 

El sector s’hi localitza en una posició central de la façana de l’autovia actual, entre el sector CTI i el 
corredor d’activitats (parcel·la XXIIa1 de l’antic subsector 2). 

Es manté l’accés principal existent al sector, a través d’un vial actualment d’ús privat, des de 
l’avinguda alcalde Pere Molas. El PDU en proposa la cessió d’aquest per a ús públic. S’accedeix 
també des del parc d’atraccions i el camí del Mar (corredor d’activitats), que connecta l’edifici amb la 
platja. 

L’ampliació d’aquest edifici té l’objectiu de fer-lo partícip del nou desenvolupament urbanístic, donant 
la possibilitat de construir una nova façana cap al sector CTI  Així, la cessió corresponent a 
l’increment admissible de l’aprofitament privat (2.000 m² de sòl per espais lliures) es situa en 
aquesta nova façana oest, sumant-se al parc lineal i al corredor d’activitats. 

 
 

3. Àmbit al sud de l’autovia C-31b – (resort). En aquest àmbit s’inclou la part situada al sud de 
l’autovia actual corresponent a l’antic subsector 2, els camps de golf i el beach club. 

Es manté el concepte de resort de l’actual ordenació, on es barregen els usos residencials i turístics, 
de baixa densitat, amb els espais del golf. Es manté l’estructura orgànica configurada d’una banda 
pel corredor d’activitats, espina dorsal del concepte general de resort i nexe d’unió entre el parc 
temàtic, l’àmbit central i la platja, i d’altra per la xarxa viària de titularitat privada i ús públic de 
l’interior.  

Així mateix, es mantenen els tres camps de golf (dos de 18 forats i un de 9 forats) i les parcel·les 
d’ús residencial, turístic-hoteler i comercial aprovades pel planejament vigent. En aquestes 
parcel·les s’admet un sostre màxim total de 427.211 m²st repartits de la següent manera: 362.041 
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m²st d’ús residencial, 9.870 m²st d’ús comercial i 55.300 m²st d’ús turístic-hoteler. El nombre total 
d’habitatges admissibles és de 2.353. 

El PDU ajusta la delimitació d’aquestes parcel·les (I a XXI de l’antic subsector 2) justificadament, 
segons la transcripció de la realitat executada. En total ocupen una superfície de 116,96 ha. 

L’accessibilitat en aquesta àrea es produeix des del camí del Racó i les avingudes pla de Maset i la 
Pedrera, i s’estructura mitjançant una xarxa interna jerarquitzada que inclou una vialitat externa 
(d’accés a les parcel·les i a les cases club del camp de golf) i interna a les parcel·les (segons 
ordenació indicativa).  

Finalment, pel que fa als sistemes i les parcel·les corresponents a l’aprofitament mig cedits en 
aprovació del planejament vigent, es manté la seva ubicació i titularitat pública, amb petits 
ajustaments, sense reduir en cap cas la superfície total d’aquests. 

Amb tot això, la principal proposta del PDU en relació als espais oberts, paisatge i patrimoni, és la 
configuració d’un gran parc equipat en el front a la carretera de la Pineda, coincident amb el sòl amb 
valor ecològic i estètic del paisatge litoral assenyalat al catàleg de paisatge. Aquest parc equipat 
integra els sòls agrícoles enfront el sector petroquímic i l’element patrimonial de la torre de Mas 
Carboners, donant continuïtat als espais naturals del PEIN de la sèquia, i s’inserta dins el corredor 
ecològic interior-costa de la Pineda que abasta terrenys des del nucli de Vila-seca fins la platja. El 
corredor inclou espais de protecció especial del planejament territorial i sectorial (sèquia Major i 
prats de la Pineda i de Cal·lípolis), elements patrimonials catalogats BCIN (torre d’en Dolça) i el 
passeig de la Mare de Déu de la Pineda, dins i fora de l’àmbit del CRT. 
 

 
Estratègies ambientals 

Pel que fa l’estructura viària de la meitat nord de l’àmbit del CRT, on s’ubiquen els tres nous 
sectors de planejament proposats pel PDU (sectors 1 CTI, 2 Nord i 3 Centre de Convencions), es 
planteja una modificació substancial que afecta directament a la concepció de la vialitat que 
confronta a aquests sectors. Així, es configura un únic vial (amb calçades separades, una per a 
cada sentit de circulació) que farà les funcions tant de vial estructurant principal d’accés al CTI, com 
de vial de connexió amb el centre urbà de Salou, substituint a aquests efectes el tram actual de 
l’autovia que discorre en aquest àmbit. La idea és que l’actual autovia, amb la consideració de via 
ràpida com a tal, finalitzaria en el nou nus d’accés principal al complex del CTI situat a l’extrem est 
d’aquest, desplaçant la nova “entrada” al nucli de Salou a una distància d’uns 2 km més a l’est. 

Al nord de l’àmbit del  CRT es plantegen una sèrie de connexions i enllaços amb les vialitat bàsica 
estructurant de l’entorn, que permetrà la connexió directa amb la vialitat vinculada el nou Complex 
turístic integrat, que alhora permet els enllaços necessaris amb la carretera de la Pineda, l’autovia 
C31b, el nucli urbà de Salou, mitjançant la previsió de dos noves rotondes situades a l’est i sud-oest 
del sector CTI. 

La mobilitat no motoritzada per a vianants i bicicletes es configura en un parc “lineal” que es 
desenvoluparà en paral·lel a la nova vialitat estructurant, al sud d’aquesta, de manera que es 
permetrà la connexió entre el centre urbà de Salou a l’oest i el parc de la Pineda a l’est, travessant 
la rotonda d’accés est a una cota inferior 

 

 
Estructura viària 
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2.5 Quadres resum 
 

A continuació es mostren els quadres de dades de sòl i sostre corresponents als tres sectors 
d’interès supramunicipal que el PDU delimita, un en sòl urbanitzable delimitat (sector 1 CTI) i dos en 
sòl urbà no consolidat (sector 2 Nord i sector 3 Centre de convencions): 

Així mateix, en la pàgina següent es mostren els quadres corresponents al planejament vigent i al 
planejament proposat pel PDU, considerant l’àmbit global del CRT de 816,32 ha. 

 

SECTOR 1_ COMPLEXOS TURÍSTICS INTEGRATS ‐ CTI

Sòl m² %
Hidràulic 18.569 1,8%

Espais lliures 211.772 20,8%

Equipaments 151.749 14,9%

Vialitat 251.313 24,7%

SISTEMES 633.403 62,3%

Zona CTI 383.707 37,7%

ZONES 383.707 37,7%

TOTAL SECTOR 1.017.110 100,0%

Sostre m²st %

Hoteler 425.000 57,0%

Àrea de joc 30.000 4,0%

Comercial 50.000 6,7%

Oci (Congressos, convencions, teatres...) 120.000 16,1%

Aparcament i serveis (usos no lucratius) 120.000 16,1%

TOTAL SOSTRE 745.000 100,0%

EDIFICABILITAT BRUTA (m²st/m²) 0,73  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECTOR 2_ NORD

Sòl m² %
Espais lliures 12.824 11,8%

Vialitat 7.623 7,0%

SISTEMES 20.447 18,9%

Zona HN 87.892 81,1%

ZONES 87.892 81,1%

TOTAL SECTOR 108.339 100,0%

Sostre m²st %

Hoteler 50.000 100,0%

TOTAL SOSTRE 50.000 100,0%

EDIFICABILITAT BRUTA (m²st/m²) 0,46  
 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 3_ CENTRE DE CONVENCIONS ‐ CC

Sòl m² %
Espais lliures 2.000 3,8%

SISTEMES 2.000 3,8%

Zona CTI 50.188 96,2%

ZONES 50.188 96,2%

TOTAL SECTOR 52.188 100,0%

Sostre m²st %

Centre de convencions/ hoteler 24.612 100,0%

TOTAL SOSTRE 24.612 100,0%

EDIFICABILITAT BRUTA (m²st/m²) 0,47  
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Superfície (ha) %  CRT Sostre (m²st) Habitatges

SÒL URBANITZABLE 311,70 38% 742.920 2.477

SUBSECTOR 1     Rambla del Parc  64,00 8% 247.500

Espais lliures 7,10

Equipaments 4,97

Vialitat 8,97

SISTEMES 21,03
Hoteler (Com.) 16,38 91.893

Comercial (Hot.) 26,59 155.607

ZONES 42,97 247.500

SUBSECTOR 2 247,70 30% 495.420 2.477

Espais lliures 24,77

Equipaments 12,39

Vialitat 7,47

SISTEMES 44,63
10% AM Residencial 3,24 24.771 124

10% AM Hoteler 4,82 24.771

Corredor d'activitats 23,13

Verd privat 1,86

Vialitat bàsica 9,60

Residencial privat 109,54 362.041 2.353
Hoteler privat 50,88 73.967

Comercial 9.870

ZONES 203,07 495.420 2.477

QUADRE DADES PLANEJAMENT VIGENT

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÒL NO URBANITZABLE 514,00 62%

PARC D'ATRACCIONS 192,00

GOLF 170,08

PEIN [SÈQUIA MAJOR] 15,46

SÒL NO URBANITZABLE  │ BEACH CLUB 4,21

SISTEMES VIALITAT │ EQUIPAMENT PÚBLIC │ CANAL 132,25

Total  CENTRE RECREATIU TURÍSTIC 825,70 742.920 2.477
ha m²st hab  

Superfície (ha) %  CRT Sostre (m²st) Habitatges

SÒL URBÀ CONSOLIDAT 271,11 33% 724.253 2.477

SUBSECTOR 1     Rambla del Parc  63,75 8% 247.500

Vialitat 9,20

Espais lliures 6,60

Equipaments 4,97

SISTEMES 20,78
Hoteler (Com.) 16,38 91.893

Comercial (Hot.) 26,59 155.607

ZONES 42,97 247.500

RESTA 207,37 25% 476.753 2.477

Espais lliures 24,89

Equipaments 12,27

Vialitat 12,01

SISTEMES 49,17
10% AM Residencial 3,24 24.771 124

10% AM Hoteler 4,21 24.771

Corredor d'activitats 21,08

Verd privat 0,91

Vialitat bàsica 10,90

Residencial privat 110,75 362.041 2.353
Hoteler privat 7,11 55.300

Comercial 9.870

ZONES 158,20 476.753

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 16,05 2% 74.612 0

SECTOR 2_ NORD 10,83 1% 50.000

Espais lliures 1,28

Vialitat 0,76

SISTEMES 2,04
Zona hoteler nord 8,79 50.000

ZONES 8,79 50.000

SECTOR 3_ CENTRE DE CONVENCIONS ‐ CC 5,22 1% 24.612

Espais lliures 0,20

SISTEMES 0,20
Zona centre de convencions 5,02 24.612

ZONES 5,02 24.612

SÒL URBANITZABLE 101,71 12% 745.000 0

SECTOR 1_ COMPLEXOS TURISTICS INTEGRATS ‐ CTI 101,71 12% 745.000

Hidràulic 1,86

Espais lliures 21,18

Equipaments 15,17

Vialitat 25,13

SISTEMES 63,34
Zona CTI 38,37 745.000

ZONES 38,37 745.000

SÒL NO URBANITZABLE 427,45 52%

PARC D'ATRACCIONS 180,62

GOLF 160,99

PEIN [SÈQUIA MAJOR] 15,13

SÒL NO URBANITZABLE  │ BEACH CLUB 4,21

SISTEMES VIALITAT │ EQUIPAMENT PÚBLIC │ CANAL 66,50

Total  CENTRE RECREATIU TURÍSTIC 816,32 1.543.865 2.477
ha m²st hab

QUADRE DADES PLANEJAMENT PROPOSAT
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2.6 Actuacions singulars i repercussió dels cost de les infraestructures entre el 
sectors 

 

El PDU fixa l’execució d’infraestructures de serveis i de connexions externes dels sectors, moltes 
d’elles comuns als diferents àmbits delimitats i ordenats en aquest Pla, i d’altres infraestructures 
externes a l’àmbit del CRT, segons queden detallades a la memòria d’ordenació i al plànol 
d’ordenació o.08 Actuacions singulars. 

 

 
Plànol o.08 Actuacions singulars 

2.7 Àmbit de suspensió de llicències i de tramitació de procediments 
 

L’àmbit de suspensió de llicències i de tramitació de procediments abasta la totalitat de l’àmbit del 
PDU, amb la següent condició, regulada per l’article 102.4 del RLU: 

Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del 
què estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les 
llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi 
en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 

 

 
Àmbit de suspensió de llicències del PDU 
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Documentació del Pla 
 

El PDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, de conformitat amb el que  
estableixen els articles 8.5 i 56 del TRLU, conté la documentació següent: 

 

 
 

0. Document comprensiu 

I. Memòria 

 I.1 Memòria d’informació 

 I.2 Memòria d’ordenació 

II. Normativa urbanística  

III. Plànols d’informació i ordenació 

IV. Estudi ambiental estratègic 

V. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i Estudi de trànsit 

VI. Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica 

VII. Annexos: 

 VII.1 Estudi de riscos geològics i geotècnics 

 VII.2 Estudi d’inundabilitat 

 VII.3 Pla d’adaptació al canvi climàtic 

 VII.4 Informes 

 VII.5 Dades registrals 

 VII.6 Estudi hidrològic sectors Nord i CTI 

 VII.7 Estudi d’integració paisatgística 
VII.8 Estudi d’impacte econòmic i turístic sobre el territori 

VIII.    Informe de participació 
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3 Plànols 
 

 

o.00 Suspensió de llicències  

o.01 Estructura general del territori  

o.02.1 Classificació del sòl. Delimitacions de sòl  

o.02.2 Classificació del sòl . Sectors  

o.03.1 Qualificació del sòl. Àmbit global CRT 

o.03.2 Qualificació del sòl. Sectors 

o.07.1 Ordenació indicativa (no vinculant) 

o.07.2 Imatges de conjunt indicatives 

o.08 Actuacions singulars  
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