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1 ESTUDIS PREVIS 
 
1.1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1.1. PRESENTACIÓ 
 
El municipi de la Secuita és un terme amb moltes peculiaritats dins la comarca del Tarragonès. Amb una 
superfície de 17,81 km2, presenta un territori eminentment agrícola i poc ocupat tot i la seva posició central i 
estratègica en la comarca. Està format per quatre nuclis de població històrics que encara mantenen la seva 
fesomia tot i les tensions urbanístiques dels darrers anys i la seva proximitat amb la primera corona de 
Tarragona. 
 
La seva posició central en el triangle format per Tarragona, Reus i Valls, així com l'existència de l'estació del 
tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona, són també un valor afegit a tenir en compte en el disseny del 
futur del municipi. 
 
Aquest document forma part de la tramitació del nou Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal que l'Ajuntament 
de la Secuita ha iniciat per acord de Ple de 16 de desembre de 2011. 
 
La redacció del POUM és a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals, amb la col·laboració externa del Servei 
d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 
 
 
1.1.2. DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 
 àmbit funcional    Camp de Tarragona 
 comarca    el Tarragonès 
 població (1/1/2013)   1.635 habitants 
 superfície    17,81 km2 
 perímetre terme   25,36 km 
 altitud     170 m 
 densitat de població (2013)  91,80 habitants / km2 
 coordenades (UTM ED50)  31T 355900 4563050 
 nuclis de població històrics  
      La Secuita 
      L'Argilaga 
      Vistabella 
      Les Gunyoles 
 urbanitzacions i altres poblaments    
      Sant Roc 
      La Costa de la Toia 
      Les Tapioles 
      Els Diumenges 
      L'Hostal del Pi 
  
 
1.1.3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 
 
El planejament vigent al municipi de la Secuita són les Normes Subsidiàries de Planejament del terme 
municipal de la Secuita (NSP), text refós aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona el 16 
de febrer de 2000 i publicat al DOGC número 3114 de data 5 d'abril de 2000. 
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Aquesta figura de planejament s'havia formulat en base a uns criteris que no s'ajusten als principis de la 
legislació urbanística vigent pel que fa a sostenibilitat ambiental, criteris paisatgístics, mobilitat... i donava 
lloc a unes tipologies edificatòries així com a uns estàndards de cessions que no s'ajusten a la demanda 
actual. 
 
De fet, des de l'entrada en vigor de la llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme de Catalunya fins aleshores hi 
ha hagut múltiples canvis en la legislació urbanística tant d'àmbit nacional com estatal. En aquests moments 
és vigent el Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 publicat al DOGC 5/8/2010) i la Llei 
3/2012 de Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme publicada al DOGC 29/2/2012, d'ara en endavant 
LUC. 
 
Paral·lelament, el Govern de Catalunya ha tramitat diverses figures de planejament territorial que ja venien 
determinades pel Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), llei 1/1995 de 16 de març publicada al DOGC 
número 2032 de 31 de març. Es tracta del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat 
definitivament el 12 de gener de 2010 i publicat al DOGC número 5559 de 3 de febrer de 2010, i del Pla 
Director Urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona (PDUACCT), el qual es va aprovar inicialment 
el 21 d'abril de 2010. També cal tenir present el nou Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, aprovat 
definitivament el 19 de maig de 2010, o el Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona, aprovat 
inicialment el 12 de març de 2010. Per la qual cosa, un cop establerta la regulació territorial l'Ajuntament de 
la Secuita va creure convenient adaptar el seu planejament al nou context. 
 
De fet, l'article 5.3 de les normes urbanístiques de les NSP determina les circumstàncies per les quals es 
justifica una revisió d'aquest document de planejament general, essent aquestes: 
 

• Haver passat 12 anys des de la data d'aprovació definitiva. 
 

• L’incompliment de les previsions de creixement de les Normes Subsidiàries si en el termini de 8 
anys s'han consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%. 

 
• L'alteració de l'estructura general i orgànica del territori o bé la classificació del sòl. 

 
• Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 

 
Doncs bé, en el moment de redacció d'aquest document fa tot just 12 anys de la publicació al DOGC del 
Text Refós de les NSP. I com s'ha exposat anteriorment, tant el marc legislatiu com el planejament superior 
vigents reclamen l'adaptació del planejament municipal. 
 
L'estructura general i orgànica del territori no ha sofert canvis substancials, però la implantació definitiva de 
l'estació del Camp de Tarragona en un àmbit sense regulació urbanística (no s'ha redactat cap Pla Director), 
i les noves definicions i proteccions del sòl no urbanitzable fixades pel planejament territorial (una bona part 
del territori està qualificat com a sòl de protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic i com a sòl de 
protecció especial) obliguen a redefinir i adaptar el pla a les noves realitats. 
 
Pel que fa a les previsions de creixement, un cop passats aquests 12 anys només s'han desenvolupat 
totalment dos sectors en sòl urbà (SUE 1.2 i UA 4.2), cosa que representa un 16% de les possibilitats de 
creixement en aquest tipus de sòl, si bé altres sectors tenen aprovats els corresponents documents de 
planejament derivat (SUE 1.1 i SUE2) o de gestió urbanística (UA 1.2 i UA 2.3). No s'ha desenvolupat ni 
iniciat cap tramitació dels sectors en sòl urbanitzable d'ús residencial (SAU i SAU R1). Únicament el sector 
d'ús industrial SAU I2 de les Gunyoles té el Pla Parcial aprovat. Per tant, ens trobem molt per sota de les 
previsions de les NSP i fins i tot del 33% que fixava la normativa urbanística com hem vist abans. 
 
Tanmateix, des de l'entrada en vigor de les NSP s'ha iniciat la tramitació de bona part del planejament 
derivat i de gestió urbanística previstos, però la majoria d'ells no han prosperat. Com veurem més endavant 
en un anàlisi urbanístic més detallat del municipi, les raons per les quals no s'ha assolit ni el percentatge del 
33% és perquè el model vigent és obsolet i no respon a les necessitats actuals. 
 
Les NSP, plantejades amb una visió dels anys noranta de creixement extensiu, de baixa densitat i un nou 
parc d'habitatges d'estàndards de qualitat elevats, han creat sectors com la UA 3.4 de Vistabella (amb 
projecte d'urbanització aprovat inicialment) o la UA 1.2 de la Secuita (amb projectes d'urbanització i 
reparcel·lació aprovats definitivament) els quals donen lloc a habitatges de més de 200m2 que no tenen 
sortida al mercat, ni llavors ni ara en un context de crisi econòmica. O com el sector urbanitzable SAU R1 
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Mas Martí que, amb una densitat de només 10 habitatges/ha, ha tingut diferents intents per desenvolupar-lo 
sense prosperar cap d'ells. O, finalment, com en la UA 2.5, on el temps ha demostrat que la barreja d'usos 
industrials (granges) amb habitatges de nova creació (cases en filera) ha estat incompatible. 
 
La norma vigent va iniciar la seva tramitació (després d'uns intents fallits dels anys 1979 al 1981) l'any 1990, 
però no rebé la seva conformitat definitiva fins 10 anys més tard. El model plantejat aleshores dista molt de 
les necessitats i realitat del municipi i del país. Creixements de molt baixa densitat, consum de sòl, cessions 
escasses... Factors que, sumats als canvis legislatius constants, han fet que en poc temps el model plantejat 
pel planejament sigui un model caduc. 
 
En conclusió, queda plenament justificada la conveniència i oportunitat de redacció d'un nou POUM al terme 
municipal de la Secuita. 
 
 
1.1.4. ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
 
Com ja s'ha dit anteriorment, el planejament vigent al municipi de la Secuita són les Normes Subsidiàries de 
Planejament del terme municipal de la Secuita (NSP), text refós aprovat per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Tarragona el 16 de febrer de 2000 i publicat al DOGC número 3114 de data 5 d'abril de 
2000. 
 
L'any 2005, i d'acord amb les determinacions de la llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme de Catalunya, 
l'ajuntament va aprovar el Text refós de les normes urbanístiques de planejament general (DOGC de 
22/8/2005). 
 
Des de l'entrada en vigència del planejament general del municipi fins a la redacció del nou POUM s'han 
aprovat tot un conjunt de modificacions puntuals així com d'instruments de planejament derivat i de gestió 
que tot seguit relacionem. 
 

 
MODIFICACIONS PUNTUALS 
 
1. Modificació puntual de les NSP pel que fa a la Unitat d'actuació UA 4.1 a les Gunyoles.  

- Tema: Modificació de l'ordenació del sector. 
- Inici expedient: 18.10.01.  
- CTU: 5.6.02 (AD). 
- DOGC: 3729 (30.9.02). 

 
2. Modificació puntual de les NSP pel que fa a les instal·lacions ramaderes.  

- Tema: Regulació de les construccions ramaderes existents, amb la introducció de la disposició 
transitòria cinquena. 

- Inici de l'expedient: 4.2.02.  
- CTU: 23.10.02 (AD). 
- DOGC: 3798 (13.1.03). 

 
3. Modificació puntual de les NSP que afecta l'àmbit del sòl urbà amb Pla especial SUE 2 "Les Tapioles".  

- Tema: Ampliació de l'àmbit del sector. 
- Inici de l'expedient: 26.6.02.  
- CTU: 28.1.04 (AD). 
- DOGC: 4127 (6.5.04). 

 
4. Modificació puntual de les NSP per a la redefinició de l'àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat d'ús 

industrial SAUI 2 Industrial les Gunyoles.  
- Tema: Ampliació de l'àmbit del sector. 
- Inici expedient: 3.10.03.  
- CTU: 25.2.04 (AD), 3.11.04 (DCTR). 
- DOGC: 4311 (28.1.05). 
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5. Modificació puntual de les NSP per a l'ampliació de l'àmbit del sector de sòl urbà SUE 3 "Carretera del 
Pont".  
- Tema: Ampliació de l'àmbit del sector. 
- Inici expedient: 30.10.03.  
- CTU: -. 
- DOGC: -. 

 
6. Modificació puntual de les NSP referent a una afectació viària al nucli agregat de l'Argilaga.  

- Tema: Modificació de l'afectació viària. 
- Inici de l'expedient: 20.4.04.  
- CTU: 1.12.04 (AD), 30.11.06 (DCTR). 
- DOGC: 4822 (15.2.07). 

 
7. Modificació puntual de les NSP per a la nova redacció d'alguns articles.  

- Tema: Anulació dels articles 25 i 26, introducció dels articles 37 bis, 37 tris, 46 bis i 76 bis i de la 
disposició transitòria sisena, i modificació dels art. 42, 45, 46, 47, 50, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 85 i 86. 

- Inici de l'expedient: 10.5.04.  
- CTU: 13.4.05 (DCTR). 
- DOGC: 4534 (21.12.05) i 4577 (21.2.06) (CE). 

 
8. Modificació puntual de les NSP corresponent a l'ampliació del sector SUE 1.2 de sòl urbà.  

- Tema: Ampliació de l'àmbit del sector. 
- Inici de l'expedient: 20.4.05.  
- CTU: 1.12.05 (AD). 
- DOGC: 4943 (8.8.07). 

 
9. Modificació puntual de les NSP en relació amb la superfície mínima dels habitatges.  

- Tema: Regulació de la superfície mínima dels habitatges, amb modificació dels article 75, 76 i 83. 
- Inici de l'expedient: 30.1.06.  
- CTU: 6.7.06 (AD). 
- DOGC: 4735 (6.10.06). 

 
10. Modificació puntual de les NSP referent a la regulació dels cossos sortints a la tipologia alineada a vial, 

de les tanques i dels magatzems agrícoles.  
- Tema: Regulació dels cossos sortints a la tipologia alineada a vial, de les tanques i dels magatzems 

agrícoles, amb la modificació dels articles 41, 47, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 i 106. 
- Inici de l'expedient: 16.10.06.  
- CTU: 24.5.07 (AD). 
- DOGC: 4975 (26.9.07). 

 
11. Modificació puntual de les NSP referent a la definició de paràmetres a l'illa delimitada pels carrers Joan 

Guinovart, Major i Garidells de les Gunyoles.  
- Tema: Definició de paràmetres a l'illa delimitada pels carrers Joan Guinovart, Major i Garidells de les 

Gunyoles, amb modificació de l'article 77. 
- Inici de l'expedient: 11.3.11.  
- CTU: 1.12.11 (AD). 
- DOGC: 6079 (2.3.12). 

 
12. Modificació puntual de les NSP referent a la regulació de les zones de protecció dels camins rurals.  

- Tema: Regulació de les zones de protecció dels camins rurals, amb modificació de l'article 62. 
- Inici de l'expedient: 19.9.11.  
- CTU: 24.2.12 (AD). 
- DOGC: 6136 (25.5.12). 

 
13. Modificació puntual de les NSP afectant l'Eixample de Vistabella.  

- Tema: Eliminació del PAU UA 3.3, modificació dels límits del PAU UA 3.4, qualificació com a serveis 
tècnics d'un pas de serveis i modificació de l'article 79. 

- Inici de l'expedient: 19.9.11.  
- CTU: 24.2.12 (AD). 
- DOGC: 6144 (7.6.12). 
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14. Modificació puntual de les NSP respecte a l'ampliació del sòl urbà en el nucli de l'Argilaga i delimitació 

d'un nou Polígon d'actuació urbanística UA 2.7.  
- Tema: Ampliació del sòl urbà en el nucli de l'Argilaga i delimitació d'un nou Polígon d'actuació urbanística 

UA 2.7. 
- Inici de l'expedient: 16.3.11.  
- CTU: 14.6.12 (AD), 4.04.13 (DCTR). 
- DOGC: 6409 (3.7.13). 

 
15. Modificació puntual de les NSP per a la protecció de la zona humida dels Clots de la Barquera i el seu 

entorn.  
- Tema: Qualificació de la zona humida i les seves escorrenties com a sòl de restitució i protecció del 

paisatge. 
- Inici de l'expedient: 20.12.13.  
- CTU: -. 
- DOGC: - (-). 

 
 

PLANEJAMENT DERIVAT I GESTIÓ 
 
1. Pla parcial urbanístic industrial SAUI 2 les Gunyoles.  

- Tema: Pla parcial urbanístic industrial SAUI 2 les Gunyoles. 
- Inici expedient: 21.09.04.  
- CTU: 24.01.11 (AD). 
- DOGC: - (-). 

 
2. Pla de millora urbana SUE 2 les Tapioles.  

- Tema: Pla de millora urbana SUE 2 les Tapioles. 
- Inici de l'expedient: 20.01.05.  
- CTU: 22.09.10 (AD), 4.04.13 (DCTR). 
- DOGC: 6413 (9.07.13) 

 
3. Pla de millora urbana SUE 1.1.  

- Tema: Pla de millora urbana SUE 1.1. 
- Inici de l'expedient: 28.10.05.  
- CTU: 31.03.11 (AD), 25.07.12 (DCTR). 
- DOGC: 6262 (27.11.12) 
 

4. Pla de millora urbana SUE 1.2.  
- Tema: Pla de millora urbana SUE 1.2. 
- Inici de l'expedient: 28.10.05.  
- CTU: 1.02.07 (AD), 21.02.08 (DCTR). 
- DOGC: 5133 (19.05.08). 
 

5. Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana SUE 1.2.  
- Tema: Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana SUE 1.2. 
- Inici de l'expedient: 9.10.08.  
- Ajuntament: 16.03.09 (AD). 
 

6. Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 1.2.  
- Tema: Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 1.2. 
- Inici de l'expedient: 10.04.06.  
- Ajuntament: 28.07.08 (AD). 
 

7. Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 1.2.  
- Tema: Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 1.2. 
- Inici de l'expedient: 28.06.06.  
- Ajuntament: 9.02.09 (AD) (pendent de notificació). 
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8. Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 2.2.  
- Tema: Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 2.2. 
- Inici de l'expedient: 4.10.12   
- Ajuntament: -. 
 

9. Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 2.2.  
- Tema: Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 2.2. 
- Inici de l'expedient: 4.10.12 
- Ajuntament: -. 

10. Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 2.3.  
- Tema: Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 2.3. 
- Inici de l'expedient: 18.07.07.  
- Ajuntament: 4.02.08 (AD). 

 
11. Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 2.3.  

- Tema: Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 2.3. 
- Inici de l'expedient: 18.07.07.  
- Ajuntament: 16.03.09 (AD). 
 

12. Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 3.4.  
- Tema: Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 3.4. 
- Inici de l'expedient: 1.03.06.  
- Ajuntament: 5.06.06 (AI). 
 

13. Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 3.4.  
- Tema: Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 3.4. 
- Inici de l'expedient: 30.05.06.  
- Ajuntament: 4.06.12 (Desistiment). 

 
14. Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 4.1.  

- Tema: Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 4.1. 
- Inici de l'expedient: 9.08.06.  
- Ajuntament: -. 
 

15. Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 4.1.  
- Tema: Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 4.1. 
- Inici de l'expedient: 10.12.04.  
- Ajuntament: 4.06.12 (Desistiment). 

 
16. Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 4.2.  

- Tema: Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 4.2. 
- Inici de l'expedient: 3.06.04.  
- Ajuntament: 2.05.07 (AD). 
- BOP: 115 (18.05.07). 
 

17. Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 4.2.  
- Tema: Projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística UA 4.2. 
- Inici de l'expedient: 30.09.03.  
- Ajuntament: 20.09.04 (AD). 

 
 
1.1.5. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
El procediment a seguir fins a que el POUM esdevingui executiu és el següent: 
 
A. En virtut de l'article 105.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol) és obligatori l'aprovació i publicació del programa de participació ciutadana. 
Aquesta aprovació i publicació es podrà acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l'avanç de 
planejament. 
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L’Ajuntament de la Secuita va acordar l'inici de redacció del POUM així com l’aprovació del programa de 
participació ciutadana en sessió plenària del 16 de desembre de 2011, és a dir, prèviament a la publicació 
de l’avanç. En aquest sentit, la participació ciutadana es desenvoluparà paral·lelament i de forma coordinada 
amb la redacció dels estudis previs de l’avanç, coincidint amb l’elaboració de l’anàlisi i la diagnosi i la 
definició de criteris, objectius i estratègies de futur. 
 
B. La formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal s'iniciarà amb l'adopció de la decisió d'abordar 
l'elaboració d'un Pla i, si més no, comprendrà la preparació d'un avanç de planejament general i la redacció 
final d'un document de planejament complet susceptible de ser sotmès al procediment d'aprovació. 
 
C. Quan els treballs d'elaboració hagin adquirit el suficient grau de desenvolupament que permeti formular 
els criteris, objectius i solucions generals del planejament, s'exposaran al públic els treballs, com a Avanç 
de planejament , mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/Butlletí Oficial de la 
Província i en dos dels mitjans de premsa de més divulgació en l'àmbit municipal, a fi de que durant el 
termini mínim de 30 dies es puguin formular suggeriments i, si escau, altres alternatives de planejament. 
 
D’acord amb l’article 8.5.c del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 1/2010, de 3 d’agost), “cal donar 
publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament 
i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació.” 
 
En virtut de l'article 106.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme (D. 305/2006, de 18 de juliol), cal destacar 
que l'avanç de l'instrument de planejament ha de contenir: 
 

a) Els objectius i criteris generals del pla. 
 
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o 
socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública. 
 
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació. 
 
d) Atès que el planejament està subjecte a avaluació ambiental, un informe ambiental preliminar 
perquè l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de detall i grau d'especificació de l'informe 
de sostenibilitat ambiental. Sense perjudici del que pugui establir la normativa sobre avaluació 
ambiental de plans i programes, l'informe ambiental preliminar, ha de contenir els aspectes 
assenyalats en l'article 70 a) i b) del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Aquest 
document es trametrà a l'òrgan ambiental, per tal de que aquest elabori el document de referència. 

 
D. Una vegada acabada la redacció i formulació del Pla i de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental el Ple de la 
Corporació aprovarà inicialment el POUM. L’acord s'adoptarà per vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l'establert en l'article 22.2.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, amb la majoria de l'article 47.2.ll) de Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb l’establert al Text refós de la Llei municipal i de 
regim local aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
E. Aprovat inicialment el Pla, juntament amb l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, s'acordarà la seva 
submissió a informació pública i fase de consultes que tindrà una durada mínima de quaranta-cinc dies i 
serà anunciada en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Butlletí Oficial de la Província i, almenys, dos dels periòdics de major difusió. 
 
F. La resolució d'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal determinarà la suspensió de 
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals 
connexes establertes en la Legislació sectorial en les àrees en les quals les noves determinacions per a 
elles previstes suposin modificació del règim urbanístic vigent. 
 
Als efectes d’identificar les àrees on s’aplicaria la suspensió obligatòria de llicències en el propi acord de 
suspensió cal incorporar un plànol on s’identifiquin gràficament els àmbits de suspensió (art. 73.3 TRLU). 
Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no poden durar més d'un 
any en el cas regulat per l'apartat 1 de l'article 73 del TRLU, relatiu a la suspensió de llicències amb la 
finalitat de formació o reforma, o de dos anys en cas d'acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 
de l'article 73, d’acord amb l’art. 74 del mateix TRLU. 
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G. Simultàniament al tràmit d'informació pública, s’ha de concedir audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial 
dels quals limiti amb el del Municipi objecte del Pla, conforme l'establert en l'article 85.7 del TRLU. 
 
H. Conclosa la informació pública, els responsables tècnics de l'equip redactor, estudiaran les al·legacions 
que hagin pogut presentar-se i emetran informe sobre les mateixes. 
 
I. Prèviament a l'aprovació provisional es remetrà la Memòria Ambiental a l'Òrgan Ambiental, per a la seva 
aprovació, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i 
Programes. 
 
J. A la vista del resultat de la informació pública i de l'audiència als Municipis confrontants, així com dels 
informes emesos pels organismes pertinents, després de la incorporació al document en tramitació de les 
modificacions que, si escau, fossin necessàries, el Ple acordarà l'aprovació provisional del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal [articles 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 
Règim Local, i article 85.1 del TRLU i d’acord amb l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Tots els plànols i altres documents que integren el Pla sobre els quals hagués recaigut l'Acord d'aprovació 
provisional seran diligenciats pel secretari de l'Entitat Local. 
 
K. Una vegada diligenciat el Pla en unió de tot l'expedient, es remetrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
per a la seva aprovació definitiva . 
 
L. L'acord d'aprovació definitiva, les corresponents Normes urbanístiques, els plànols d’ordenació, fitxes 
normatives de sectors i polígons i en general tot el que pugui tenir consideració de normatiu es publicarà en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, moment a partir del qual serà executiu el POUM. 
 
 
1.1.6. CONTINGUT DEL POUM 
 
El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal haurà de constar dels següents documents d’acord amb el que es 
disposa a l’article 69 del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 
 
 Document 1 Memòria 
 
    Conveniència i oportunitat de la redacció del POUM. 
    Memòria d’Informació 
    Programa de Participació Ciutadana 
    Memòria d’Ordenació 
    Memòria Social 
  
 Document 2 Normativa 
  
 Document 3 Plànols 
  
 Document 4 Catàleg de Béns Protegits 
  
 Document 5 Catàleg de Masies i Cases Rurals 
  
 Document 6 Avaluació Econòmica i Financera 
  
 Document 7 Informe Ambiental 
  
 Document 8 Estudi de la Mobilitat Generada 
  
 Document 9 Estudi d’Inundabilitat 
 
 Document 10 Estudi Geològic i Geomorfològic 
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1.2.  TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
 
Els continguts d’aquest capítol es complementen amb la documentació que recullen l’”Informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar” (ISAP), redactat per Limonium SL, l’”Estudi d’identificació de riscos 
geològics” (EIRG) i l’”Estudi d’inundabilitat” (EI), redactats aquests per l’Institut Geològic de Catalunya, els 
quals s’annexen a aquesta memòria com a part integrant del POUM. 
 
 
1.2.1.  MARC FÍSIC 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
El terme de La Secuita es troba al nord de la comarca del Tarragonès, prop de l’Alt Camp entre la carretera 
N240 que sortint de Tarragona passa per Valls, i la comarcal TP-2031 de Tarragona a Pont d’Armentera. Pel 
sud limita amb el terme dels Pallaresos, pel nord amb els de Nulles i Vallmoll, a llevant amb els de Renau i 
el Catllar i a ponent amb els de Perafort i Els Garidells. 
 
El municipi de la Secuita té una superfície de 17,81 km2 que ocupa un territori eminentment agrícola situat a 
l’àmbit territorial que dibuixa el triangle Tarragona, Reus i Valls, amb una altitud sobre el nivell del mar que 
es mou entre la cota 108 (prop l’estació del ferrocarril) i la 225 a la punta que toca al terme de Nulles. El 
nucli de la Secuita es troba a 170 msnm. L’any 2013 la població és de 1.635 habitants. 
 
A nivell territorial destaca que el municipi està format per quatre nuclis de població històrics que encara 
mantenen la seva fesomia tot i les tensions urbanístiques dels darrers anys i la seva proximitat amb la 
primera corona de Tarragona: La Secuita, L'Argilaga, Vistabella i Les Gunyoles. També destaca la presència 
d’urbanitzacions i altres poblaments dispersos com són: Sant Roc, La Costa de la Toia, Les Tapioles, Els 
Diumenges i L'Hostal del Pi. 
 

 
Terme municipal de la Secuita. Font: ICC 
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RELLEU I OROGRAFIA 
 
Orogràficament, el terme municipal de la Secuita es troba dins el Sistema Mediterrani Català, concretament 
en la plana del Camp de Tarragona de la depressió litoral, situant-se entre la línia de costa del mar 
Mediterrani i la serralada Litoral. Per la seva situació, tota la superfície del terme de la Secuita s’emplaça 
sobre uns terrenys situats entre els 100 i 200 m d’alçada respecte el nivell del mar, planers com en la major 
part de la comarca del Tarragonès on el 90% de la seva superfície té menys d’un 20% de pendent. 
 
Situat a cavall de les conques del Gaià i del Francolí, el terme s’estén al marge esquerre d’aquest darrer, 
molt més ondulat que el marge dret que s’obre a la plana del Camp. Turons i petites ondulacions boscoses 
modelen el territori del municipi, del qual cal destacar la plana central que, entre La Secuita i Vistabella, 
baixa amb un lleuger pendent constant de nord a sud des de la zona més alta del Pontarró fins a l’actual 
estació de ferrocarril. 
 
HIDROLOGIA 
 
Pel terme municipal de la Secuita no hi discorre cap curs fluvial, torrent o barranc d’importància. Destaca la 
presència de barrancs tributaris de poca identitat. 
 
Bona part del terme municipal està sota la influència de la conca del riu Francolí (banda occidental), mentre 
que una petita part (sector oriental) es troba afectat per la xarxa hidrogràfica de la conca del riu Gaià. 
 
A l’extrem nord-occidental del terme hi discorre el Torrent del Bogatell, un curs torrencial típicament 
mediterrani que drena al Francolí però que el seu traçat està molt proper al nucli de les Gunyoles. Aquest 
torrent neix més al nord (al TM de Nulles) i aigües avall de la Secuita passa a ser el Barranc dels Garidells. 
 
Com a punt d’acumulació d’aigua d’escorrentia i també per afloraments d’aigües superficials, destaca a 
nivell hidrogràfic els anomenats Clots de la Barquera, situats entre la Secuita i Vistabella. Es tracta d’un 
conjunt d’antigues activitats extractives abandonades que tenen un notable interès natural. Van ser originats, 
bàsicament, per l’extracció de materials destinat a la construcció de la presa del Catllar als anys 70. 
Aquestes cubetes d’extracció o “Clots” han estat subjectes a un règim hidrològic irregular. Per una banda, 
sembla que han interceptat l’aqüífer subjacent, relativament superficial en una zona de comellar, i per l’altra 
han servit, en moments de fortes pluges, com a desguassos de l’escolament superficial. Així, han arribat a 
acumular grans quantitats d’aigua, tot i que generalment el seu nivell d’entollament és molt baix.  
 
HIDROGEOLOGIA 
 
Pel que fa a les aigües subterrànies, tot el municipi de la Secuita forma part d’una àrea declarada d’aqüífers 
protegits per part del Decret 328/1988 publicat al DOGC número 1074 del 28/11/1988, fet que implica que 
en el cas que es vulgui realitzar un aprofitament subterrani d’aigües en el sector s’hagi de demanar permís a 
l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant una sol·licitud d’autorització. D’altra banda, la totalitat del municipi 
de la Secuita també forma part d’una zona declarada vulnerable per contaminació per nitrats procedents de 
fonts agràries per part del Decret 283/1998 i Decret 476/2004, aspecte que cal tenir en especial 
consideració en les analítiques de subministrament d’aigua de boca. 
 
GEOLOGIA 
 
El terme de La Secuita es troba al marge oriental del Francolí on afloren materials neògens i quaternaris de 
la depressió miocena Reus-Valls. Aquesta depressió queda delimitada al nord-est per falles i pels blocs del 
Gaià, Priorat-Gaià i Priorat al sud-oest i el Massís de Bonastre a l’est i que el separa de la Fossa Vallès 
Penedès. En el sector de la Secuita materials neògens són constituïts per argiles blavoses molt plàstiques i 
conglomerats amb matriu argilosa i sorres sense cimentar d’ambients marins de mar tancat i continentals 
fluvio – torrencials respectivament. Els materials quaternaris estan representats per dipòsits de ventalls 
al·luvials, i dipòsits fluvials, tals com terrasses fluvials o lleres actuals de rieres i torrents. Aquests materials 
es disposen discordantment sobre els neògens. Estan compostos per graves, sorres i lutites. 
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CLIMATOLOGIA 
 
En termes generals, el clima de la Secuita presenta les característiques generals del clima mediterrani, 
considerat, segons l’Atles Climàtic com a semiàrid. La influència marina afavoreix unes temperatures 
mitjanes anuals suaus, amb màximes estivals elevades i mínimes hivernals agradables així com una humitat 
relativa elevada, tot i que al no situar-se a primera línia de costa, la humitat és més moderada que en 
municipis litorals. La temperatura mitjana anual se situa entre els 15º i 16ºC. 
 
Les precipitacions són un aspecte especialment remarcable en la caracterització del clima de l’espai per les 
derivacions que suposen tant en la gestió de l’aigua com a recurs i com a risc. Segons l’Atles Climàtic, la 
mitjana anual de precipitacions varia entre els 500 i els 550 mm, valors que són insuficients per compensar 
l’evapotranspiració deguda a les altes temperatures i la radiació solar implicant un dèficit hídric important. La 
distribució anual de les pluges presenta màxims a la primavera i especialment a la tardor, tret característic 
de la regió mediterrània. Tot i aquests màxims, la distribució de les pluges és molt irregular, localitzant-se 
puntualment màxims anuals en mesos d’estiu i fins i tot d’hivern. Les precipitacions tenen, doncs, un marcat 
caràcter d’irregularitat intraanual i interanual, i a més una marcada torrencialitat –poden haver precipitacions 
molt intenses que facin funcionar les petites conques d’escolament com veritables torrents i rieres de 
concentració de cabals. 
 
Un altre fenomen destacable a la nostra zona és el vent; durant la tardor, hivern i estiu, poden aparèixer 
vents forts i rafegats de component nord-oest, anomenats mestralades. El municipi de la Secuita se situa a 
l’extrem nord de la influència d’aquests vents regionals.  
 
 
1.2.2.  SISTEMES NATURALS 
 
USOS DEL SÒL 
 
El mosaic agrícola és el predominant en tot el terme municipal, on destaca la importància del sector primari 
i, per tant, del paisatge agrícola amb la vinya com a màxim exponent. Les extensions de vinya (òbviament 
de secà) es localitzen més intensament al nord del terme i per sobre del traçat de la línia del tren d’alta 
velocitat. 
 
El fet que al terme no hi hagi cap riu fa que els conreus de regadiu siguin escassos. A banda del conreu 
majoritari de la vinya, s’hi troben parcel·les d'avellaners i oliveres, i de manera residual, petites extensions 
de cereals (ordi, blat). 
 
Les extensions boscoses o forestals són gairebé escasses quedant reduïdes a petites illes o taques en el 
territori. 
 
VEGETACIÓ 
 
L’activitat humana ha suposat una clara transformació de la vegetació tradicional cap a un territori fortament 
marcat per la presència de superfície agrícola de secà amb un clar domini de la vinya. Puntualment cal 
destacar, encara que de forma minoritària, petites taques de vegetació forestal arbrada i no arbrada en 
forma de matollars, així com una vegetació específica d’interès ambiental a la zona humida dels Clots de la 
Barquera. 
 
Vegetació de conreus 
 
A la Secuita, els conreus agrícoles estan dominats pels conreus arboris tradicionals de secà dominats per la 
vinya i amb presència també d’oliveres i oliveres.  
 
Aquests conreus presenten una sèrie d’espècies vegetals associades, generalment herbàcies: el que hom 
anomena males herbes. Apareixen també els herbassars i cardassars als marges dels camps i dels camins. 
En aquestes zones de límit abunden també els esbarzerars i a vegades apareix algun lledoners, amb 
alineacions de canya. En espais agrícoles erms a vegades es desenvolupen fenassars. Aquesta vegetació 
és la que domina a l’espai dels Clots de la Barquera.  
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Vegetació forestal 
 
L’activitat humana (l’agricultura) ha modificat substancialment la vegetació potencial forestal que hi hauria 
d’haver al municipi cap a un mosaic amb domini de la superfície cultivada.  
 
Només es troben taques de vegetació forestal homogènies en dos grans zones que es troben localitzades a 
banda i banda del traçat de la línia del tren d’alta velocitat: el Bosc del Ferrer Ric (al nord) i el Bosc del Mas 
de l’Hereuet (al sud). Corresponen a les pinedes de pi blanc acompanyades de sotabosc amb brolla i garriga 
i a estructures encara menys evolucionades com les brolles calcícoles de romaní. Ambdues estan 
declarades com a “hàbitats d’interès comunitari”. 
 
També existeixen petits rodals entre les extensions agrícoles (principalment de vinya) amb comunitats 
forestals no arbrades: matollars especialment que correspondrien a les brolles i garrigues que ja fan de 
sotabosc en els dos casos anteriors. 
 
Vegetació dels Clots de la Barquera 
 
Es tracta d’unes zones humides temporals i fluctuants que, emmarcades en un espai d’agricultura 
mediterrània tradicional de secà, han tingut cert interès natural per permetre l’existència de flora i vegetació 
lligades als ambients aquàtics. 
 
Així, destaquen la presència de comunitats vegetals d’helòfits, com el canyís i altres plantes associades, i 
arbres de ribera com els àlbers, els pollancres, els freixes, els tamarius i els gatells, tot i que sense arribar a 
formar masses compactes. 
 
Actualment, només resten dues zones amb aigua quasi permanent, una correspon a un petit toll amb aigua 
a la cantonada sud-oest del perímetre de les extractives, on existeixen uns pocs metres quadrats de 
canyissos i bogues i uns pocs peus joves de tamariu. En aquesta zona les parets del toll són massa 
verticals, en general, com per permetre l’establiment d’altres tipus de vegetació, exceptuant la canya 
americana que sí forma algunes agrupacions. Per altra banda, hi ha una altra zona més deprimida al centre 
de les activitats extractives que està totalment coberta per esbarzerar i vegetació de prats humits amb joncs 
i on hi ha uns quants peus de tamariu mitjans. 
 
ESPAIS NATURALS 
 
Xarxa PEIN – Natura 2000 
 
Al terme municipal de la Secuita només es troba una petita superfície (16,70 hectàrees) inclosa en l’espai 
protegit del PEIN Riu Gaià-Albereda de Santes Creus, situada a l’àmbit més oriental del terme municipal, a 
llevant del nucli de l’Argilaga i en direcció al torrent de Renau. Aquest espai també es troba inclòs en la 
Xarxa Natura 2000, amb el codi ES5140019 Riu Gaià. 
 
Connector biològic 
 
Destaca el paper de connector que realitzen les taques forestals situades al sud el traçat de la línea del TAV 
i les parcel·les de conreus tradicionals que permeten disposar d’un espai de mosaic agroforestal d’alt interès 
ambiental i paisatgístic. Aquesta superfície correspondria a l’àmbit nord del que es coneix popularment com 
la Corona Verda del llevant tarragoní i que permet enllaçar a nivell de connectivitat la plana agrícola que 
queda al nord i est de la Secuita amb els espais naturals de més al sud (entorn del Gaià i desembocadura). 
 
Conjuntament amb la zona dels Clots de la Barquera i la plana central anomenada “Camps de la Secuita”, el 
PTPCT els atorga la condició de connector biològic, essent aquesta una de les poques àrees sense 
transformar del Tarragonès. 
 
PAISATGE 
 
L’àmbit es classifica com un paisatge periurbà agrícola, és a dir, un paisatge definit per la seva ubicació 
entre els nuclis de població de La Secuita i Vistabella, que contempla una gran zona d’activitat agrícola on 
majoritàriament es poden observar parcel·les en actiu d’oliveres i, més a la perifèria, encara perduren 
reductes dels conreus de secà típics, com és el conreu d’avellaners i vinyes. 
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El nostre marc territorial queda inclòs dins del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, el qual 
incorpora bona part del terme de la Secuita al límit sud de la unitat U-22, Plana de l’Alt Camp. 
 
Segons explica la fitxa corresponent a aquesta unitat, el sector sud és l’àmbit que, des del punt de vista de 
transformació i alteració del paisatge tradicional, és més dinàmic, i és el que més possiblement evolucionarà 
de forma més ràpida en els propers anys. Destaquen en aquesta zona la presència dels creixements urbans 
dels municipis com els Garidells, Perafort i la Secuita, fortament influenciades per la capacitat 
transformadora del paisatge que representa la proximitat a la ciutat de Tarragona, la Refineria o l’estació 
central del TAV. Actualment, el paisatge predominant en aquest àmbit està caracteritzat per la transformació 
constant degut a l’expansió urbana dels nuclis històrics mitjançant promocions d’habitatges unifamiliars i 
l’ampliació de les infraestructures de comunicació existents. L’empremta dels polígons industrials en el 
paisatge és cada vegada més important degut a la seva dispersió pel territori. Per sort, aquests dos 
fenòmens (creixements extensius d’habitatges i la proliferació de polígons) no s’han donat i, per tant, no han 
malmès la imatge del paisatge de la Secuita. 
 
La zona sud de la Plana de l’Alt Camp (Puigpelat, Bràfim, Vilabella, La Secuita, els Garidells i Vallmoll) té 
valors productius lligats a l’agricultura, principalment enfocats a la producció de vins i caves. La presència 
del turisme rural encara resulta incipient (amb un allotjament a l’Argilaga), i el major aprofitament productiu 
en aquest sentit es dóna en els innumerables restaurants repartits per la zona que ofereixen una 
gastronomia típica elaborada amb productes locals (restaurants reconeguts a la Secuita i l’Argilaga). Malgrat 
això, el sector turístic veu devaluats els valors productius associats al paisatge degut a la dinàmica 
constructiva que s’està produint a la majoria de nuclis de la zona.  
 
La fitxa corresponent a aquesta unitat també considera el poble de la Secuita com un molt bon mirador de 
paisatge donat la seva situació enlairada. Des de la part nord del poble es poden observar els Clots inserits 
a la trama parcel·lària agrícola, en un entorn paisatgístic amb molta lluminositat (orientació sud), prou divers 
(amb mosaics de conreus llenyosos, herbacis i boscos de pi blanc), masos i assentaments humans com 
Vistabella, i amb el fons escènic dominat per les muntanyes de Prades. De fet, darrerament s’ha instal·lat un 
mirador en un punt proper del nucli de l’Argilaga, al camí dels Masos a aquest poble, que forma part de la 
ruta dels Miradors del Baix Gaià. 
 
FAUNA 
  
El municipi de la Secuita és un dels municipis de l’interior del Tarragonès amb més interès faunístic donada 
l’existència d’espais forestals d’interès (amb denses pinedes de pi blanc amb alzina sobre màquies), 
conreus tradicionals mediterranis en mosaic i els singulars Clots de la Barquera. Tot i així, la periurbanització 
creixent de l’espai i l’existència de projectes de gran abast com l’estació del Tren d’Alta Velocitat i les vies 
associades han donat importants cops a aquest conjunt interessant de fauna de terra baixa mediterrània. 
 
Pel que fa als invertebrats, no existeixen massa dades doncs tampoc hi ha estacions de seguiment. Tot i 
així, naturalistes locals destaquen la presència d’invertebrats d’interès com la papallona o el coleòpter. 
 
Dins els Clots de la Barquera, malauradament, s’ha detectat la presència de cranc americà que ha impactat 
molt notablement sobre les poblacions existents de peixos i amfibis. Només aquesta zona presenta 
poblacions estables de peixos. Anteriorment, durant els períodes de temps en que va tenir un gran nivell 
d’inundació, s’hi havia detectat espècies com l’anguila, tot i que la dessecació de l’espai i les introduccions 
de la gambúsia i la carpa, espècies al·lòctones, van reduir el potencial de l’espai per aquest grup. 
 
Quant als amfibis, destaca un nombrós llistat d’espècies que havia utilitzat les zones entollades dels Clots 
de la Barquera per reproduir-se. La presència d’aquesta gran diversitat està relacionat tant amb la 
disponibilitat d’aigua (i, en un inici, la manca de predadors), com en la gran qualitat ambiental del territori 
circumdant. Cal citar el tòtil, el gripau d’esperons, la granoteta de punts, el gripau comú, el gripau corredor, 
la reineta i la granota comuna, que apareix també en d’altres basses de rec del municipi. 
 
Alguns d’aquests amfibis, com el tòtil i el gripau d’esperons, no tan dependents d’ecosistemes humits 
importants, poden aprofitar entollaments puntuals a afloraments de tapassots o en el fons de comellars per 
reproduir-se també, i per tant aprofiten com a refugi els espais de vegetació mediterrània relativament 
ombrejats i frescals. 
 
En els moments de màxim esplendor de la zona humida dels Clots de la Barquera s’havien arribat a trobar 
dos espècies de tortugues d’aigua: l’autòctona tortuga de rierol i l’exòtica tortuga de Florida. La presència de 
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la tortuga de rierol té una gran importància i significació en el context del territori on ens trobem, i el seu 
origen podria tenir a veure amb alguna introducció voluntària. 
 
Van ser citats també a l’espai i a bona part de l’entorn del municipi el dragó rosat, el dragó comú, el vidriol, el 
llangardaix ocel·lat, la sargantana ibèrica, el sargantaner gros, el sargantaner petit i el lludrió llistat. 
 
Quant a les colobres o serps, cal citar la serp de ferradura, la serp llisa meridional, la serp blanca, la serp 
verda, i també en els moments de màxim esplendor de la zona humida dels Clots de la Barquera, s’havien 
trobat les dues espècies de serp d’aigua. 
 
L’avifauna dels Clots de la Barquera té dos àmbits d’interès. Per una banda, la presència d’aus aquàtiques 
que han estat més o menys diverses depenent del nivell d’inundació de les basses o clots, i per altra la rica 
avifauna de l’entorn agroforestal on se situen els Clots, un dels espais de la plana agrícola del Camp de 
Tarragona de major interès al respecte. 
 
Respecte a les aus aquàtiques, s’han citat diversos ardeids com el bernat pescaire, l’esplugabous, el 
martinet blanc i el martinet menut, del qual es té indicis de la seva reproducció a l’indret durant unes quantes 
temporades, tal com ho va fer el cabusset. Els ànecs coll-verd i la polla d’aigua s’hi han reproduït 
habitualment sempre que existís disponibilitat d’aigua; actualment només l’ànec coll-verd hi té presència 
regular. 
 
El blauet ha estat un hivernant regular, així com l’arpella. També alguns limícoles com la xivita i el tèrrit 
variant han estat citats a l’espai. No estrictament lligat a les zones humides, però habitual als tamarigars i les 
jonqueres i bastant freqüent actualment als Clots, destaca el trist. 
 
A l’entorn i per tant extensiu al municipi, la qualitat de l’espai agrícola (molt divers, amb nombroses zones de 
conreus arboris de secà tradicionals, bosquetons de pins blancs romanents, masos tradicionals i 
barrancades), cal citar algunes espècies d’interès que s’hi reprodueixen regularment. Entre elles, el gaig 
blau, una espècie força escassa al nostre territori, la gralla, també molt escassa a la plana del Camp, el torlit 
que aprofita algunes zones dominada per la vinya o el siboc. 
 
Entre els rapinyaires cal citar la presència regular de l’aligot, l’òliba, el xoriguer i, de manera més escassa, el 
duc, el mussol banyut, l’àliga marcenca que aprofiten els espais oberts per caçar, així com l’astor que manté 
reductes poblacionals als espais forestals de ponent i sud del municipi. L’abellerol i la puput són força 
habituals a la primavera i a l’estiu, i moltes espècies de fringíl·lids i altres aus pròpies d’espais oberts fan ús 
de l’espai agrícola. 
 
Els boscos de pi blanc i les màquies associades mantenen bones poblacions de túrdids, sílvids i emberícids, 
composant una rica mostra d’ornitofauna pròpia de pinedes de pi blanc. 
 
La comunitat de mamífers és àmplia i diversa; mancats els grans carnívors depredadors i grans ungulats, sí 
que romanen diverses espècies de carnívors com la guineu, el toixó, la fagina, la geneta o l’interessant eriçó 
clar. Hi ha importants poblacions de conill (que a vegades esdevenen veritables plagues de gran 
transcendència negativa per als conreus) i també creixents poblacions de porc senglar, apart dels 
rosegadors més comuns d’espais urbans, agrícoles i semiforestals, incloent l’esquirol que aprofita les zones 
denses de pinedes. 
 
ÀREES D’INTERÈS FLORÍSTIC I FAUNÍSTIC 
 
Gairebé tot el terme de la Secuita es troba inclòs dins d’una àrea d’interès florístic i faunístic. El més 
probable de la inclusió d’aquest territori rau en la proximitat del TM a l’àrea de campeig de rapinyaires que 
es troba a tota la peça agroforestal que envolta la zona d’influència del pantà del Catllar. 
 
 
1.2.3. RISCOS AMBIENTALS I TECNOLÒGICS 
 
INUNDACIONS 
 
L’Estudi d’Inundabilitat (EI) has estat redactat per l’Institut Geològic el març de 2013. A partir dels treballs 
realitzats, s’han delimitat les zones inundables per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, dels cursos 
fluvials objecte d’estudi: el torrent del Bogatell, els torrents de la plana central del terme (innominats 1, 2, 3, 
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4, 5 i 6) i el barranc del Garrot, prop dels Pallaresos. Per al període de retorn de 500 anys també s’han 
elaborat els mapes de perillositat associada. 
 

 
Cursos fluvials estudiats. Font: “Estudi d’inundabilitat del municipi de la Secuita”, IGC 

 
 
L’estudi conclou que no s’observen afectacions per a cap dels períodes de retorn estudiats a zones urbanes 
consolidades o urbanitzables, així com tampoc a edificacions aïllades, per a cap dels cursos fluvials 
estudiats. Respecte als torrents innominats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i el barranc del Garrot, en la major part de les 
zones estudiades, circulen entre camps de conreu que es troben al fons de vall, al no tenir una llera definida. 
 
Cal remarcar que, per tal d’assegurar que les estructures no perdin capacitat, cal un manteniment periòdic 
per eliminar els dipòsits que es puguin anar sedimentat al llarg del temps i objectes que puguin anar 
obstruint-les. Aquesta recomanació de manteniment és extensible a tots els col·lectors del nucli urbà per tal 
d’assegurar que les capacitats es mantinguin en bones condicions i no suposin un problema en futures 
avingudes, així com en tot el traçat dels cursos fluvials. 
 
La regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits en les diferents zones en que es divideix l’espai fluvial 
o la zona inundable queden establerts en el “El Reglament de la Llei d’Urbanisme tal com es comenta en 
l’article 6 del Decret 305/2006 del 28 de juliol. 
 
Els mapes de perillositat per inundació per al període de retorn de 500 anys que corresponen a una 
probabilitat mitjana i baixa d’inundació respectivament han estat elaborats tal i com requereix el “Real 
Decreto de avaluación y gestión de riesgos de inundación“ (Decret 305/2010, de 9 de juliol, capítol III). 
 
Segons el pla INUNCAT, la Secuita no ha de disposar de pla d’actuació municipal. 
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Zones inundables (esquerra) i perillositat T500 (dreta). Font: “Estudi d’inundabilitat del municipi de la Secuita”, IGC 

 
 
RISCOS SÍSMICS 
 
Hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es produeixin 
situacions d’emergència sísmica. L’avaluació de la perillositat sísmica i l’avaluació de la vulnerabilitat 
sísmica de les construccions han permès elaborar un escenari de risc per a cada municipi de Catalunya, 
resultats que s’han incorporat en el Pla d'Emergència Sísmica de Catalunya (SISMICAT), i així determinar 
quins municipis han de realitzar el pla d'emergència municipal en front de terratrèmols. 
 
En el cas de la Secuita el mapa de risc sísmic contempla risc lleuger, d’intensitat VI, per la qual cosa només 
es recomana (no és obligatori) la redacció d’un pla d’actuació municipal. Actualment no es disposa d’aquest 
pla. 
 
RISCOS GEOLÒGICS 
 
L’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics redactat per l’Institut Geològic l’octubre de 2012 conclou 
que el terme de la Secuita se situa en un sector pla en el que no existeixen pendents importants i les 
litologies presents no són susceptibles de desenvolupar moviments de massa en aquestes condicions, i per 
tant, amb caràcter general no es contempla cap recomanació específica enfront moviments de vessant. 
 
Pel que fa a esfondraments, al municipi no existeixen litologies susceptibles d’originar aquests fenòmens i 
per tant es descarten. Únicament cal destacar l’existència de la Mina de l’Arquebisbe que creua el nucli de la 
Secuita i la urbanització de les Tapioles. Si bé la presència de la mina no genera perillositat geològica, és 
indicat preservar els resguards de protecció al llarg de la mateixa, d’acord amb el seu Pla Especial de 
Protecció, per evitar que s’interfereixi amb elements de fonamentació d’edificacions o desmunts que la 
puguin malmetre o bé condicionar aquests elements constructius. 
 
No s’han observat indicis de processos relacionats amb fluxos torrencials o corrents hiperconcentrats en cap 
punt del municipi. 
 
RISCOS GEOMORFOLÒGICS 
 
En aquest sentit cal destacar l’antiga activitat extractiva dels Clots de la Barquera. Correspon a una antiga 
explotació d’extracció d’àrids i argiles sobre antics camps de conreu, que actualment ha portat a una gran 
extensió de terreny amb una topografia i morfologia en forma de cubetes que queden parcialment 
inundades. L’activitat extractiva, realitzada en el període 1972-1975 derivada de la necessitat de materials 
per la construcció del pantà del Catllar, està totalment abandonada. De fet, l’empresa propietària va adquirir 
les finques, amb la morfologia actual. 
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Es tenen indicis que primerament en la zona el paisatge era dominat per aiguamolls més o menys 
desenvolupats. Aquests aiguamolls van haver de ser eliminats donada la proliferació del paludisme en la 
zona. Aquest fet va propiciar la pèrdua de l’espai natural i la seva regeneració amb vegetació poc rellevant i 
la conseqüent apreciació negativa de l’espai. Anys després i amb la necessitat de material per a la 
construcció de la presa del Gaià, es va creure oportú iniciar una activitat d’extracció d’argiles en la zona 
d’estudi. S’ha calculat que aquesta extracció de materials, abandonada en l’actualitat, va suposar la retirada 
d’un volum pròxim als 190.000m3. 
 
En aquest indret la presència de talussos pràcticament verticals ha propiciat una situació metastable dels 
mateixos fet que pot provocar el retrocés del cap del talús. 
 
Aquest àmbit està dominat per herbassars, cultius abandonats de secà que rodegen uns aiguamolls amb 
una biodiversitat més o menys ben desenvolupada, s’ha passat, degut a la influència de l’activitat extractiva, 
a una zona amb un grau d’autorecuperació mitjà, amb aspecte degradat, i on hi trobem restes d’abocaments 
puntuals incontrolats de residus/deixalles per part dels usuaris de la zona 
 
La intenció és que en el nou POUM tot l’àmbit dels Clots de la Barquera quedi regulat urbanísticament a 
través d’un pla especial que integrarà la proposta d’actuacions que contempla el pla de gestió redactat 
recentment; sobretot pel que es refereix a restauració i gestió de l’espai. D’aquesta manera, una vegada es 
restauri (està previst amb el rebliment de terres i posterior revegetació) quedarà pràcticament anual el risc 
d’abocaments incontrolats, fora de les zones amb acumulacions d’aigua. 
 
INCENDIS FORESTALS 
 
La Secuita no està classificat com a municipi d’Alt Risc d'Incendi segons el Decret 64/95 pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. És obvi que es doni aquesta classificació tenint en 
compte els usos del sòl dominants de tipus agrícola. La gran extensió de parcel·les conreades amb vinya 
principalment i per altres conreus de secà com les oliveres impliquen que el risc d’incendi forestal sigui molt 
baix. 
 
Segons el pla INFOCAT, la vulnerabilitat municipal al perill d’incendis està classificada com a moderada, i no 
estableix l’obligació de redactar el corresponent pla d’actuació municipal. 
 
Per altra banda, la presència de grans infraestructures territorials (l’estació del TAV i les línies d’alta tensió) 
suposen l’existència d’elements de discontinuïtat que redueixen clarament el risc intrínsec de els poques 
zones forestals existents al municipi. Aquestes, tot i ser comunitats forestals arbrades amb pi blanc que per 
naturalesa presenten risc alt de proliferació i inici de focs forestals, es troben rodejades per taques amb 
cultius que funcionen com a tallafocs naturals, ja que actuen com a elements de discontinuïtat sobre el 
territori. 
 
RISC DE NEVADES 
 
Segons el pla NEUCAT, la Secuita no té l’obligació de redactar un pla d’actuació municipal (si bé es 
recomana en tot municipi de Catalunya), doncs no té una població superior als 20.000 habitants i tampoc 
està situat per sobre els 400 msnm. 
 
El pla contempla el conjunt de vies prioritàries per tal d’assegurar la mobilitat en cas de nevada. En aquest 
cas afecta a la carretera N240 que creua el terme de la Secuita pel seu extrem nord-oest. 
 
També considera aquelles instal·lacions energètiques crítiques en cas de nevades, entre les quals hi ha les 
subestacions elèctriques. Per la qual cosa, caldrà tenir en compte aquest aspecte si es construeix la 
subestació elèctrica de la Secuita, actualment està en tràmit d’autorització administrativa. 
 
RISC D’ALLAUS 
 
Segons el pla ALLAUCAT, el municipi no ha de disposar de PAM, doncs el risc i vulnerabilitat a les allaus es 
concentra únicament a les zones de l’Alt Pirineu. 
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RISC QUÍMIC 
 
El municipi queda englobat dins del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya 
(PLASEQCAT) i disposa d’un Pla d’Actuació Municipal (vigent i homologat des del 2010). Fora d’aquesta 
qüestió, el municipi no forma part dels termes municipals classificats dins de risc i no està englobat dins el 
pla sectorial de risc químic del Camp de Tarragona. 
 
Existeix també un oleoducte soterrat de la companyia CLH (TABAGE Tarragona-Barcelona-Girona, tram 
Mafumet-Pallejà) que creua tot el terme de ponent a llevant, passant molt proper al nucli de Vistabella. 
 
RISC NUCLEAR 
 
La Secuita està fora de les àrees de risc nuclear de les centrals d’Ascó i Vandellós segons el pla PENTA i, 
per tant, no resta obligat a elaborar cap pla d’actuació municipal al respecte. 
 
RISC RADIOLÒGIC 
 
No existeix cap instal·lació radioactiva. Segons el pla RADCAT, no hi ha ni l’obligació ni la recomanació de 
redactar un pla d’actuació municipal. 
 
Hi ha una instal·lació de categoria 3 al terme veí de Perafort, però sense l’obligació de redactar el 
corresponent PAM. 
 
RISC EN EL TRANSPORT AERONÀUTIC 
 
Tot el terme municipal de la Secuita està sota la influència de l’aeroport de Reus. Molt proper al nucli de les 
Gunyoles també trobem l’heliport privat de Repsol, en terme dels Garidells. 
 
Segons el pla AEROCAT, el municipi de la Secuita no ha de disposar d’un pla d’actuació municipal PAM, 
però sí en canvi d’un pla bàsic municipal PBEM.  
 
En els plànols d’informació i ordenació del POUM s’han incorporat les servituds aeronàutiques de l’aeroport. 
En la normativa caldrà també plasmar la seva regulació d’acord amb el Reial Decret 368/2011, d’11 de març, 
pel qual s’actualitzen les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus, així com tota la normativa sectorial i 
disposicions de la Dirección General de Aviación Civil. 
 
RISC EN EL TRANSPORT PER FERROCARRIL 
 
Segons el pla PROCICAT, el municipi de la Secuita té l’obligació de redactar un pla bàsic d’emergències en 
el transport de viatgers per ferrocarril PBEM en tant que disposa d’una estació amb un nombre d’usuaris 
superior als 1.500.  
 
L’estació del Camp de Tarragona disposa del seu propi Pla d’Autoprotecció, elaborat per ADIF i aprovat l’any 
2009. 
 
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 
 
La Secuita no té l’obligació de redactar un PAM TRANSCAT, només està fixat com a recomanat i a hores 
d’ara no s’ha elaborat. 
 
Per carretera només hi ha la incidència del petit tram de la N240 situada al nord del nucli de les Gunyoles. 
 
Pel que fa al ferrocarril, caldrà analitzar en un futur l’impacte de la rehabilitació de l’antiga línia de ferrocarril 
de Reus a Roda de Berà per al transport de mercaderies, tal i com preveu el Pla d’Infraestructures del 
Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) i el mateix planejament territorial (PTPCT). 
 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
La Secuita, amb un terme molt proper al polígon petroquímic nord, se situa dins la Zona de Qualitat de l’Aire 
4 Camp de Tarragona, que comprèn 49 municipis, amb 994 km2 i una densitat de 325 habitants/km2. A la 
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comarca del Tarragonès hi ha 8 estacions automàtiques i 27 manuals. Les estacions de mesura més 
properes es troben a Tarragona (centre ciutat), Puigdelfí, Constantí i Cubelles. 
 
Segons l’informe de la Generalitat de Catalunya de l’any 2010 sobre els nivells de Qualitat de l’Aire pel que 
fa a la Zona 4 Camp de Tarragona:  
 

A la Zona de Qualitat de l’Aire 4, Camp de Tarragona, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de 
nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, 
les partícules en suspensió de diàmetres inferiors a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit 
legislats per la normativa vigent. 
 
Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els valors objectiu 
establerts a la legislació. Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu per a 
la protecció de la salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013, però s’han detectat 7 superacions del llindar 
d’informació horari a la població al punt de mesurament d’Alcover. 
 
D’altra banda, no s’ha detectat cap superació del llindar d’alerta en aquesta zona. Per tal de reduir els nivells 
d’ozó troposfèric en cas de superació d’algun llindar al Camp de Tarragona, ha estat operatiu un any més el 
protocol d’actuació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 
 
Pel que fa al sulfur d’hidrogen, per primera vegada des de fa uns anys no s’ha enregistrat cap superació 
semihorària. 

 
Durant els mesos d'octubre i novembre de l'any 2004 (04/10/04 al 02/12/04) es va instal·lar de forma 
puntual, i a petició de l’Ajuntament, una unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica (Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica) a la zona situada entre la cooperativa agrícola i el Parc 
Miret de la Secuita. Posteriorment, la Direcció General de Qualitat Ambiental va emetre un informe amb els 
resultats de les mesures efectuades i unes conclusions que reproduïm a continuació: 
 

6.1. Contaminants mesurats de manera automàtica 
· Diòxid de sofre (SO2): 
És un contaminant emès, entre d’altres, en processos de combustió industrials i en activitats de transport 
(combustió de gasolina, gas-oil). Els nivells augmenten des de les 7:30 hores fins les 14:00h, coincidint amb les 
hores de màxima activitat industrial. No s’han detectat superacions dels valors límits durant el període de 
campanya. Les concentracions més elevades estan associades a vents procedents del sector sudoest on es 
troba el polígon nord de Tarragona. 
· Diòxid de nitrogen (NO2): 
Els nivells d’NO2 són generats bàsicament pel trànsit de la zona, fet que es reflexa en el gràfic del cicle diari amb 
augment dels nivells al matí, al migdia i a la tarda, coincidint amb la màxima afluència de vehicles per les vies 
colindants. Les concentracions més elevades procedeixen del sector SW-S, coincidint amb la direcció en què es 
troben les fonts industrials i les vies principals (p.e. l’autovia de Tarragona a Valls). Les concentracions han estat 
per sota del nivells de referència de manera que no és significatiu l’impacte atribuït a aquest contaminant. 
· Monòxid de Carboni (CO): 
És un contaminant emès, entre d’altres processos, en activitats de combustió de carburants fòssils i en activitats 
de transport (combustió de gasolina, gas-oil) Les concentracions s’han mantingut molt per sota dels valors de 
referència legislats i molt baixes, per la qual cosa no es considera significatiu l’impacte de les emissions de CO 
en la qualitat de l’aire de la zona. 
· Ozó (O3): 
L’ozó és un contaminant secundari que per generar-se requereix la presència de precursors químics (NOx i 
COV’s) i radiació solar (reacció fotoquímica). Es poden generar els seus precursors en zones allunyades del lloc 
on es detecta atès que es va transportant pel règim de vents fins a altres àrees on es mesura. Es determinen 
nivells més alts a hores centrals del dia coincidint amb els màxims de radiació solar i màxims nivells dels seus 
precursors químics. Els nivells han estat normals i han disminuït al llarg de la campanya de mesura atès 
l’escurçament dels dies segons s’apropava el solstici d’hivern i hi havia menys hores d’insolació. 
 
6.2. Contaminants mesurats de manera manual 
Tot i que la legislació fixa límits anuals per PM10, Pb i benzè amb les dades obtingudes en el període de 
campanya (inferior a un any) es conclou que: 
· Partícules en suspensió (PM10) 
Els valors han estat per sota dels límits de referència anual. S’ha superat en dues ocasions el valor límit màxim 
diari. Seguint aquesta tendència no s’arribaria a les 35 superacions permeses a l’any que permet la legislació. La 
presència de PM10 s’atribueix a l’efecte de re-suspensió provocat pel trànsit, així com a l’aportació industrial i 
natural. L’impacte de les partícules en suspensió PM10 no es considera significatiu. 
· Plom (Pb) 
Els valors han estat per sota dels límits de referència anual. Han estat nivells baixos sempre per sota del 10% del 
límit legal. L’impacte del plom en la qualitat de l’aire de la zona no és significatiu. 
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· Benzè 
Els valors han estat baixos, per sota dels valors límit. La mitjana del període obtinguda no ha superat el 20% del 
límit anual que marca la normativa. L’impacte del benzè en la qualitat de l’aire de la zona no és significatiu. 
6.3. Valoració final. 
La qualitat de l’aire de la zona respecte als contaminants SO2, NO2, CO, O3, PM10, plom, benzè ha estat bona. 
No és considera una zona afectada significativament per les fonts d’emissió d’aquests contaminants. 

 
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
Seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, el Mapa de protecció del medi ambient 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya, estableix 4 categories de protecció envers la contaminació 
lumínica:  
 

• Zona E4. Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu durant la nit que es troba a més de 2 km 
d'una zona E1. 

• Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel planejament 
urbanístic. 

• Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al grup 
de zones protegides E1. 

• Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla d'Espais 
d'Interès Natural o en els Espais Naturals de Protecció Especial. 

 
El municipi de la Secuita, segons la planificació aprovada el 19-12-2007 pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, inclou tres de les categories: 
 

• Zona E1 (protecció màxima): l’espai dels Clots de la Barquera i la petita superfície afectada per 
Xarxa Natura 2000 a l’extrem més oriental. 

• Zona E2 (protecció alta): tota la superfície majoritàriament agrícola i no afectada per la 
presència de nuclis urbans. 

• Zona E3 (protecció moderada): els nuclis històrics i urbanitzacions. 
 
El mapa de contaminació lluminosa forma part de la planimetria d’informació del POUM. S’actualitzarà 
d’acord amb la nova ordenació proposada. 
 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
El municipi de la Secuita disposa d’una ordenança reguladora del soroll i vibracions i d’un mapa de capacitat 
acústica amb la següent zonificació: 
 

• sensibilitat acústica alta: l’àmbit urbà de tots els nuclis 
• sensibilitat acústica moderada: pas de les carreteres que travessen les zones urbanes 
• sensibilitat acústica baixa: zones industrials i la zona d’influència de l’estació del TAV 

 
El mapa de capacitat acústica forma part de la planimetria d’informació del POUM. S’actualitzarà d’acord 
amb la nova ordenació proposada. 
 
CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA 
 
En el cas de la Secuita els principals focus de contaminació electromagnètica provenen dels traçats de les 
línies d’alta tensió de 220 kV i 110 kV que passen pel centre del nucli de la Secuita (Les Creus). El febrer de 
l’any 2004 els doctors Jaume Massons i Francesc Díaz van elaborar l’estudi de “Contaminació 
electromagnètica al Tarragonès” (URV i Consell Comarcal del Tarragonès), que se centrava precisament en 
l’anàlisi de les línies de la Secuita. 
 
El terme està creuat també per altres línies de transport que es veuran incrementades amb la construcció de 
la nova subestació elèctrica i d’una nova línia de transport d’energia elèctrica de 400 kV. Els focus de 
contaminació electromagnètica es veuran agreujats doncs hi ha línies que passaran prop dels nuclis de Les 
Gunyoles i Vistabella. 
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ABOCAMENTS DE RESIDUS 
 
La Secuita no disposa de cap punt controlat o legalitzat per fer-hi abocaments de runes i/o materials 
procedents de la construcció. No obstant, des de que es va abandonar l’àmbit d’explotació de l’extractiva 
dels Clots de la Barquera, la orografia (forma de clots), la llunyania de l’indret (queda fora de la zona 
d’influència urbana) i la relativa facilitat d’accés a aquest indret (camins rurals relacionats amb les 
explotacions agrícoles de la vora) han suposat l’existència de reiterats abocaments puntuals, especialment 
de runes. 
 
Des del consistori de la Secuita s’han fer nombroses actuacions per evitar aquesta problemàtica, a través de 
neteges i sobretot del tancament dels accessos a l’espai per evitar i/o dissuadir possibles infractors. 
 
A banda, el propi consistori amb l’ajuda tècnica de la Diputació de Tarragona, disposa d’un document tècnic 
de Pla de gestió de l’espai que permetrà, una vegada aquest s’executi, solucionar aquesta problemàtica. Es 
preveu que es pugui reblir part dels clots i reconvertir l’espai per potenciar, conservar i millorar les seves 
qualitats ambientals relacionades amb el seu funcionament biològic com a zona humida. Un Pla Especial 
haurà de donar la resposta urbanística a les directrius del Pla de Gestió. 
 
També s’han detectat abocaments puntuals a les vores de camins d’accés a zones boscoses (bosc del 
Ferrer Ric, bosc de cal Porta, la Costa de la Toia...). En la mesura del possible, aquestes zones s’han netejat 
i els seus propietaris n’han limitat l’accés. 
 
L’Ajuntament de la Secuita disposa d’un servei de vigilància rural, servei mancomunat amb el coto de caça, 
per tal de fer un seguiment i control dels abocaments i altres accions en sòl no urbanitzable. 
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1.3.  POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA  
 
 
1.3.1. INTRODUCCIÓ. MARC NORMATIU 
 
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (LUC), estableix, en el seu article 59, que un 
dels documents que han de incorporar els plans d’ordenació urbanística municipal és l'anomenada “memòria 
social”. Diu l'apartat f: “(...) que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge de 
protecció pública en les modalitats corresponents que aquesta Llei determina. A més, si el planejament ha 
inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social”. 
 
Aquest document, per una banda, és la base per definir les previsions del creixement urbà i industrial; però 
també és necessari per establir les necessitats d’habitatge lliure i protegit, i les reserves d’equipaments 
socials, d’acord amb l’article 57.3 de la LUC. 
 

“Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en 
la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del 
qual, com a mínim, s'ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim 
especial, o d'ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria 
d'habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús. Resten exempts 
d'aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística municipal següents, llevat que el 
planejament territorial o director urbanístic determini una altra cosa: 
 
a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre sòl urbà i 
sòl no urbanitzable. 
 
b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i que 
compleixen els requisits següents: 

Primer. Si en els dos anys anteriors a l'aprovació inicial del pla, la dinàmica d'atorgament de 
llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any. 
Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels 
àmbits d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència 
l'apartat 4.” 

 
El municipi de la Secuita no està inclòs en cap de les excepcions esmentades. En primer lloc, el document 
de planejament general no es limitarà a una simple delimitació de sòl urbà com diu l'apartat a. En segon lloc, 
i tot i ser un municipi amb una població inferior als cinc mil habitants i no ser capital de comarca, no 
compleix el segon dels requisits. L'any 2011 s'han atorgat 2 llicències per a 2 habitatges, mentre que el  
2012 no s'ha atorgat cap llicència per a construcció de nous habitatges, per tant clarament inferior als cinc 
habitatges per cada mil habitants i any. Amb tot, però, les previsions d'habitatges de nova implantació 
superarà el nombre de dos-cents, ja que en un primer escenari de previsions mínimes (que equival a les 
potencialitats de les NSP vigents) ja se supera aquesta xifra. Per la qual cosa, el nou pla haurà de preveure 
les reserves que, en caràcter general, la llei dicta en aquest apartat. 
 
Els apartats 4 al 7 del mateix article 57 de la LUC precisen com es computen aquestes reserves i com s'han 
d'emplaçar, sempre sota el principi d'evitar la concentració massiva d'aquest tipus d'habitatge per afavorir la 
cohesió social. 
 
Abans, però, de determinar el nombre i el percentatge d’habitatges de protecció oficial a construir, la seva 
distribució especial i territorial, els destinataris i les especificacions pròpies d’aquest tipus d’habitatges, és 
necessari analitzar el parc d’habitatges existents. 
 
El context socioeconòmic ha canviat, per la qual cosa cal estudiar l’existència de diversos col·lectius que 
tenen una especial dificultat a l’hora d’accedir a un habitatge. Aquests col·lectius acostumen a ser joves en 
edat d’emancipar-se, gent gran i famílies monoparentals amb pocs recursos econòmics i població immigrant 
amb risc d’exclusió social. 
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Les NSP vigents, i les seves modificacions, no estableixen cap reserva per a habitatges de protecció 
pública. És, per tant, un objectiu fonamental de la memòria social, en particular, i del nou POUM, en general, 
establir les necessitats d'habitatge de protecció. Tanmateix, el Govern de la Generalitat ha establert una 
“àrea residencial estratègica” al municipi veí de Perafort, amb un parc d'habitatges de protecció molt gran, 
condicionant que, entenem, cal tenir en compte en el moment de fer les previsions de demanda residencial. 
 
 
1.3.2.  OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 
La memòria social ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit i dels altres 
tipus d’habitatges assequible que determini la legislació sectorial. 
 
Tal com estableix la llei d’urbanisme, es realitzarà la distribució de les reserves per a la construcció 
d’habitatge protegit. L’objectiu principal del present document consisteix en avaluar la necessitat 
d’habitatges que es demandaran i si seran cobertes amb les diferents tipologies d’habitatges que es 
preveuen el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, actualment en redacció. 
 
Així, la memòria social s’estructura en els següents apartats: 
 

• Anàlisi demogràfic (edat de la població, nivells de renda, sexe, atur...), que ajudarà a veure les 
necessitats reals del municipi i així poder implementar una política d’habitatge social més 
efectiva i adaptada a la realitat existent 

• Anàlisi del parc d'habitatges 
• Anàlisi de l'activitat econòmica del municipi 
• Previsió de demanda residencial del municipi 
• Anàlisi de les necessitats d’habitatge social assequible al municipi 
• Conclusions 

 
Per a la determinació de les projeccions demogràfiques s’ha utilitzat els documents metodològics de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya “Obtenció de projeccions de població municipals a partir de les projeccions de 
població comarcals (base 2008)” i “Projeccions de població a Catalunya (base 2008)”. 
 
Les dades facilitades provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) i de les fonts del propi Ajuntament de la Secuita (padró municipal, serveis tècnics...).  
 
 
1.3.3. DEMOGRAFIA I POBLACIÓ 
 
La població del municipi de la Secuita l'any 2011 era de 1.582 habitants, la qual cosa representa una 
densitat de població de gairebé 90 habitants per quilòmetre quadrat. Per sexes, el nombre d'homes (810) 
era superior al de les dones (772), de manera que els percentatges s'inverteixen en relació al conjunt de 
Catalunya. 
 
Essent un dels menys poblats del Tarragonès, a partir de l'any 2005 ha tingut una remuntada que de totes 
maneres no és equiparable a la de la majoria de municipis del seu entorn. La bonança econòmica i la 
presència de la nova estació del Camp de Tarragona semblaven factors que havien de conduir la Secuita a 
xifres de població equiparables al promig de l'anomenada primera corona de la ciutat de Tarragona. Però la 
realitat no ha estat aquesta, i una política de contenció i de creixement ordenat i gradual han portat a les 
xifres poblacionals actuals; això sí, salvaguardant el model de pobles tradicionals. 
 
Les primeres dades de població són de l’any 1358, quan es comptabilitzaven un total de 44 focs, baixant fins 
als 40 focs l’any 1380. Les xifres poden variar, doncs la realitat territorial del municipi ha estat canviant en el 
temps i no fou fins al 1846 quan s’assolí la configuració actual amb l’annexió de l’Argilaga i Montbui. 
 
Com es pot comprovar en el quadre següent, la població disminuí considerablement durant el segle XV i 
començà a repuntar a mitjans del segle XVI. Els 38 focs de l’any 1553 es reparteixen de la següent manera: 
La Secuita (11 focs), Tapioles (8 focs), El Pontarró (8 focs), Vistabella (6 focs) i Les Gunyoles (5 focs). 
 
A començaments del segle XVIII la població experimenta un creixement molt significatiu, passant als 117 
focs repartits així: La Secuita i Tapioles (64 focs) i Vistabella, Les Gunyoles i  El Pontarró (53 focs). 
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evolució de la població. Històric. Focs  
(font: IDESCAT – Enciclopèdia Catalana) 
 

any focs  
1358 44 
1380 40 
1491 27 
1497 21 / 30 
1515 27 
1553 30 / 38 
1706 117 

 
 
Pel que fa als territoris de l’Argilaga i Montbui, aleshores amb lligams diferents als de la Secuita, les seves 
dades de població eren les següents: 
 
 
evolució de la població. Històric. Focs  
(font: F. Cortiella: Guia de la Secuita) 
 

any focs  
l’Argilaga  

focs  
Montbui  

1385 2  
1515  2 
1553 6 2 
1564 30? 2 
1719  4 
1845 6 3 

 
 
El cens elaborat per Floridablanca l’any 1787 registrava una població de 538 habitants, dels quals 494 eren 
veïns de la Secuita (i els seus agregats aleshores) i 44 de l’Argilaga. Però en el traspàs del segle XVIII al 
XIX, la Secuita patí un fort decreixement degut a un episodi d’epidèmies de disenteria i febres terçanes i 
quartanes motivades, segons el metge del lloc, per les aigües entollades que hi havia entre la Secuita i 
Vistabella. Hom diu que era una zona d’aiguamolls amb moltes hortes, fet que demostra la hidrografia actual 
dels Clots de la Barquera. L’any 1800, de les 635 persones que hi habitaven, més de 540 estaven afectades 
per aquestes malalties. Així, el 1830 la població disminuí fins als 489 habitants. 
 
A finals del segle XIX la població es recuperà ràpidament, si bé cal tenir en compte que a partir de 1846 s’hi 
sumà els habitants de l’Argilaga i Montbui un cop annexats a la Secuita i configurat definitivament el municipi 
que coneixem avui en dia. El cens de 1867 atorgava al municipi un total de 990 habitants que es repartien 
de la següent manera: La Secuita (382), Vistabella (202), l’Argilaga (193), les Gunyoles (118), els Masos i el 
Pontarró (56) i Tapioles (39). Finalment, l’any 1887 s’assoleix la xifra del miler d’habitants (1015), quantitat 
que es mantindrà en tot el primer terç del segle XX. 
 
A partir de la Guerra Civil, la població del municipi anà disminuint progressivament, fins assolir el mínim l’any 
1976 (702 habitants). 
 
 
evolució de la població. Històric. Població de fet  
(font: IDESCAT) 
 

any nombre 
d’habitants  

1717 250 
1787 538 
1800 635 
1830 489 
1845 521 
1857 967 
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1860 983 
1867 990 
1877 944 
1887 1015 
1900 980 
1910 1005 
1920 1069 
1930 1043 
1936 951 
1940 931 / 961 
1945 888 
1950 872 
1955 844 
1960 719 / 825 
1965 763 
1970 733 / 737 
1975 708 / 709 

 
 
Les dècades dels anys vuitanta i noranta del segle XX, la població del municipi s'estancà en la xifra del miler 
d'habitants. L'evolució de la població, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en 
endavant IDESCAT) i del Padró Municipal, és la següent: 
 
 
evolució de la població  
(font: IDESCAT – Padró) 
 

any nombre 
d’habitants  

1976 702 
1978 721 
1980 763 
1982 784 
1984 873 
1986 941 
1988 982 
1990 1.036 
1992 996 
1994 1.056 
1996 1.069 
1998 1.091 
2000 1.131 
2002 1.175 
2004 1.165 
2006 1.269 
2008 1.466 
2010 1.547 
2012 1.607 

 
 
El primer valor de la taula s’ha fixat intencionadament en l’any de l’aprovació de la primera figura de 
planejament del municipi: la Delimitació de Sòl Urbà de 1976. En la seva memòria s’exposava: “En la 
actualidad se observa una demanda de suelo urbano para la edificación de viviendas de segunda 
residencia, y en este sentido se ha realizado la delimitación, dotando a cada núcleo de población de una 
amplia zona de ensanche que permita absorber esta demanda durante varios años, en condiciones 
normales de mercado”. Així, amb la consolidació de l’Eixample de la Secuita, d’una bona part de la 
urbanització Les Creus i de Sant Roc es passà dels set-cents habitants al miler, xifra que es mantingué 
durant força anys tot i l’existència encara de molt sòl lliure per edificar. 
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L’any de l’aprovació de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament l’any 2000 s’assoleix la xifra de 
1.131 habitants, però és l’any 2006, en plena bonança econòmica, quan es torna a fer un salt quantitatiu 
important. Aquest ha determinat una dinàmica de creixement continguda però constant fins i tot en plena 
crisi del sector immobiliari. L’any 2012 la població del municipi és de 1.607 habitants, 476 més que l’any 
2000, és a dir, un 42% d’increment. 
 
 
evolució de la població 1998-2012  
(font: IDESCAT) 
 

 
 
 
La població està distribuïda entre els diferents assentaments del municipi, és a dir, els seus quatre nuclis 
històrics: la Secuita (nucli principal), l’Argilaga, Vistabella i les Gunyoles; així com en les urbanitzacions Sant 
Roc, Costa de la Toia, les Tapioles, els Diumenges i l’Hostal del Pi. 
 
Pel que fa a la distribució de la població respecte els diferents nuclis: 
 
 
evolució de la població per nuclis  
(font: IDESCAT – Padró) 
 

ANY 1980 nombre d’habitants  percentatge  
La Secuita 453 59,4% 
L’Argilaga 149 19,5% 
Vistabella 118 15,5% 
Les Gunyoles 43 5,6% 
TOTAL 763 100% 

 
 

ANY 1996 nombre d’habitants  percentatge  
La Secuita 786 73,5% 
L’Argilaga 114 10,7% 
Vistabella 114 10,7% 
Les Gunyoles 55 5,1% 
TOTAL 1.069 100% 
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ANY 2009 nombre d’habitants  percentatge  
La Secuita 1.103 72,5% 
L’Argilaga 154 10,1% 
Vistabella 149 9,8% 
Les Gunyoles 116 7,6% 
TOTAL 1.522 100% 

 
 

ANY 2012 
(31/12/12) 

nombre d’habitants  percentatge  

La Secuita 1.110 68,1% 
L’Argilaga 171 10,5% 
Vistabella 156 9,6% 
Les Gunyoles 117 7,2% 
Sant Roc 32 2,0% 
Disseminats 43 2,6% 
TOTAL 1.629 100% 

 
 
En aquests quatre quadres es pot comprovar com el nucli de la Secuita concentra gairebé tres quartes parts 
de la població total del municipi, amb un impuls definitiu en la dècada dels anys vuitanta degut als 
creixements de l’Eixample, Les Creus i Sant Roc. El poble de les Gunyoles també ha experimentat 
darrerament un important creixement percentual, mentre que l’Argilaga i Vistabella fa anys que es mantenen 
amb els mateixos paràmetres, essent nuclis força estancats. 
 
El darrer dels quadres mostra de forma diferenciada la població empadronada a Sant Roc i a disseminats 
(generalment correspon a urbanitzacions pendents de legalitzar com les Tapioles o els Diumenges). Si 
sumem aquests habitants al nucli de la Secuita, que és com s’han elaborat la resta de quadres, veurem que 
el nucli principal es manté en percentatges propers al 73%. 
 
El fenomen migratori no té una gran repercussió pel que fa al municipi, i més encara en relació a d’altres 
poblacions veïnes o al conjunt del país. Així, segons dades de l’IDESCAT, l’any 2011 el percentatge 
d’immigrants era del 6,8%, amb predomini de població de la UE i del continent africà, sobretot del Magrib. 
Es tracta d’una xifra molt baixa si la comparem amb el 19,2% del Tarragonès i el 15,7% del global de 
Catalunya. L’any 2000 el percentatge al municipi era de només un 1,8%. 
 
 
evolució de la població per nacionalitat  
(font: IDESCAT) 
 
ANY cat  resta 

UE 
resta 

Europa 
Àfrica Amèrica N. 

i Central 
Amèrica S. Àsia i 

Oceania 
total  

estrangers 
 total  

2011 1.475 93,2% 33 8 44 5 15 2 107 6,8% 1.582 
2010 1.461 94,4% 22 5 36 7 14 2 86 5,6% 1.547 
2009 1.423 93,5% 27 5 34 18 13 2 99 6,5% 1.522 
2008 1.367 93,2% 29 7 35 14 13 1 99 6,8% 1.466 
2007 1.291 94,7% 18 6 29 9 8 2 72 5,3% 1.363 
2006 1.206 95,0% 14 4 28 10 5 2 63 5,0% 1.269 
2005 1.179 95,1% 15 3 27 12 3 1 61 4,9% 1.240 
2004 1.118 96,0% 9 0 27 9 1 1 47 4,0% 1.165 
2003 1.104 96,0% 7 0 29 7 2 1 46 4,0% 1.150 
2002 1.137 96,8% 7 4 21 4 0 2 38 3,2% 1.175 
2001 1.122 98,0% 6 0 13 3 0 1 23 2,0% 1.145 
2000 1.111 98,2% 3 0 11 4 1 1 20 1,8% 1.131 
 
 
Quant al creixement natural de la població, recollim les xifres dels darrers anys en el quadre següent a partir 
de dades de l’IDESCAT. 
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moviment natural de la població  
(font: IDESCAT) 
 

ANY naixem ents  defuncions  saldo  
2011 8 6 2 
2010 27 12 15 
2009 17 3 14 
2008 25 8 17 
2007 13 5 8 
2006 16 11 4 
2005 11 15 -4 
2004 10 8 2 
2003 11 18 -7 
2002 9 6 3 
2001 3 5 -2 
2000 10 7 3 
1999 12 9 3 
1998 10 8 2 
1997 5 5 0 
1996 11 10 1 
1995 8 8 0 
1994 7 5 2 
1993 9 10 -1 
1992 12 11 1 
1991 12 9 3 
1990 7 11 -4 
1989 15 10 5 
1988 10 17 -7 
1987 12 12 0 
1986 13 8 5 
1985 11 17 -6 
1984 6 4 2 
1983 5 4 1 
1982 8 1 7 
1981 8 1 7 
1980 5 0 5 
1979 6 2 4 
1978 4 6 -2 
1977 1 1 0 
1976 1 7 -6 
1975 9 7 2 

 
L’altre factor de creixement és el que reflexa el saldo migratori. Els quadres següents ens mostren les dades 
tant de migracions internes com externes pel que fa al municipi de la Secuita. 
 
 
migracions internes – saldo destinació/procedència  
(font: IDESCAT) 
 

ANY comarca  resta  
província  

resta  
Catalunya 

Espanya  total  

2011 33 -11 -5 -2 15 
2010 7 -3 17 -5 16 
2009 1 19 2 -1 21 
2008 26 4 0 -3 27 
2007 47 -5 21 5 68 
2006 61 6 6 -1 72 
2005 19 -5 9 1 24 
2004 60 3 7 6 76 
2003 13 -7 1 0 7 
2002 -16 -14 -4 5 -29 
2001 9 -7 1 1 4 
2000 12 -6 -1 0 5 
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1999 14 -2 -2 -1 9 
1998 24 -2 1 -6 17 
1997 -9 11 5 -3 4 
1995 2 7 1 0 10 
1994 11 6 3 -6 14 
1993 31 -5 0 3 29 
1992 15 -6 6 1 16 
1990 8 -2 6 0 12 
1989 43 -2 1 -4 38 
1988 23 -10 2 13 28 

 
 
migracions externes – immigració segons procedència  
(font: IDESCAT) 
 

ANY resta UE  resta Europa  Àfrica  Amèrica  Àsia  Oceania  no consta  total  
2011 1 3 1 3 0 0 0 8 
2010 0 5 4 3 0 0 0 12 
2009 0 1 0 0 1 0 0 2 
2008 0 0 5 8 1 0 0 15 
2007 2 4 8 7 1 0 0 22 
2006 0 4 0 5 0 0 0 9 
2005 0 2 8 1 0 0 0 11 
2004 0 0 1 3 1 0 0 5 
2000 0 0 0 3 0 0 0 3 
1999 0 0 3 1 0 0 0 4 
1998 0 0 6 0 0 0 0 6 
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 0 0 2 0 0 0 0 2 
1994 0 0 1 0 0 0 0 1 
1993 0 0 7 0 0 0 0 7 
1992 0 0 2 1 0 0 0 3 
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
creixement intercensal de la població  
(font: IDESCAT) 
 
període  cens 

final 
cens 

inicial 
creixement   naixements  defuncions  creixement  

natural 
saldo 

migratori  
2001-2011 1.602 1.153 449 38,94% 146 94 52 397 
1996-2001 1.153 1.069 84 7,86% 46 38 8 76 
1991-1996 1.069 926 143 15,44% 52 46 6 137 
1986-1991 926 941 -15 -1,59% 54 58 -4 -11 
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creixement intercensal 2001-2011 de la població. 20 11 
(font: IDESCAT) 
 
 la Secuita  Tarragonès  Catalunya  
Creixement total 449 68.264 1.176.733 
Creixement total (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) 32,61 31,68 16,98 
Creixement natural (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) 3,77 5,81 3,04 
Creixement migratori (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) 28,83 25,87 13,94 
 
 
Aquesta darrera dècada la Secuita ha experimentat un fort creixement de població (39%), tant pel que fa al 
component de creixement natural (52) –un factor molt similar al conjunt del país– com al saldo migratori 
(397), aquest sí per sobre de la mitjana de la comarca i del país. 
 
Tot seguit analitzem l’evolució de la població del municipi del 2000 al 2011 per grups d’edat i sexe, dades 
extretes totes de l’IDESCAT. 
 
Pel que fa al grup d’edat central (dels 15 als 64 anys), les tres gràfiques –que corresponen als homes, 
dones i al total de la població, respectivament– mantenen una corba similar de creixement, una mica més 
accentuada en el cas de la població masculina. 
 
La població de 0 a 14 anys era superior en el cas dels homes a les primeries de la dècada, tot igualant-se 
pràcticament l’any 2011 (130 / 131). Existeix una petita davallada cap a l’any 2003 en ambdós casos. 
 
Finalment, en el grup corresponent a la gent gran (més de 65 anys) el nombre de dones és superior, fins al 
punt que no és fins al 2009 quan el grup de menors de 14 anys supera el dels majors de 65 anys, fet que 
gairebé no es produeix pel que fa als homes. L’esperança de vida és superior en la població femenina i 
aquestes xifres així ho corroboren. 
 
Tanmateix aquestes xifres demostren el que s’afirmava al començament d’aquest capítol, és a dir, que la 
població masculina (51,2%, el 2012) és lleugerament superior a la femenina (48,8%, el 2012), percentatges 
que s’inverteixen pel que fa al conjunt de Catalunya. 
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evolució de la població per grups d’edat. homes  
(font: IDESCAT) 

 

 
 

 
evolució de la població per grups d’edat. dones  
(font: IDESCAT) 
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evolució de la població per grups d’edat. total  
(font: IDESCAT) 

 

 
 
 
L’índex de dependència juvenil (quocient entre la població menor de 15 anys i la població de 15 a 64 anys) 
se situa l’any 2011 en el 0,24. 
 
L’índex d’envelliment (quocient entre la població de 65 o més anys i la població de 0 a 15 anys) és del 0,85 
l’any 2011. Aquest índex, que l’any 2003 estava al 1,25, ha anat disminuint, indicant una lleugera tendència 
al rejoveniment de la població. 
 
L’índex de dependència senil (quocient entre la població de 65 o més anys i la població de 15 a 64 anys) és 
del 0,20 el 2011, i també ha anat disminuint, doncs el 2003 estava al 0,26. 
 
L’índex de dependència global (relació de la població major de 64 anys i menor de 15 anys, respecte el grup 
comprés entre ambdues edats) és del 44%. Aquest índex mesura la càrrega que per a la població en edat 
de treballar representa la població en edats dependents i també ha anat disminuint des de l’any 2000, 
encara que molt a poc a poc, quan estava al 48%. 
 
En resum, en relació als grups d’edat s’observa una lleugera tendència al rejoveniment. Els grups entre 0-14 
i 15-64 anys augmenten, mentre que baixa el percentatge sobre el total de persones per damunt dels 65 
anys. 
 
POBLACIÓ AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
Cal fer una menció especial en aquesta anàlisi als col·lectius més vulnerables, els quals tenen unes 
necessitats d'atenció especial per qüestions de discapacitats, salut, dificultats econòmiques, problemàtiques 
socials... La memòria social haurà de valorar detalladament les necessitats d'aquest col·lectiu en un futur 
per poder establir unes polítiques d'habitatge concretes. 
 
Segons les dades extretes del darrer informe de l’Àrea de Benestar Social i Família, els Serveis Socials han 
atès durant l’any 2012 un total de 35 persones en situació o risc d’exclusió social. Tot i que el percentatge és 
baix (2,14%), és una xifra que cal tenir present i que ha anat creixent en aquests darrers anys. 
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nombre de problemàtiques ateses  
(font: Serveis Socials) 

tipus  nombre  
aprenentatge 1 
discapacitats 0 
econòmiques 16 
habitatge 0 
laborals 2 
sospita de maltractament 2 
mancances socials 2 
salut i drogodependències 11 
altres 1 
TOTAL 35 

 
De tots els casos atesos el 2012, no n’hi ha cap relacionat directament amb l’absència d’habitatge, si bé 
l’ajuntament ha pogut constatar l’existència de casos d’exclusió del mercat d’habitatge, desnonaments... Són 
majoritàriament deguts a la manca d’ingressos (situacions d’atur sense subsidi, deutes, dificultats de 
pagament de l’habitatge i altres arbitris), però també cal tenir en compte altres realitats, com són la violència 
de gènere, les discapacitats, salut, relacions socials, etc. que n’amplien el ventall i que representen a 
col·lectius que requereixen una atenció especial en les polítiques d’habitatge. 
 
Els perfils cada cop són més variats (gent gran, jovent en edat d’emancipació, immigració, aturats de llarga 
durada, ruptures matrimonials...) i el context socioeconòmic actual (amb un atur elevadíssim, crèdits 
congelats...) no genera expectatives positives. 
 
Aquests col·lectius no poden fer front a la despesa de l’habitatge. A més, a la Secuita els preus són encara 
massa elevats, tant per les tipologies en oferta (xalets i adossats) com per les expectatives creades 
(proximitat a l’estació del TAV). 
 
És necessària la creació d’habitatge protegit de lloguer, o bé convertir part del parc existent en habitatge de 
lloguer, com ha quedat demostrat en alguna operació immobiliària duta a terme recentment amb l’oferta d’un 
edifici plurifamiliar amb lloguers baixos. 
 
1.3.4. HABITATGES 
 
L’any 2011 s’ha elaborat un nou cens d’habitatges per part de l’INE, les dades del qual són encara 
incompletes i es van coneixent de mica en mica. Per això emprarem també xifres de censos anteriors o bé 
dades aportades per l’Ajuntament de la Secuita. 
 
Segons el cens de 2001, pràcticament en el moment d’inici de la vigència de les NSP, al municipi hi havia un 
total de 727 habitatges, dels quals 405 eren habitatges familiars principals convencionals, 193 de 
secundaris, 124 de vacants i 5 classificats com a altres. De tots els habitatges principals, un 90% eren de 
propietat i només un 4% eren en règim de lloguer. L’any 1996 hi havia 367 habitatges principals i el 1991 n’hi 
havia 310 (el total era de 595). 
 
En canvi, el cens de 2011 ens dóna unes xifres de 890 habitatges a la Secuita, dels quals 635 corresponen 
a habitatges principals, que representa un 71,35%, xifra superior al 55,71% del 2001. La resta corresponen 
a habitatges secundaris (85 i 9,55%) i a habitatges buits (170 i un significatiu 19,10%). Amb aquestes 
primeres dades constatem el progressiu assentament de la població a la Secuita i el menor nombre 
d’habitatges estacionals. 
 
Tornant a les dades del 2001, observem com en general es tracta d’habitatges grans (cases de poble o 
xalets), amb un percentatge del 76% de majors de 90m2 de superfície útil pel que fa als habitatges 
principals. De fet, la superfície mitjana dels habitatges principals era de 125 m2. El 2011 tenim un 72% dels 
habitatges principals amb una superfície major de 90m2 i un 54,33% majors de 105m2. El 2001 un 83% del 
total eren habitatges unifamiliars. Les estadístiques també són clares pel que fa a l’alçada dels edificis. El 
70% dels edificis destinats principalment a habitatge són de planta baixa i una planta pis. I si sumem els que 
tenen una planta més (tipologia també típica en les cases tradicionals de poble) el percentatge puja fins al 
99,53%. Només tres edificacions tenien quatre o més plantes, i l’any 2012 aquesta xifra és de només cinc 
edificis. 
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L‘any 2011 les llars formades per dos membres eren les predominants (29,13%), classificació que també 
encapçalava el 2001 i el 1996, però amb un percentatge menor. L'any 1991, però, aquesta posició 
l'ocupaven les llars de quatre membres. 
 
llars segons nombre de persones  
(font: IDESCAT) 
 

Persones/llar  1991  1996  2001  2011  
1 49 15,81% 61 16,62% 79 19,51% 160 25,20% 
2 70 22,58% 99 26,98% 103 25,43% 185 29,13% 
3 67 21,61% 89 24,25% 85 20,99% 115 18,11% 
4 82 26,45% 71 19,35% 97 23,95% 150 23,62% 
5 30 9,68% 31 8,45% 26 6,42% 20 3,15% 
6 12 3,87% 10 2,72% 10 2,47% 5 * 0,79% 
7 0 0% 4 1,09% 5 1,23%   
8 0 0% 2 0,54% 0 0%   
9 i més 0 0% 0 0% 0 0%   
TOTAL 310 100% 367 100% 405 100% 635 100% 

 
* En el cens de 2011 aquesta xifra correspon a 6 o més persones per llar. 

 
La Secuita manté la tendència generalitzada d’increment de dones que encapçalen les llars (en la dècada 
1991-2001 han doblat la seva presència), encara que els homes continuen sent el gènere dominant com a 
caps de llar. Encara no es coneixen els valors del darrer cens del 2011. 
 
persona principal de la llar. sexe  
(font: IDESCAT) 
 

sexe  1991  1996  2001  2011  
Homes 248 80% 309 84% 254 63%   
Dones 62 20% 58 16% 151 37%   
TOTAL 310 100% 367 100% 405 100% 635  

 
 
Per grups d’edat, observem que en la darrera dècada del segle XX no hi ha hagut canvis substancials. La 
franja compresa entre els 35 i 39 anys és la dominant en les tres estadístiques analitzades a continuació, si 
bé va perdent pes gradualment igualant-se amb els grups d’edat consecutius (40-44 i 45-50). En les xifres 
del 2001 el pes de les dones gairebé s’ha igualat en els grups de 65 a 69 anys i sobretot en els majors de 75 
anys, com a conseqüència de la major esperança de vida del gènere femení. De fet, però, tots aquests 
canvis estan íntimament relacionats amb l’estructura poblacional de la població també canviant. Com en el 
cas anterior, encara no es coneixen els valors del darrer cens del 2011. 
 
persona principal de la llar. Grups d’edat  
(font: IDESCAT) 
 

Edat  1991  1996  2001  2011  
Menys 20 0 0% 0 0% 0 0%   
20-24 2 0,65% 6 1,63% 5 1,23%   
25-29 11 3,55% 14 3,81% 17 4,20%   
30-34 41 13,23% 30 8,17% 35 8,64%   
35-39 48 15,48% 51 13,90% 52 12,84%   
40-44 33 10,65% 44 11,99% 50 12,35%   
45-49 18 5,81% 39 10,63% 50 12,35%   
50-54 12 3,87% 24 6,54% 43 10,62%   
55-59 40 12,90% 21 5,72% 27 6,67%   
60-64 29 9,35% 49 13,35% 23 5,68%   
65-59 28 9,03% 32 8,72% 37 9,14%   
70-74 17 5,48% 24 6,54% 25 6,17%   
75 i més 31 10,00% 33 9,00% 41 10,11%   
TOTAL 310 100% 367 100% 405 100% 635  
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Pel que ha a la dimensió mitjana de les llars, és a dir, la mitjana de persones per habitatge, l’any 1991 era 
de 3 (paràmetre que s’emprà per calcular el potencial de creixement de les NSP vigents). L’any 1996 baixà a 
2,9 i el 2001 a 2,85. Però el mínim d’aquest històric s’ha produït precisament el 2011, baixant fins al 2,49, 
xifra que hom preveu s’estabilitzarà durant força anys. En el quadre següent es resumeix l’històric de 
nombre de llars. Cal tenir en compte que el 1846 s’incorporà la població de l’Argilaga i d’aquí el salt 
quantitatiu que es produeix. 
 
 
evolució cens població - llars  
(font: INE) 
 

 població de fet  població de dret  llars  persones/habitatge  
1842 --- 531 84 6,32 
1857 967 --- 188 5,14 
1860 983 --- 191 5,15 
1877 944 962 269 3,58 
1887 1.015 1.011 272 3,72 
1897 973 970 279 3,48 
1900 980 978 298 3,28 
1910 1.005 992 237 4,19 
1920 1.069 1.103 258 4,28 
1930 1.043 1.036 267 3,88 
1940 931 961 298 3,22 
1950 872 863 212 4,07 
1960 825 835 226 3,69 
1970 733 737 217 3,40 
1981 914 763 291 2,62 
1991 936 926 304 3,05 
2001 --- 1.153 405 2,85 
2011 --- 1.582 635 2,49 

 
 
Pel que fa a l’estacionalitat de la població, els creixements de baixa densitat experimentats en les dècades 
dels anys setanta i vuitanta van acollir població amb estades de curta durada (cap de setmana o estiu). Amb 
les dades del cens del 2001, i tenint en compte les ràtios de persones per habitatge, la població estacional  
del municipi estava al voltant de les 550 persones, xifra que amb el temps ha anat disminuint, consolidant-se 
i arrelant-se la població al municipi, tal i com es pot observar amb l’increment del percentatge d’habitatges 
principals en el darrer cens de 2011. 
 
L’increment de la construcció d’habitatges en aquests darrers anys de bonança econòmica ha comportat 
l’aparició de tipologies d’habitatges més petits en edificis plurifamiliars, fins i tot reconvertint edificacions dels 
nuclis antics on només hi habitava una família en blocs de pisos. El període de màxims és el comprès entre 
els anys 2004 i 2008, fins que el 2009 hi ha una forta davallada que torna a nivells de la dècada dels anys 
90, abans de l'aprovació de les NSP. 
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evolució construcció habitatges 1998-2012  
(font: IDESCAT) 
 

 
 
 
Si anem més enrere i analitzem l’edat de les construccions destinades a habitatges en el municipi de la 
Secuita, observem que en tota la primera meitat del segle es produeix un estancament. No apareixen nous 
habitatges i el parc es congela al voltant dels 250 habitatges, format per cases tradicionals dels nuclis antics 
i alguna masia dispersa. El primer gran salt es produeix a les dècades dels anys setanta i vuitanta del segle 
XX, quan es desenvolupen els grans creixements en forma de ciutat jardí: Sant Roc, les Creus i, finalment, 
l’eixample de la Secuita, i algun excepcional bloc plurifamiliar al nucli de la Secuita (com per exemple a Sant 
Cristòfol, 35 o Progrés, 13). Amb un important descens en la dècada dels anys noranta, el boom immobiliari 
(sobretot durant els anys 2004 a 2007) fa que la darrera dècada superi totes les xifres anteriors. 
 
 
any de construcció habitatges  
(font: INE - IDESCAT) 
 
 

 
 
 
Observant el darrer gràfic, l’edat mitjana d’antiguitat està situada als 43 anys. Segons dades del cens de 
l’any 2001, el parc d’habitatges es troba en general en bon estat de conservació, si bé amb diferències 
importants en comparació amb àmbits territorials més grans. Tot i que només es van detectar dos 
edificacions en estat ruïnós, el percentatge de les construccions en mal estat és superior a la mitjana de la 
comarca, província i global del país. Però la xifra més destacable és el 20% d’edificis que presenten alguna 
deficiència, una xifra molt elevada en comparació a les mitjanes dels altres àmbits geogràfics. Aquest valor, 
que de ben segur es corregeix amb la incorporació de les dades del cens del 2011, ens indica que, a més de 



POUM la secuita  criteris i objectius 
42 

 

les construccions centenàries sobre les quals no s’ha fet cap actuació, hi ha un gran nombre d’habitatges 
construïts fins ben entrada la dècada dels anys vuitanta que presenten problemes d’aïllament tèrmic, 
acústic, filtracions, humitats... Cal, doncs, una rehabilitació del parc d’habitatges i actuacions com les que 
duu a terme l’Ajuntament de la Secuita per incentivar la reforma de façanes dels nuclis antics. 
 
 
estat de conservació edificis habitatges  
(font: INE - IDESCAT) 
 
 ruïnós  en mal estat  alguna 

deficiència  
en bon estat  total  

la Secuita 2 
0,31% 

19 
2,97% 

128 
20,03% 

490 
76,69% 

639 
100% 

el Tarragonès 325 
0,98% 

542 
1,63% 

2.144 
6,44% 

30.260 
90,95% 

33.271 
100% 

Tarragona 1.879 
1,03% 

2.793 
1,54% 

11.946 
6,57% 

165.195 
90,86% 

181.813 
100% 

Catalunya 10.404 
0,98% 

17.285 
1,62% 

73.576 
6,92% 

962.631 
90,48% 

1.063.896 
100% 

 
 
OFERTA D’HABITATGE 
 
El mercat de l’habitatge ha sofert una sotragada important amb la fi de la bombolla immobiliària i el context 
de crisi econòmica actual. Aquest fet es constata un cop analitzats diversos portals immobiliaris i agències 
de la zona (Segundamano, Fotocasa, Idealista, Habitaclia, El Punt Habitatge, CX, Mitula, Nestoria). 
 
En total s’han estudiat 71 ofertes (març 2013), de les quals 52 són habitatges de compra (73,24%) i 19 de 
lloguer (26,76%). Aquesta és una xifra prou significativa, doncs que una quarta part de l’oferta sigui de 
lloguer (algunes d’elles amb opció de compra) explica l’increment de la seva demanda en anys de crisi i la 
necessitat de donar sortida al parc buit d’habitatges. Una dada molt diferent al 4% dels habitatges principals 
en règim de lloguer analitzats l’any 2001. 
 
El 52% de l’oferta correspon a habitatges construïts en els darrers cinc anys, bona part d’ells d’obra nova, 
que conjuntament amb aquells inacabats són el resultat de la fi la bombolla immobiliària. Tanmateix, i a 
diferència d’altres municipis propers, el nombre d’obres paralitzades i d’edificis a mig fer no és tan gran. La 
gran aportació a aquest percentatge correspon als habitatges en edificis plurifamiliars, tipologia que ressorgí 
en els anys de bonança. 
 
El resultat, en grans xifres, és que l’habitatge mig ofertat és aquell de 3 habitacions (31%) amb una 
superfície útil de 141,49m2 de promig, que en cas de compra té un preu de 1.485,01€/m2 i de 5,60€/m2.mes 
en cas de lloguer. Per tenir un dada a comparar, el preu mig de compra per als habitatges d’obra nova al 
Tarragonès durant el 2010 fou de 2.977,44€/m2. 
 
Per tipologies, més de la meitat de l’oferta correspon a habitatges en edificis plurifamiliars (53,51%), els 
quals tenen una superfície útil de 85,50m2 i un preu de compra de 1.648,08€/m2 de promig. La majoria 
corresponen als dos edificis construïts darrerament al carrer Mestre Tost de la Secuita. La resta de tipologies 
tenen percentatges similars, amb preus que van des dels 781,08€/m2 de les cases tradicionals o de poble i 
els 1.746,43€/m2 dels xalets aïllats. El lloguer es concentra en els pisos, si bé hi ha alguna casa de poble i 
algun adossat que ofereixen aquesta possibilitat. 
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oferta habitatges segons tipologia  
(font: elaboració pròpia) 
 

 nombre  percentatge  sup (m 2) preu (€) €/m2 
casa tradicional 9 12,68%    

compra   297,17 187.333,33 781,08 
lloguer   127,00 400,00 3,29 

plurifamiliar 38 53,51%    
compra   85,50 137.649,88 1.648,08 
lloguer   75,00 460,00 6,34 

unif. adossat 8 11,27%    
compra   189,00 214.500,00 1.123,55 
lloguer   222,50 862,50 3,88 

unif. aïllat 7 9,86%    
compra   221,43 387.285,71 1.746,43 
lloguer   0 0 0 

unif. aparellat 9 12,68%    
compra   183,44 280.215,67 1.557,08 
lloguer   0 0 0 

 
 
Si analitzem l’oferta segons el nombre d’habitacions, veiem com els habitatges de tres habitacions són 
majoritaris (31%), els quals tenen un promig de 135m2 de superfície i un preu mig que s’acosta als 250.000€ 
en el cas de compra i de 475€/mes pels de lloguer. Els valors en el cas dels habitatges de cinc habitacions 
estan lleugerament distorsionats degut a una oferta que inclou una bona part de superfície no destinada a 
habitatge. 
 
 
oferta habitatges segons nombre d’habitacions  
(font: elaboració pròpia) 
 

 nombre  percentatge  sup (m 2) compra ( €) lloguer 
(€/mes)  

1 habitació 7 9,86% 51,14 86.896,50 325,00 
2 habitacions 17 23,94% 79,12 135.962,38 475,00 
3 habitacions 22 30,99% 135,00 248.733,33 475,00 
4 habitacions 18 25,35% 182,44 251.465,06 470,00 
5 habitacions 6 8,45% 300,17 312.666,67 741,67 
6 habitacions 1 1,41% 288,00 140.000,00 --- 

 
 
Finalment, és interessant analitzar les variacions de preu per zones, en aquest cas, en els diferents nuclis 
de població del municipi. La Secuita concentra gairebé tota la oferta, diversa i de gran varietat tipològica, i 
també els preus més alts (1.570,58€/m2). Els valors de les Gunyoles són els més baixos, si bé estan una 
mica distorsionats per les mateixes raons exposades en el punt anterior. Les Tapioles és un cas a banda, 
doncs només recull una oferta que correspon a un xalet aïllat amb una gran parcel·la i d’aquí els valors 
resultants. 
 
 
oferta habitatges segons zona  
(font: elaboració pròpia) 
 

 nombre  percentatge  sup (m 2) €/m2 
La Secuita 60 84,50%   

compra 43  141,42 1.570,58 
lloguer 17  98,29 5,85 

L’Argilaga 3 4,23%   
compra 2  135,00 1.134.94 
lloguer 1  85,00 4,12 

Vistabella 2 2,82%   
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compra 1  210,00 1.238,10 
lloguer 1  120,00 2,92 

Les Gunyoles 5 7,04%   
compra 5  299,00 805,68 
lloguer 0  0 0 

Les Tapioles 1 1,41%   
compra 1  114,00 2.149,12 
lloguer 0  0 0 

 
 
HABITATGE PROTEGIT 
 
Les NSP no fixen cap reserva per a habitatges de protecció pública, si bé tenen aquesta qualificació alguns 
habitatges del nucli de la Secuita construïts amb anterioritat a l’aprovació del planejament vigent. Des de 
l’entrada en vigor de les NSP, ni a l’empara del Reial Decret 1186/1998, de 12 de juny, no se n’ha construït 
cap. I molts dels que tenen qualificacions a l’empara del Reial Decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, i 
anteriors estan a punt o ja han perdut la qualificació. 
 
El nou POUM, i d’acord amb les previsions de la Memòria Social que formarà part integrant del nou 
planejament i amb les determinacions de la legislació urbanística vigent, haurà d’establir les necessitats i fer 
les reserves pertinents d’habitatges en qualsevol de les modalitats de protecció pública, fent especial èmfasi 
als col·lectius en situació de risc o exclusió social. 
 
En tot cas, d’acord amb la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, el municipi de la Secuita, en tant que no té 
més de 5.000 habitants ni és cap de comarca, no ha de fixar l’objectiu de solidaritat urbana (OSU) del 15% 
d’habitatges destinats a polítiques socials. 
 
El municipi de la Secuita es troba inclòs en la zona geogràfica C, de manera que els preus màxims de venda 
i rendes de lloguer per al 2012 són els següents: 
 
 
preus màxims habitatge protegit. Zona C  
(font: Departament de Territori i Sostenibilitat) 
 

VENDA €/m2 útil   LLOGUER €/m2 útil. mes  
HP concertat 1.773,72  HP general 10 anys 6,39 
HP règim general 1.394,72  HP especial 10 anys 5,99 
HP règim especial 1.307,55  HP general 25 anys 5,23 
HP existents 1.576,64  HP especial 25 anys 4,90 
   HP concertat opció 

compra 10 anys 
8,13 

 
 
Si bé l’oferta de lloguer en el mercat lliure s’ha incrementat darrerament, hi ha una gran mancança 
d’habitatge protegit en el municipi de la Secuita per poder donar resposta als cada cop més presents 
col·lectius amb risc d’exclusió social. Només hem detectat una efímera proposta de lloguer jove per part 
d’una promotora d’una entitat bancària. La congelació de l’àrea residencial estratègica (ARE) de Perafort, 
situada al límit amb el terme municipal de la Secuita i que hagués suposat la creació d’un important parc 
d’habitatge protegit que donés resposta a les necessitats dels municipis de l’entorn, implica que cal donar 
solucions tant pel que fa al parc existent com a les noves propostes que ha de formular el POUM. 
 
 
1.3.5. ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Històricament l’economia principal ha estat de tipus agrari i la vinya el gran protagonista. Fins i tot la Secuita 
va poder sobreviure a la crisi de la fil·loxera a finals del segle XIX, que va provocar la reducció a la meitat de 
les vinyes del Camp de Tarragona en un segle, però que tan sols va afectar a un 15% dels conreus del 
municipi, passant de les 866 ha a les 720 ha de vinya. 
 



POUM la secuita  criteris i objectius 
45 

 

Però l’aparició de les grans indústries pesades en municipis propers i l’acusada crisi del sector agrícola 
ramader feren decantar la balança cap a una economia més industrial i de serveis. 
 
El terciari s’ha convertit doncs en l’activitat principal dels habitants de la Secuita, si bé aquesta es 
desenvolupa pràcticament tota fora del terme en les grans ciutats properes (Tarragona, Reus...). 
 
Pel que fa a l’agricultura, escassegen els conreus de regadiu, doncs no hi ha cap recurs hídric important, tot 
i que hi ha nombrosos pous particulars i mines d’aigua. En el cens agrari de 2009 hi consten 83 explotacions 
de secà amb un total de 1.091 ha (un 91% de les terres llaurades) i de regadiu 31 explotacions amb un total 
de només 109 ha (el 9% restant). 
 
El conreu de secà principal és la vinya (527 ha, un 44% de les terres llaurades), seguit dels avellaners. 
També trobem explotacions de cereals de blat i ordi (149 ha) i oliveres (95 ha), garrofers, ametllers... El 
conjunt de fruiters de fruits secs ocupa una superfície de 233 ha. Totes aquestes són dades del darrer cens 
agrari. 
 
Pel que fa a la mida de les explotacions, a la Secuita és el doble respecte a la mitjana comarcal: 
 
 
dimensions de les explotacions  
(font: IDESCAT) 
 

 explotacions  ha mitjana  
La Secuita 86 1.200 14 ha 
Tarragonès 1.314 10.035 7,6 ha 

 
 
La importància de la vinya i l’auge de la producció de vi donà lloc a la creació de dos cellers cooperatius (a 
la Secuita i a l’Argilaga), així com d’altres centres de producció particulars. El vi de la Secuita arribà a tenir 
un important reconeixement a nivell nacional i internacional. 
 
Segons els diversos censos agraris elaborats, la distribució de la superfície agrària és la següent: 
 
 
evolució superfície agrícola utilitzada (SAU)  
(font: IDESCAT) 
 

any terres llaurad es pastures permanents  terreny forestal  altres  
1982 1.339 ha 0 ha 45 ha 20 ha 
1989 1.001 ha 0 ha 58 ha 73 ha 
1999 1.090 ha 301 ha 69 ha 66 ha 
2009 1.199 ha 1 ha 12 ha 53 ha 

 
 
L’activitat ramadera es redueix a algunes granges d’aviram i de bestiar porcí repartides pel terme. En la 
comparativa dels dos darrers censos agraris observem el descens de l’activitat ramadera al municipi. 
 
 
nombre de caps per espècies  
(font: IDESCAT) 
entre parèntesi, nombre d’explotacions 
 

any bovins  ovins  cabrum  porcins  aviram  conilles  equins  ruscs  
2009 0 0 4 (1) 1.620 (2) 21.610 (3) 800 (1) 10 (1) 0 
1999 0 373 (1) 16 (1) 5.135 (5) 202.100 (8) 900 (1) 0 0 

 
 
L’atracció cap a les zones d’interior, amb una bona qualitat de vida i ben comunicades amb les principals 
ciutats del Camp, ha propiciat la creació de 1es i 2es residències, sobretot amb població provinent de la 
mateixa ciutat de Tarragona. També havia de ser un pol d’atracció la construcció de l’Estació del Camp de 
Tarragona en terme de la Secuita, si bé el canvi de cicle econòmic n’ha frenat les expectatives. 
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Si comparem les dades extretes de l’Anuari Econòmic d’Espanya, realitzat pel servei d’estudis de La Caixa, 
dels anys 1999, just amb l’aprovació definitiva de les NSP, i 2011 tenim: 
 
 
comparativa dades econòmiques  
(font: Anuari Econòmic d’Espanya. La Caixa) 
 

 1999 2011 
població 1.121 1.582 
% d’atur sobre la població de fet  2,8 6,0 
% d’atur sobre la població activa  3,1 8,2 
Índex de quota de mercat  3 3 
Índex turístic 0 0 
Número de telèfons fixes 543 603 
Número d’automòbils 532 857 
Número de camions i furgonetes  125 226 
Oficines bancàries 1 1 
Activitats industrials 28 31 
Activitats comercials majoristes 5 3 
Activitats comercials minoristes 18 (1.174 m2) 9 (1.284 m2) 
Activitats de restauració i bars 7 4 (*) 
Índex industrial  2 2 
Índex d’activitat econòmica 1 1 

  
 (*)  realment en són 10 en tot el municipi 
 
L'activitat que genera el municipi és minsa. Més enllà de l’economia agrària, el nombre d’empreses 
implantades al municipi és ben petit. Les xifres dels graus d'autocontenció i autosuficiència ens mostren un 
municipi de caràcter residencial, és a dir, de “ciutat dormitori”. El primer ens indica el percentatge de 
residents que treballen al mateix municipi respecte el total de residents ocupats. L'índex d'autosuficiència 
valora la població que resideix i treballa al municipi en relació al total de llocs de treball que aquest ofereix. 
 
Els valors de l'any 2001 que recull la taula següent reflecteixen que la Secuita té un grau d'autosuficiència 
alt en relació als pobles del costat, si bé genera pocs llocs de treball. En canvi, l'autocontenció és molt 
similar, és a dir, que la gran part de la població ocupada treballa en un altre municipi. La proximitat dels 
pobles analitzats de l'anomenada “primera corona” amb les capitals genera una gran mobilitat obligada per 
desplaçaments residència - treball; essent Tarragona, Reus, Valls i els seus polígons industrials, així com la 
indústria petroquímica els grans pols d'atracció. L'existència de l'estació del TAV també ha propiciat 
l'augment de desplaçaments per feina a Barcelona. 
 
 
índexs d'autocontenció i autosuficiència. 2001.  
(font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT) 
 

 Índex autocontenció  Índex autosuficiència  
La Secuita 24,67% 69,11% 
Els Pallaresos  15,61% 56,15% 
Perafort 21,21% 30,88% 
El Catllar  25,11% 79,95% 
Tarragonès 79,70% 79,26% 
Camp de Tarragona 85,88% 95,56% 
Tarragona 73,82% 69,08% 
Reus  63,13% 73,05% 
Valls 70,42% 67,30% 

 
 
A més, el municipi encara no ha desenvolupat els sòls industrials previstos a les NSP: un petit polígon a la 
Secuita i una altre a la N240, prop del nucli de les Gunyoles (aquest amb el PPU aprovat). Només hi ha una 
petita zona industrial tocant al nucli dels Pallaresos, a cavall dels dos termes municipals, amb una potent 
indústria d'infografia. Tampoc s'ha desenvolupat l'àrea propietat d'Incasòl tocant a l'estació del TAV, un 
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polígon d'activitats terciàries pensat com a parc tecnològic que el nou POUM haurà de redefinir i convertir en 
un dels focus clau en el desenvolupament econòmic del municipi. 
 
La Secuita no és un municipi comercial. La resta d'activitat econòmica es concentra en petites empreses 
familiars vinculades als sectors de la construcció, serralleria, fusteria, restauració... implantades al bell mig 
dels nuclis de població. Els dimecres hi ha un reduït mercat setmanal a la Secuita, situat en un tram del 
carrer Onze de Setembre del nucli principal. 
 
En els diferents nuclis de població podem trobar els següents establiments comercials. A la Secuita, una 
oficina bancària, un forn de pa, dos supermercats, una cooperativa agrícola i la seva agrobotiga, dos cellers 
particulars d'elaboració de vins i caves, una carnisseria, vuit establiments de restauració, tres perruqueries, 
una botiga d'objectes de regal, un estanc i merceria, un centre d'estètica i una farmàcia. A l'Argilaga, un 
establiment de turisme rural, la cooperativa agrícola, un restaurant i un establiment de menjars preparats. En 
canvi, a Vistabella i a les Gunyoles no hi ha avui en dia cap establiment obert d’aquestes característiques. 
Antigament disposaven de botigues de queviures o cooperatives de consum per l'abastament dels 
productes bàsics, que amb el temps han anat desapareixent. Finalment, en el recinte de l'estació del Camp 
de Tarragona hi ha una cafeteria, un quiosc i un lloguer de cotxes. En resum, es tracta de comerços de 
productes alimentaris i de serveis de primera necessitat. A destacar, però, el gran nombre d'establiments de 
restauració (cafeteries, bars, restaurants...) que hi ha, sobretot al nucli principal. A nivell d'allotjaments 
únicament a l’Argilaga hi ha un establiment amb 8 places amb la categoria de turisme rural. 
 
Aquesta manca d'activitat comercial és conseqüència d'un model de pobles estancats, amb poca massa de 
població, el creixement dels quals s'ha basat en zones d'habitatges unifamiliars, sense barreja d'usos ni 
disposar d'espais preparats per acollir l'activitat comercial. En aquest sentit, només remarcar l'illa d'edificis 
plurifamiliars del carrer Progrés de la Secuita com a focus principal d'aquestes activitats. 
 
Segons dades de l'IDESCAT del darrer cens de l'any 2001, el nombre d'establiments d'empreses i 
professionals a la Secuita era de 104, amb predomini dels sectors de la construcció i de serveis, exceptuant 
el comerç al detall. 
 
 
establiments d'empreses i professionals (IAE). 2001 . 
(font: IDESCAT) 
 
total  indústria construcció Comerç detall Serveis, llevat comerç 

detall 
Professionals i 

artistes 
104 15 31 15 32 11 

 
 
Pel que fa a la distribució de la població ocupada per sectors d'activitat, obtenim dades diverses depenent 
del lloc de residència i de treball. 
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localització de l'ocupació per branques d'activitat  (CCAE93). 2001. 
(font: IDESCAT) 
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L'agricultura, encara, la construcció i el comerç són els sectors que generen més ocupació a la Secuita pels 
seus residents. En canvi, les feines que es troben fora estan lligades a les indústries manufactureres, 
principalment, i en menor proporció al comerç i la construcció. Els llocs de treball que ofereix la Secuita i que 
ocupen gent de fora són del sector de la construcció, de manera destacada, i de l'educació, l'agricultura i la 
indústria en menor grau. 
 
Finalment, pel que fa a l’atur les xifres s’han gairebé triplicat en la darrera dècada. Tot i que a la Secuita 
sempre han estat baixes respecte la mitjana del país, la recessió econòmica d’aquests anys també es fa 
notar. L’any 2011 ens dóna un percentatge del 8,2% de la població activa, molt superior al 3,1% de dotze 
anys enrere. Segons l’IDESCAT, la mitjana del 2011 fou de 91 persones, un 54,5% de dones i un 45,5% 
d’homes. Per sectors, la major part afecta al sector serveis (57,9%), seguit de la construcció (17,4%) i la 
indústria (11,2%). L’agricultura es queda amb un 6,6%. 
 
 
1.3.6. PREVISIÓ DE LA DEMANDA RESIDENCIAL DEL MUNICIPI 
 
PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES 
 
Per tal de fixar un horitzó en el nou POUM és necessari conèixer, per una banda, quina és la situació actual 
a nivell de planejament, població, activitats econòmiques, parc d’habitatges..., és a dir, fer una fotografia ben 
completa del moment. Però per altra banda caldrà conèixer com pot evolucionar el municipi i per això cal fer 
estimacions de població per als propers anys. 
 
Les projeccions de població poden ser molt o poc complexes però en el fons no deixen de ser unes 
estimacions que poden experimentar grans canvis depenent dels cicles econòmics i poblacionals canviants 
al llarg dels anys. Només cal veure els resultats analitzats anteriorment per fer-se una idea de la realitat 
canviant d’aquestes darreres dècades. 
 
L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) va publicar les “Projeccions de població a Catalunya (base 
2008)” on es detallen les estimacions estadístiques fins a l’any 2041 pel que fa al global del país, i fins al 
2021 pel que fa a comarques. Posteriorment va elaborar el document  “Obtenció de projeccions de població 
municipals a partir de les projeccions de població comarcals (base 2008)”, el qual ha estat el text de base 
per elaborar les nostres pròpies projeccions. 
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Per la poca complexitat del municipi de la Secuita, amb una població que no arriba als 2.000 habitants, s’ha 
escollit el mètode més simple de projeccions que s’anomena dels “outputs”, que es basa en fer un càlcul del 
pes del municipi en el conjunt de la comarca en els darrers anys per poder projectar les dades comarcals a 
la realitat municipal. 
 
Tanmateix, s’ha cregut convenient allargar les estimacions més enllà del 2021, doncs l’horitzó del POUM ha 
de ser superior. D’aquesta manera s’han agafat les dades del conjunt de Catalunya i, aplicant el mateix 
mètode anterior, s’ha projectat la població del Tarragonès des del 2021 fins al 2041 i, posteriorment, s’ha fet 
el mateix amb el municipi de la Secuita. 
 
En coherència amb la metodologia emprada en els estudis citats que han servit de base per al càlcul de les 
projeccions, s'han definit tres escenaris possibles: baix, mitjà i alt. El primer és l'escenari que reflecteix un 
creixement menor, amb un major envelliment de la població. L'escenari mitjà pretén reflectir l'evolució que es 
considera més probable de creixement. L'alt és l'escenari de menys envelliment i que pretén avaluar els 
nivells de població màxima, amb fluxos migratoris exteriors persistentment alts i uns nivells de fecunditat 
cada cop més elevats. 
 
Segons les projeccions de l'IDESCAT pel que fa a l'àmbit del Camp de Tarragona, els treballs conclouen que 
aquesta serà la zona de tot el Principat de més creixement projectat pel 2021, un 22% respecte les dades 
del 2008, un augment del 31% quant a la xifra de població en edat escolar, i un 16% d'increment de la 
població en edat laboral. L'augment més significatiu és el de la gent gran, que serà del 42% pel que fa al 
grup de més de 65 anys i que pot arribar al 50% en relació als de més de 80 anys. Aquestes xifres, 
conjuntament amb l'augment de l'esperança de vida, fa que els nivells de dependència siguin cada cop 
superiors, essent el Camp de Tarragona (i entenem, també, la Secuita), un dels territoris amb major 
envelliment de la seva població. 
 
A continuació exposarem els resultats obtinguts, tenint en compte que no s’han fet estimacions per a 
cadascun dels nuclis de població del municipi, sinó només en la seva globalitat. 
 
 
projecció de població 2021. La Secuita.  
(font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT) 

 
 

 
En aquest quadre resum, resultat de l'aplicació del mètode dels “outputs” respecte les xifres estimades de 
població per a la comarca del Tarragonès, la població del municipi de la Secuita per a l'horitzó del 2021 pot 
oscil·lar entre els 1.899 i els 2.250 habitants. L'escenari mitjà fixa una xifra de 2.058 habitants. 
 
L'any 2021, horitzó d'aquestes estimacions, és un escenari massa proper en relació a la vigència del nou 
POUM que s'està tramitant i que va més enllà. De fet, el mateix PTPCT té fixada una vigència fins a l'any 
2026, any per al qual les estimacions donen uns valors que van dels 2.089 als 2.633 habitants (2.335 a 
l’escenari mitjà). 
 

TARRAGONÈS LA SECUITA
any estimacions padró projeccions IDESCAT estimacions padró pes padró ràtio padró promig ràtio projeccions SECUITA

postcensals escenari baix escenari mitjà escenari alt intercensals darrers 8 anys escenari baix escenari mitjà escenari alt

2000 174640 178831 1131 0,63%

2001 179044 182613 1153 1145 0,63% 0,9914

2002 182864 188790 1175 0,62% 0,9926

2003 188767 196387 1150 0,59% 0,9409

2004 194426 202662 1165 0,57% 0,9817

2005 203651 212520 1240 0,58% 1,0150

2006 214161 222444 1269 0,57% 0,9777

2007 224918 231161 1363 0,59% 1,0336

2008 234902 241549 1466 0,61% 1,0293 0,9953
2009 241856 247827 239476 242040 243897 1522 0,61% 1,0119

2010 244319 249718 241943 246024 251337 1547 0,62% 1,0087

2011 245701 250142 244280 249877 258108 1582 0,63% 1,0209

2012 246514 251282 246545 253803 264432 1602 1607 0,64% 1,0112 1,0135
2013 248810 257799 270417 0,65% 1,0135 1.613 1.671 1.753

2014 250987 261726 276105 0,66% 1,0135 1.649 1.719 1.814

2015 253075 265485 281582 0,67% 1,0135 1.685 1.768 1.875

2016 255104 269113 286930 0,67% 1,0135 1.722 1.816 1.936

2017 256998 272575 292129 0,68% 1,0135 1.758 1.864 1.998

2018 258727 275915 297184 0,69% 1,0135 1.794 1.913 2.060

2019 260337 279119 302115 0,70% 1,0135 1.829 1.961 2.123

2020 261809 282196 306939 0,71% 1,0135 1.865 2.010 2.186

2021 263152 285166 311657 0,72% 1,0135 1.899 2.058 2.250
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Aleshores cal analitzar un horitzó superior, fent una extrapolació del mètode que ens porta a la obtenció de 
xifres orientatives i encara més “volàtils”. Així, per al 2041 la població de la Secuita aniria entre els 2.769 
habitants en l'escenari baix, 3.436 en el mitjà i 4.280 en l'escenari alt. En qualsevol cas, i si les variables 
demogràfiques no experimenten canvis substancials, la població del municipi no superarà encara els 5.000 
habitants en qualsevol dels horitzons estudiats segons els estudis demogràfics de l'IDESCAT, fita que fixava 
com a potencial poblacional les NSP vigents. 
 
Si estimem la vigència del nou POUM per a un període similar al de les NSP, és a dir, uns quinze anys, 
aleshores cal projectar la població fins al 2030, any que agafarem com a referència. Els valors obtinguts són 
els següents: 2.252 habitants per a l’escenari baix, 2.583 per al mitjà i 2.990 per l’alt. 
 
PROJECCIONS D’HABITATGES 
 
Les NSP i llurs modificacions fixen un potencial de 968 nous habitatges i un horitzó poblacional de 5.000 
habitants que en l’estadi actual, com ja s’ha detallat, no s’ha assolit. Tampoc s’han complert els paràmetres 
sobre els quals es feia el càlcul aleshores i el context ha canviat substancialment. Per un costat ha baixat el 
ràtio de membres per cada llar del 3,5 amb el què es van fer els càlculs de les NSP al 2,49 actual. O també 
la disminució de l’estacionalitat dels habitatges del terme, augmentant l’arrelament, és a dir, els habitatges 
principals, tot passant d’un 56% l’any 2001 al 71% actual. 
 
En totes les estimacions de població es preveu que es mantinguin les dimensions de la llar al voltant dels 
paràmetres actuals, és a dir, del 2,5. A més, de tots els trams de població, al Camp de Tarragona el sector 
que experimentarà un creixement més important és el de la gent gran, de manera que el seu pes en el 
còmput del nombre de membres de la llar serà significatiu. 
 
El POUM preveu un total de 956 habitatges nous, gairebé el mateix nombre previst per les NSP (un escàs 
però significatiu 1% per sota). Si fixem l’horitzó per al 2030 amb uns 3.000 habitants, aleshores resulta un 
increment respecte al 2012 d’uns 1.400 habitants, arrodonint les xifres. Segons les dimensions de les llars i 
el grau d’arrelament (que el fixem en un 70%, de manera que el 30% restant correspon a segona residència, 
vacants o d’altres), els valors orientatius són els següents: 
 
 
projeccions de nous habitatges  
(font: elaboració pròpia) 
 

 2,5 pers/llar  2,0 pers/llar  
horitzó 2030 3.000 habitants 3.000 habitants 
població actual 1.600 habitants 1.600 habitants 
increment població 1.400 habitants 1.400 habitants 
noves llars principals 560 700 
arrelament 70% 70% 
total noves llars 800 1.000 

 
 
Tenint en compte la necessitat d’establir un marge, que en cap cas superarà el 20% de desviació, per evitar 
la rigidesa del mercat i dotar el nou parc d’habitatges de major varietat i riquesa tipològica respecte la fixada 
per les NSP vigents, s’entén que les previsions del nou POUM són suficients i acceptables (956 habitatges 
en nous polígons d’actuació urbanística i sectors de planejament). 
 
 
1.3.7. DEMANDA EXCLOSA 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, les NSP no fixen cap reserva per a habitatges de protecció pública, si bé tenen 
aquesta qualificació alguns habitatges del nucli de la Secuita construïts amb anterioritat a l’aprovació del 
planejament vigent. Des de l’entrada en vigor de les NSP, ni a l’empara del Reial Decret 1186/1998, de 12 
de juny, no se n’ha construït cap. 
 
Amb el nou POUM es preveu una reserva mínima de 230 habitatges, és a dir, un 24% dels 956 totals nous. 
Per justificar aquesta reserva, estudiarem la demanda mitjançant dos mecanismes diferents: pels nivells de 
renda i pels grups de població que cerquen habitatge. 
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Cal precisar, en primer lloc, que no es disposa de dades concretes per al municipi de la Secuita pel que fa a 
rendes, de manera que extrapolarem els valors del Camp de Tarragona recollits a l’Enquesta de Condicions 
de Vida i Hàbits de la població del 2011. Les llars que presentaven una renda anual neta inferior als 19.000€ 
arribaven fins al 40% del total de llars, percentatge que ha augmentat els darrers anys degut al context 
econòmic. De fet, l’any 2006 aquest percentatge estava lleugerament per sobre el 20%.  
 
Dels 956 nous habitatges estimem que un 70% corresponen a habitatges principals, és a dir, uns 670. Si 
agafem com a marges inferior i superior els percentatges anteriors com a nivells de renda mínims i màxims 
per determinar les llars amb necessitats d’habitatges socials per als anys de vigència del POUM tenim: 
  
 
projeccions demanda habitatges socials (1)  
(font: elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT) 
 

 inferior  superior  
habitatges principals 670 670 
renda inf. 19.000€ 20% 40% 
demanda habitatge 134 268 

 
 
Si, per altra banda, analitzem els col·lectius que cerquen habitatge i la seva renovació al llarg dels anys de 
vigència del POUM, tenim: 
 
 
projeccions demanda habitatges socials (2)  
(font: elaboració pròpia amb dades del Padró 2012) 
 

 homes  dones  total  % que 
busca 

Nº renovacions  Nº x 
renovacions 

gent jove 20 
a 24 anys 

53 51 104 30% 31 3 93 

gent jove 25 
a 34 anys 

134 111 245 30% 73 1,5 109 

parelles 
joves 35 a 
44 anys 

153 126 279 20% 56 1,5 84 

gent gran > 
65 anys 

97 126 223 10% 22 3 66 

total       352 
 
 
Cal tenir present que aquests grups també cobreixen els col·lectius en situació de marginalitat i d’altres amb 
risc d’exclusió del mercat. 
 
Si sobre aquesta demanda de 352 apliquem una ràtio de 2 persones per habitatge tenim unes necessitats 
mínimes de 176 habitatges. 
 
En definitiva, seguint els dos raonaments arribem a la mateixa conclusió: que la reserva mínima proposada 
pel POUM de 230 habitatges de protecció publica és suficient. A més es pot comptar amb un marge superior 
derivat de la transformació dels habitatges buits existents en tipologies més assequibles (com el lloguer 
jove), de la reserva d’un sostre important d’habitatge protegit en àrees residencials estratègiques limítrofes 
al municipi, i que el descens de preus de l’habitatge de renda lliure cada cop s’acosta més als preus màxims 
designats per als HPP. 
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1.4.  ANÀLISI URBANÍSTIC  
 
 
1.4.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
 
NOTES HISTÒRIQUES 
 
El municipi de la Secuita tal i com el coneixem avui en dia és fruit de la divisió administrativa de l’any 1846, 
després de la unió de diversos territoris que fins aleshores tenien lligams ben diferents. Tot i que s’ha 
demostrat l’existència d’assentaments d’època ibèrica i romans (veure apartat de patrimoni arqueològic), no 
és fins al segle XII, amb la repoblació del Camp de Tarragona, que es basteix la història recent del municipi 
i, amb ella, l’aparició dels principals nuclis de població que coneixem. 
 
Als inicis, la Secuita pertanyia al territori del Codony-Montoliu i, per tant, no formava una unitat independent. 
Amb la repoblació del Camp de Tarragona, bona part de les terres de l’actual terme quedaren sota el domini 
de Guillem de Claramunt, el qual, conjuntament amb altres senyors, s’ocupà de la repoblació i d’atorgar els 
establiments agraris. És a partir d’aleshores quan comencen a aparèixer els nuclis de població actuals. 
 
Durant segle XIII els drets senyorials inicials van anar passant a mans del monestir de Santes Creus, 
sobretot des que Guillem de Claramunt, descendent del primer repoblador, cedeix en testament al monestir 
els seus drets sobre el territori. També, paulatinament, altres senyors com Guillem d’Aguiló, Pere de la 
Tallada, Arnau de Vilanova, Ramon de Cardona o Bernat de Barberà, van venent les seves propietats al 
monestir i a l’arquebisbe de Tarragona, deixant en mans del primer gairebé tots els drets sobre el territori (La 
Secuita, la Tallada, el Pontarró, Vistabella, les Gunyoles i Tapioles). 
 
La dualitat entre el monestir de Santes Creus i l’Arquebisbat de Tarragona provocà greus conflictes entre 
ells, de manera que hagueren d’acordar el repartiment de les tasques, delmes i primícies. L’abat del 
monestir posseïa la senyoria del lloc i la jurisdicció civil, mentre que l’arquebisbe tenia la jurisdicció criminal. 
 
Durant el segle XIV la població de la Secuita s’aixecà i obrí un plet amb l’abat quan aquest l’exigí de 
col·laborar en la fortificació del monestir, fins al punt de demanar al rei Pere III la declaració de vila reial. 
Finalment el rei Joan I negà aquesta condició als vilatans de la Secuita. 
 
Durant un llarg període, el castlà de la Secuita era l’administrador del territori, tot i que depenia dels 
veritables senyors (abat i arquebisbe). Residia al castell, el qual només era una conjunt d’edificacions 
fortificades mínimament a la zona de l’actual carrer Clos. L’any 1497, però, l’últim castlà es vengué els drets 
del castell al monestir. 
 
L’abat de Santes Creus nomenava cada dos anys el batlle i sotsbatlle de la Secuita, esdevenint els 
representats del primer i encarregats d’administrar el territori. El 1677 es constituí formalment i a instància 
dels veïns el Consell com a òrgan paral·lel a la batllia, un incipient òrgan de govern municipal. Estava format 
per tres jurats i nou representants de cadascuna de les tres mans o estaments, en funció del nucli que 
representaven, quedant: deu representants de la Secuita, sis de Vistabella, cinc de les Gunyoles, cinc dels 
Masos i un del Pontarró. El Consell, però, mai va gaudir d’una autonomia real, doncs constantment es 
documenten intromissions de l’abat en els afers i nomenaments de l’òrgan. Amb el Decret de Nova Planta, 
l’any 1716, es revisen tots els organismes locals però es manté el poder en mans de l’abat. 
 
La senyoria estava formada aleshores per diferents llocs, essent la Secuita el nucli principal que constituïa el 
centre polític i religiós, on es desenvolupaven les reunions del consell i on hi havia l’única església. La 
Tallada era una granja de propietat directa del monestir que assumia les funcions administratives. Als Masos 
hi residien els jornalers de la Tallada i Vistabella s’establí com un nucli agrícola i ramader. Les Gunyoles 
formava part de la batllia i el consell de la Secuita però eclesiàsticament depenia dels Garidells. Finalment, 
Tapioles i el Pontarró eren formats per l’agrupació de masos dispersos civilment lligats a la Secuita però 
eclesiàsticament relacionats amb les parròquies del Codony (com Vistabella i els Masos) i de Vallmoll, 
respectivament. 
 
Un cas a part és el de l’actual nucli de l’Argilaga. Documentat a partir del segle XIV, els seus orígens també 
podrien estar al voltant de la segona meitat del segle XII. Era una lloc de senyoria privada que al segle XV 
pertanyia al Lluís de Montbui. Arran d’unes diferències amb els senyors del Catllar, es constituí un nou nucli 
de població a ponent de la plaça de l’església amb el nom d’Argilaga i sota domini dels senyors del Catllar. 
El nucli antic s’anomenà Montbui o Argilaga de Montbui, la qual restà en mans de la família Montbui. 
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Un cop entrats al segle XIX s’inicia l’extinció de les senyories i amb les desamortitzacions el monestir 
deixava de ser el gestor polític i administratiu de la Secuita. Fins a la formació de l’actual municipi se 
succeeixen tres etapes: 
 

1. En primer lloc hi ha tres municipis: La Secuita (que inclou Vistabella, els Masos, Tapioles i el 
Pontarró), Les Gunyoles (la única època en sis-cents anys que esdevé municipi independent) i 
l’Argilaga-Montbui (els quals tenen un sol ajuntament però es mantenen els noms dels dos indrets 
històrics). Tot i que les Corts de Cadis havien abolit les senyories, els seus drets es restauraren 
posteriorment i aquesta no es feu efectiva fins l’any 1837. 

 
2. Un decret del 1842 decideix la supressió del municipi de les Gunyoles i s’annexa novament a la 

Secuita. 
 

3. Finalment, una ordre del Ministeri de Governació de l’any 1846 annexiona l’Argilaga-Montbui al de la 
Secuita, fixant així l’estructura definitiva del municipi. 

 
La imatge d’aleshores no difereix gaire de la que es mostra al plànol següent, un aixecament del terme 
elaborat l’any 1922. Únicament cal destacar la construcció l’any 1884 de la línia de ferrocarril de Reus a 
Roda de Berà i l’estació de la Secuita-Perafort, que definitivament es clausurà l’any 1992; així com les 
carreteres de Tarragona a Valls, de Tarragona al Pont d’Armentera, de la Secuita a Perafort i de la Masó a la 
Secuita. 
 
 

 
Aixecament planimètric del terme de la Secuita. Any 1922. Font: ICC 
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De fet, un cop definit el terme la xifra de població voreja el miler d’habitants durant gairebé un segle, des de 
la segona meitat del segle XIX i tota la primera meitat del segle XX. És a partir dels anys quaranta, després 
de la Guerra Civil, que el municipi pateix una sotragada de la qual no es recupera fins als anys setanta i 
vuitanta, quan es comença a dur a terme la política de creixements en forma de ciutat jardí i apareixen uns 
nous elements en el paisatge del municipi: les urbanitzacions. 
 
EVOLUCIÓ URBANA DEL NUCLIS DE POBLACIÓ 
 
A partir del breu repàs històric del municipi analitzarem l’evolució urbana de cadascun dels seus nuclis de 
població: teixits, creixements, comunicacions, singularitats... 
 
La imatge actual ens la donen aquestes fotografies aèries recents. 
 
 

  
La Secuita, 2012. Font: ICC     L’Argilaga, 2012. Font: ICC 
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La Secuita 
 

 
El nucli de la Secuita. Font: Ajuntament de la Secuita 
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Sobre un petit turó a la plana del Camp, Guillem de Claramunt féu aixecà un castell, origen del poble de la 
Secuita. Aquest nucli primitiu, que no deixava de ser sinó un conjunt de construccions més o menys 
fortificades, correspon a les edificacions de l’actual carrer Clos i plaça Major. El conjunt es completà amb la 
construcció, al segle XIII, de la primera capella o església a l’extrem nord de la plaça, conjuntament amb el 
seu fossar, que posteriorment donà lloc a una nova plaça, la de l’Església. La batllia donava també a la 
plaça Major, adossada al castell i es va relacionar durant molts anys a la família Mañé. 
 
Durant el segle XVIII la Secuita experimentà canvis substancials. Es consolidà el nucli cap als actuals 
carrers del Dr. Gaspà i Sant Isidre (que segurament corresponien a un antic camí ral o als accessos al 
recinte fortificat original, doncs el primer era conegut com a carrer Major; el segon era el carrer de la Bassa, 
on hi havia la ferreria) i, posteriorment, s’expandí al llarg de l’eix que formen els carrers Sant Cristòfol, 
Victòria i la Creu, tot seguint el traçat dels camins històrics. Aquest període de bonança també es reflectí en 
l’ampliació del temple fins assolir la seva configuració actual, fet que també suposà el trasllat del primitiu 
fossar a la zona de l’actual plaça de la Font. Romangué aquí fins que l’any 1916 es beneí el nou cementiri 
situat a mig camí de l’Argilaga. 
 
El nou salt, després d’un canvi de segle convuls per les severes epidèmies que patí la població, es produí a 
finals del segle XIX i principis del XX. En aquest període s’obren els actuals carrers Catalunya i del Dr. Porta 
i Verge del Pilar. Aquests dos formaven abans el carrer Nou que es convertirà en la nova carretera cap a 
l’Argilaga. Un dels carrers que uneixen el nucli històric amb la nova expansió era el camí del Pou, doncs a la 
cruïlla d’aquest amb el carrer Dr. Porta hi havia un pou d’origen àrab. És també el temps en què edificacions 
de nova factura, algunes d’elles de dimensions significatives, van substituint les construccions anteriors, fet 
que molts cops ha suposat malmetre el patrimoni històric. Un exemple relativament recent és la demolició de 
la casa Mallafrè, a la dècada dels anys vuitanta del segle XX, situada a la plaça Major i amb un bon repertori 
d’elements gòtics. 
 
A peu del carrer Sant Cristòfol s’hi bastí la nova Casa de la Vila (1890), abans emplaçada a la plaça Major. 
El nou edifici, de grans dimensions i amb una façana ben composada amb elements de caire classicista, 
allotjava, a més, les escoles de nenes i nens, el jutjat de pau, consultori mèdic, i els habitatges del mestre i 
secretari de l’ajuntament. L’any 2010 fou remodelat íntegrament respectant, però, la seva volumetria i 
façanes. També cal remarcar “el Refugi”, xalet de factura modernista situada sobre un turó a l’extrem nord 
del nucli urbà. Al final del carrer de la Creu s’hi construí l’escorxador. 
 
L’auge de l’economia agrícola, especialment la vinya, ha deixat la seva empremta amb la construcció de 
diversos cellers. Un d’ells, de propietat privada i de dimensions considerables, ocupà una finca a la cruïlla 
entre les carreteres de Vallmoll i Perafort. Era el primer salt a l’altre costat de la carretera, la primera 
extensió del nucli cap al sud. Al costat oposat hi havia una grup de petites casetes amb horts que 
s’anomenava el “Serrallo”, el qual posteriorment es convertí en un parc urbà (Parc Miret). L’any 1961 es 
construí, just sota aquests terrenys, la Cooperativa Agrícola. 
 
La gran extensió es produí entre els anys setanta i vuitanta del segle XX, a llevant del nucli històric. Entre 
aquest i el límit de terme al camí del Tros de Beltran es desenvolupà el Pla Parcial de les Creus (aprovat el 
1975) en forma de ciutat jardí de baixa densitat i, posteriorment, l’anomenat “eixample” (aprovat el 1983 tot i 
que ja estava consolidat en un percentatge important), un sector situat tocant als darreres de les cases del 
carrer Dr. Porta i edificat amb cases en filera. També en aquesta època s’obrí el carrer del Progrés, paral·lel 
a la carretera de l’Argilaga, la prolongació del qual, cap al sud, significà la implantació del primers blocs 
d’habitatges plurifamiliars del poble. 
 
La primera dècada del segle XXI, retornant a un període de bonança econòmica i de boom immobiliari, es 
produeix la darrera empenta urbanitzadora, si bé el seu pòsit no resulta tant significatiu com el que suposà 
l’etapa anterior. És el període de consolidació de la zona de les Creus i de la substitució d’edificacions 
unifamiliars del casc antic per noves tipologies plurifamiliars. 
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L’Argilaga 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’actual nucli era format per dos indrets: Montbuí, el més antic, situat a 
la part més oriental de l’actual plaça de l’Església; i l’Argilaga, a la part occidental, bastit posteriorment com 
a quadra sota la tutela dels senyors del Catllar. Encara avui en dia hi trobem les edificacions més antigues, 
amb elements arquitectònics significatius com els que es poden trobar a cal Roc de la Roca. 
 
Al segle XVI s’aixecà, a la zona de Montbui, l’església, la qual fou enderrocada durant la Guerra Civil i en el 
seu lloc se n’aixecà una de nova planta d’estil neoclàssic. La plaça actual on s’obre l’església és el resultat 
de l’ocupació de l’antic fossar, si bé va assolir la configuració definitiva fins fa relativament poc, en demolir 
una edificació i així poder eixamplar l’espai públic també a ponent. 
 
Els primers creixements (segle XIX) s’articularen al llarg dels camins històrics: el carrer Nou –i carretera de 
Tarragona-, al sud, i el carrer Catalunya, al nord, on s’hi anaren construint cases entre mitgeres. A peu 
d’aquest darrer carrer s’hi construïren els safareigs. Amb l’entrada al segle XX, el nucli s’estengué a llevant 
creant un petit eixample amb dos carrers paral·lels (Sant Pau i Sant Roc). Fou un període intens i de 
puixança, exemplificat amb la construcció de grans casalots d’estil modernista (places Domingo, de 
l’Església o carrer Tarragona) o del primer sindicat agrícola (1920), al carrer Sant Pau. 
 
A mitjans del segle XX, i sobre un petit eixamplament situat al final del carrer Sant Roc, s’hi construïren les 
noves escoles (ara consultori mèdic) i en unes naus del carrer Nou, properes a la plaça Domingo, s’hi bastí 
la nova cooperativa agrícola. 
 
Des d’aleshores, l’Argilaga no ha experimentat grans canvis substancials. Tret de la substitució d’algunes 
edificacions en la part antiga i la construcció de granges als límits del nucli històric, només cal ressaltar 
l’aparició a les darreries del segle XX de nous xalets unifamiliars tot resseguint cap al sud el traçat de la 
carretera de Tarragona, antiga travessera ara ja traspassada un cop construïda la nova variant que passa a 
ponent del nucli històric. 
 
 

  
L’Argilaga, 1956. Font: ICC     L’Argilaga, 1994. Font: ICC 

 

  
L’Argilaga, 2000. Font: ICC     L’Argilaga, 2008. Font: ICC 

 
 



POUM la secuita  criteris i objectius 
61 

 

Vistabella 
 

 
El nucli de Vistabella. Font: IGC 

 
 

Planimetria del nucli de Vistabella. Font: ICC 
 



POUM la secuita  criteris i objectius 
62 

 

El nucli primitiu de Vistabella s’aixecava en el que encara avui es coneix com a “carrer clos”, és a dir, el tram 
final del carrer Sant Bartomeu, entre el carrer Vell i el carrer del Roser. Estava format per un conjunt 
d’edificacions que es tancaven sobre sí mateixes per crear un nucli compacte de caire agrícola i ramader. 
Aquesta “quadra” depenia del territori del Codony fins que l’any 1298 es repartiren els drets entre 
l’arquebisbat de Tarragona i el monestir de Santes Creus. 
 
És durant els segles XVIII i XIX que el nucli antic pren aquesta forma regular que avui coneixem, molt 
compacte i amb carrers estrets. Està format per tres carrers paral·lels: a ponent, els actuals carrers 
Germanor i Verdaguer en formaven un de sol anomenat de la Bassa (al punt de trobada d’aquests dos hi 
havia la bassa del comú, ara plaça del Poble), al mig el carrer Sant Bartomeu (dedicat al patró del poble), i 
tancant el nucli a llevant, el carrer Major. Dos petits carrers perpendiculars (Roser i Vell) acaben de 
configurar aquest nucli peculiar de forma rectangular. 
 
Al segle XIX apareixen dos creixements a sengles extrems del nucli original. Són teixits periurbans que 
segueixen el traçat de camins: un el carrer Nou seguint la traça del camí de les Gunyoles i l’altre el carrer 
Onze de Setembre (abans de l’Estació) que seguia el recorregut del camí dels Garidells i que també portava 
a l’estació de ferrocarril de la Secuita - Perafort. En aquest darrer s’hi aixecaren a principis del segle XX les 
escoles del poble, ara casal i consultori mèdic, i, enfrontat a aquestes, un gran xalet d’estiueig de regust 
modernista. 
 
Poc després, a l’extrem sud del carrer Major i creant un petit eixamplament en forma de plaça l’arquitecte 
Josep Maria Jujol hi aixecà l’església del Sagrat Cor (1923), d’estil modernista i recentment declarada Bé 
Cultural d’Interès Nacional. En aquest punt, al costat oposat, també hi havia els safareigs públics, ja 
desapareguts. 
 
No és fins ben entrada la segona meitat del segle XX que s’obre el carrer Joan XXIII i es dóna continuïtat al 
carrer Major cap al sud. Aquest és ara el carrer principal del poble, prenent el paper que abans tenia l’eix 
dels carrers Onze de Setembre i Sant Bartomeu, i la plaça del Dr. Gaspà, on hi ha l’església, esdevé la nova 
centralitat urbana. Hi apareixen noves edificacions (cases aïllades i granges), que també sorgeixen al punt 
de trobada entre aquest carrer i l’Onze de Setembre. 
 
En els anys setanta es produeix el primer, i fins ara últim, creixement o “eixample”, en forma de ciutat jardí, 
al costat nord del carrer Nou o camí de les Gunyoles a la Secuita. És aleshores quan el carrer Nou, fins 
llavors un camí d’escassos tres metres, s’eixampla pel costat oposat i apareixen els ara coneguts com a 
carrers de la Barquera, la Coma i Mas de la Tallada. La urbanització definitiva d’aquest sector no s’ha 
produït fins l’any 2012. 
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Les Gunyoles 
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Les Gunyoles s’assentà sobre una plana que, en direcció sud-est, baixa amb un pendent suau cap al torrent 
del Bogatell. Lloc històricament relacionat amb els Garidells (la família Ces-Gunyoles en fou la repobladora), 
aquest fou venut l’any 1258 al monestir de Santes Creus, unificant així al conjunt de territoris administrats 
per l’abat, tot i mantenir els lligams eclesiàstics amb els Garidells. 
 
El nucli antic, molt compacte i amb carrers ben estrets com a Vistabella, està format pels carrers de la Font, 
Catalunya i del Mig. És en aquesta part central on segurament s’aixecava el casal fortificat de la família 
repobladora. Aquest teixit, però, ha estat molt transformat amb edificacions aixecades amb posterioritat. 
 
El nucli no experimenta canvis substancials, tret dels canvis comentats anteriorment, fins al segle XIX, quan 
es consolida el que ara coneixem com a carrer Major. A principis del segle XX (1917), es construeixen les 
escoles rurals (ara casal) formant una mena de plaça al tram final del carrer Major i a l’inici del camí de les 
Guixeres (on encara perviuen els antics rentadors). L’església, que data de mitjans del segle passat, es 
construí en una petita parcel·la entre mitgeres al tram superior del carrer Major. 
 
Als anys setanta del segle XX es produeix la primera gran transformació del nucli amb l’obertura d’un nou 
vial, que va des de les escoles cap al torrent del Bogatell, en paral·lel al camí de les Guixeres. S’amplia la 
plaça al voltant de les escoles, zona en la qual apareixen les primeres cases en filera. El tronc central del 
nou vial s’ha anat consolidant molt a poc a poc amb el temps amb la construcció de cases aïllades (ciutat-
jardí). 
 
L’impuls urbanístic de la primera dècada del segle XXI, superior percentualment a la resta de nuclis del 
municipi, ha conduït a l’extensió del carrer Major aquest cop cap al nord amb noves promocions d’habitatges 
en filera.  
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1.4.2.  ESTRUCTURA BÀSICA DEL TERRITORI 
 
El terme, situat a l’extrem nord de la comarca del Tarragonès, limita al nord amb Nulles i Vallmoll, a l’oest 
amb els Garidells i Perafort, al sud amb els Pallaresos, al sud-est amb el Catllar i a l’est amb Renau. 
 
El tret més característic és l’existència de quatre nuclis de població històrics: la Secuita, l’Argilaga, Vistabella 
i les Gunyoles, la formació dels quals s’ha detallat en l’apartat anterior, a més d’altres assentaments menors 
que han aparegut a les darreries del segle XX. 
 
El municipi es troba a cavall de les conques del Francolí i el Gaià, amb una gran plana central on es 
concentra l’activitat agrícola i s’aixequen els principals assentaments urbans, i dues zones més 
accidentades amb turons encadenats a nord i sud del terme. L’únic curs hídric que hi passa és el torrent del 
Bogatell, situat al nord i tocant al nucli de les Gunyoles. A destacar, també, els anomenats Clots de la 
Barquera, una zona humida situada al bell mig de la plana que és el resultat de l’extracció d’àrids per a la 
construcció de la presa de l’embassament del Gaià. 
 
A nivell de connexions, s’estructura en dos grans eixos de comunicacions que creuen el terme de sud a 
nord: la carretera N240, de Tarragona a Lleida, i la TP2031, de Tarragona al Pont d’Armentera. 
Complementen la xarxa viària les carreteres locals que uneixen els diferents nuclis de població així com una 
extensa xarxa de camins. El ferrocarril s’atura a la Secuita des de finals del segle XIX amb el pas de la línia 
de Reus a Roda de Berà, ara en desús, que creua el terme de llevant a ponent pel sud del nucli principal. 
Tangencialment a aquesta s’hi construí la línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – frontera francesa i la 
estació central del Camp de Tarragona, una infraestructura d’abast territorial. 
 
Les distàncies amb les principals ciutats del territori són petites, tot i l’existència d’una xarxa de carreteres 
que cal millorar substancialment. Ben a prop també hi ha l’Aeroport de Reus, que s’aproparà amb la 
construcció de la connexió de la línia del TAV amb el corredor del Mediterrani. 
 
El territori en qüestió queda ben descrit per les paraules de F. Carreras Candi en la seva Geografia General 
de Catalunya: 
 

“(...) situat al extrém del terreny montanyós que divideix les dues conques del Gayà y del Francolí, en 
la línia divisoria de les respectives vertents, puix que les aygues de les vessants d’orient van a parar 
al primer ríu nomenat, y les del occident a les del segón; a 10 kilòmetres de distancia de Tarragona y 
al N. de la metexa ciutat; alçant-se lo poblat principal en un ample turó, quina falda superior cau com 
escarpada demunt de la planuria del Camp, fins que s’arriba prop de la riba dreta del Gayà, y quin 
extrém mitjornal s’enllaça en la munior de montícols, que seguint per lo terme de Pallaresos y part de 
Tarragona, passan a morir en les platges y costes d’aquesta última població.” 

 
 
1.4.3.  EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC TERRITORIAL I SECTORIAL 
 
En l’àmbit territorial, i més enllà de les determinacions del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), llei 
1/1995 de 16 de març publicada al DOGC número 2032 de 31 de març, el planejament de la Secuita 
s’emmarca en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el 12 de 
gener de 2010 i publicat al DOGC número 5559 de 3 de febrer de 2010. 
 
El PTPCT, el compliment del qual caldrà justificar-se degudament amb la proposta de nou POUM, estableix 
les seves determinacions en funció de tres sistemes: espais oberts, assentaments urbans i infraestructures 
de mobilitat. 
 
En el sistema d’espais oberts, el pla protegeix la gran plana agrícola al nord de la Secuita, el Torrent del 
Bogatell, l’àmbit central dels Clots de la Barquera, els connectors biològics al nord i sud del terme, així com 
l’àrea de l’extrem de llevant inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 
 
Pel que fa als assentaments, es fixa una estratègia de creixement mig per al nucli de la Secuita, i estratègies 
de millora i compleció per a la resta de nuclis històrics. 
 
A nivell d’infraestructures en destaca la línia del TAV, la recuperació de la línia Reus - Roda per a 
mercaderies, i la connexió amb el corredor del Mediterrani, quant al ferrocarril; i el vial de connexió a 
l’estació per Sant Ramon i la millora de la carretera TV2231 d’accés a la Secuita pel que fa a les carreteres. 
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Tot i que encara no s’ha aprovat definitivament, caldrà tenir en compte el Pla Director Urbanístic de l'àmbit 
central del Camp de Tarragona (PDUACCT), el qual es va aprovar inicialment el 21 d'abril de 2010. Aquest 
document, però, en el seu estadi inicial no introdueix novetats pel que fa al terme de la Secuita, com tampoc 
desenvolupa cap de les directrius del PTPCT (àrea d’estratègia específica al voltant de l’estació del TAV), 
entenent que no són prioritàries. 
 
Més enllà de l’àmbit estrictament urbanístic, cal tenir present altres figures de planejament sectorial, com el 
Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 2010, o el Pla Director 
de Mobilitat del Camp de Tarragona, aprovat inicialment el 12 de març de 2010. 
 
El Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques no en fixa cap d’aquestes en el terme de 
la Secuita, però sí al seu límit, al terme de Perafort. Aquest fet caldrà tenir-lo en compte a l’hora de fixar les 
necessitats d’habitatge protegit. 
 
Finalment, la Secuita es convertirà en un important node de comunicacions per ferrocarril (estació del TAV) i 
energètic (subestació elèctrica). Per la qual cosa cal analitzar amb cura les determinacions del Pla 
d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2009-2026 (PITC) i el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya 2012-2020, aprovat pel Govern en data 9/10/2012. 
 
 
1.4.4. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
ELS PRIMERS PLANS PARCIALS 
 
Abans de l’entrada en vigor de la llei del sòl de l’any 1975, i sense que el municipi de la Secuita disposés de 
cap instrument de planejament general, la Comissió Provincial d’Urbanisme havia aprovat dos plans 
parcials: Sant Roc i les Creus. 
 
El Pla Parcial Sant Roc fou aprovat el 21/06/1967 i abastava tota una gran finca situada a cavall dels termes 
de la Secuita i el Catllar, al peu de la carretera TP-2031, amb una única tipologia de ciutat jardí. 
 
El Pla Parcial Les Creus, aprovat per la CPU de Tarragona el 16/01/1975, ocupava una gran extensió de 
terreny a llevant del nucli de la Secuita, destinat a ciutat jardí amb dues intensitats d’edificació que s’ha anat 
consolidant de mica en mica amb el temps. Presentava i presenta greus dèficits d’urbanització, amb vials de 
vuit metres tret de les dues avingudes que tenen una amplada de 18m ja que per elles hi passen dues línies 
elèctriques d’alta tensió. Durant els anys vuitanta es va constituir la Junta de Compensació i es delimità la 
unitat d’actuació. Amb les NSP del 2000 es va reordenar l’àmbit tot concentrant les cessions a la parcel·la 
central del sector. 
 
LA DELIMITACIÓ DE SÒL URBÀ (DSU 1977) 
 
El primer document urbanístic de planejament general del municipi de la Secuita data de l’any 1977, quan 
l’arquitecte Antonio Garduño va redactar la primera Delimitació de Sòl Urbà (DSU), aprovada per la 
Comissió Provincial d’Urbanisme en data 28/06/1977, que constava d’una memòria justificativa, unes 
ordenances d’aplicació dins el sòl urbà i uns plànols amb la delimitació entre el sòl urbà i el sòl rústic. 
 
Al cap de poc temps, l’any 1979, l’Ajuntament va encarregar la redacció d’unes Normes Subsidiàries a 
l’arquitecte J. M. Miró Rufà, amb la intenció de completar les delimitacions del sòl urbà amb unes àrees 
aptes per ser urbanitzades i possibilitar el creixement residencial i industrial de cadascun dels nuclis urbans 
del terme, tot establint proteccions pel sòl no urbanitzable restant. Per diversos motius, però, aquest 
document va quedar arxivat. 
 
L’any 1982 es van aprovar les Normes Subsidiàries i Complementàries de l’àmbit de competència de la 
Comissió d’Urbanisme de Tarragona (aprovades definitivament per la CUT el 13/10/1982 i publicades al 
DOGC número 284 de 15/12/1982), destinades a regular tots aquells municipis de la demarcació que no 
disposaven de cap figura de planejament general. Amb tot, també de manera complementària eren 
d’aplicació en municipis com la Secuita, amb delimitació de sòl urbà vigent. Amb l’aprovació de les NSP de 
l’any 2000, aquestes deixaven de tenir aplicació al municipi. 
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Un altra iniciativa urbanística va ser l’ampliació de la delimitació de sòl urbà al sector conegut com a zona 
d’eixample, entre la Urbanització Les Creus i el nucli històric de la Secuita, que va ser redactada pel 
arquitecte Álvaro Batlle i aprovada per la CPU el 21/12/1983. Es tracta d’una zona de cases en filera que en 
el moment de la modificació de la DSU ja estava ocupada en un 20% i actualment es troba pràcticament 
consolidada. 
 
Posteriorment també es va eixamplar la delimitació del sòl urbà de Les Gunyoles, responent a un 
planejament d’iniciativa privada redactat pel arquitecte Antonio Bonnin i aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona el 09/02/1988. Així, es va crear la zona de ciutat jardí del carrer Delfí Guinovart i 
la zona de cases en filera situada entre els carrers Rafael de Casanovas i la Sàlvia (abans Joan Guinovart). 
Encara queden parcel·les per ocupar en la zona de ciutat jardí i la zona s’ha reurbanitzat completament els 
darrers anys per part de l’Ajuntament de la Secuita per suplir els dèficits urbanístics en el moment de la seva 
execució. 
 
També es va modificar la DSU al nucli de l’Argilaga, ampliant el sòl en una petita proporció tocant a la 
carretera TV-2231 de la Secuita a aquest agregat. La modificació, destinada a habitatge unifamiliar aïllat, fou 
aprovada per la CUT el 16/03/1988. 
 
Finalment es van estimar, per resolució del Conseller de Política Territorial, alguns recursos fets per 
particulars, que han fet créixer el sòl urbà, com per exemple a la zona de les escoles de la Secuita. 
 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT (NSP 2000) 
 
Finalment, l’any 1990 es va acordar la redacció d’unes Normes Subsidiàries fetes a l’escala i possibilitats 
reals del municipi de La Secuita i, per tant, superar les limitacions d’una delimitació de sòl urbà. 
 
Un dels motius fou la conveniència d’un document urbanístic propi de municipis amb una població semblant 
i a més amb un tret específic poc habitual com és l’existència de quatre nuclis urbans històrics. 
 
D’altra banda hi havia aleshores l’intent d’evitar, amb una regulació urbanística adequada, la possibilitat de 
convertir en abocador de residus industrials la zona dels Clots de la Barquera, dues grans cubetes d’uns 6m 
de fondària provocades per la massiva extracció de terres necessària per la construcció de la presa del riu 
Gaià al Catllar. 
 
També, tot i la situació econòmica del moment, hi havien peticions expresses de classificació de sòl per a 
ser urbanitzat, motivades en gran part per l’aleshores probabilitat de construcció de l’estació del Camp de 
Tarragona del nou TAV prop d’on hi havia l’antiga estació de la Secuita de ferrocarril convencional de la línia 
Reus – Roda de Berà. 
 
Les Normes Subsidiàries (regulades per l’art. 88-3b del Reglament de Planejament vigent aleshores) 
permetien classificar sòl apte per urbanitzar, establir una xarxa viària que estructuri orgànicament el territori i 
entre altres conceptes, fixar les reserves necessàries d’espais lliures i equipaments comunitaris. També la 
pròpia Comissió Provincial d’Urbanisme estava interessada en la redacció de les NSP. 
 
Tanmateix, el procés de consultes, al·legacions i retocs va ser tan llarg que van arribar a passar fins a tres 
canvis de consistori, amb tot el que representa també de canvis en els criteris a seguir en el planejament 
urbanístic del municipi, fins al punt de reduir les expectatives inicials de creixement i ajustar-lo a les 
necessitats més immediates o bé protegir les zones boscoses. 
 
El 28/02/1998 s’aprova el tercer i definitiu document d’avanç de planejament (vuit anys i tres propostes 
d’avanç: 1990, 1994 i 1998). En canvi, un any després, les NSP reben un impuls definitiu i la tramitació 
s’accelera: el 20/02/1999 s’aprova inicialment, el 1/09/1999 provisionalment i, finalment, l’1/12/1999 la 
Comissió d’Urbanisme de Tarragona l’aprova definitivament. La mateixa CUT dóna conformitat al text refós 
el 16/02/2000 i el 5/04/2000 les NSP es publiquen al DOGC número 3114. 
 
Els objectius fixats per les NSP i descrits a la memòria corresponent eren: 
 

1. Millorar i ordenar l’estructura orgànica del territori possibilitant el reequilibi entre els diferents nuclis 
urbans, tot mantenint la fisonomia pròpia de cadascun i evitant el continu urbà característic d’altres 
termes amb més dinàmica turística o industrial. 
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2. Possibilitar el creixement natural de cada nucli posant a l’abast diferents sectors de sòl urbà, de 
caràcter alternatiu, mitjançant algunes unitats d’actuació o plans especials que permetin completar 
els buits del teixit urbà o les zones perifèriques més immediates, tot permetent la cessió de terrenys 
per sistemes de caràcter local i la permeabilitat de la seva petita trama urbana. 

 
3. Augmentar les dotacions per habitant del sistema d’espais lliures i de dotacions comunitàries de 

caràcter general (zones verdes, equipaments esportius, sanitaris, socials, docents…) d’acord amb 
les necessitats sobrevingudes i els estàndards establerts. 

 
4. Millorar la infraestructura viària (permetent recorreguts alternatius entre els nuclis, evitant en lo 

possible el pas de vehicles pesats pel seu interior) i la de serveis, bàsicament la xarxa d’evacuació 
d’aigües residuals o l’abastament d’aigua. 

 
5. Conservació del medi rural per tal de permetre les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals però 

possibilitant la implantació de noves tecnologies. 
 

6. Protecció del paisatge natural, salvaguardant els boscos i els terrenys de cultiu de la tala 
indiscriminada, la parcel·lació il·legal, l’extracció de terres abusiva… 

 
7. Protecció i catalogació dels elements i edificis d’interès històric, artístic o arquitectònic, amb especial 

atenció a l’església de Vistabella, obra de l’arquitecte modernista J.M. Jujol, així com a altres 
esglésies, masos, monuments, mines i el seu entorn. 

 
8. Possibilitar la urbanització de petits sectors aptes per implantacions de petita industria i magatzem, 

propers als nuclis urbans, en llocs adients, que permetin fixar la població i recuperar l’economia. 
 

9. Permetre la urbanització d’àrees residencials de baixa densitat, mitjançant plans parcials i projectes 
d’urbanització unitaris, a aquells indrets on no es puguin contradir els principis fins ara exposats i 
quins propietaris ofereixin suficients garanties i confiança al consistori. 

 
Pel que fa a les propostes concretes en SÒL URBÀ , cal detallar les especificitats de cada nucli de població. 
 
La Secuita 
 
Es manté en general la classificació de sòl urbà a tota l’àrea consolidada per construccions o que es troba 
mínimament urbanitzada. Inclou tant el nucli tradicional com l’Eixample de llevant, la urbanització de Les 
Creus i el morro de ponent amb el grup escolar. 
 
Si bé les zones d’Eixample i de Les Creus, urbanitzades als anys 70 i 80, no estaven aleshores encara prou 
consolidades, calia afavorir el creixement per altres indrets per donar oportunitats als agents urbanístics  
orientant el creixement cap a llocs adients per ser urbanitzats. 
 
En aquest sentit, i aprofitant les propostes de creació de nova xarxa viària estructurant, es crea un paquet 
per a ús residencial i de densitat mitjana al sud-est del carrer Progrés (SUE 1.1), una zona ben comunicada i 
amb uns terrenys amb una orientació favorable i lleuger pendent que facilita el desguàs cap al col·lector 
existent. 
 
També s’incorporen les altres àrees de sòl urbà pendents d’un Pla Especial: SUE 1.2, SUE 1.3 i SUE 1.4, 
aquests últims situats darrera l’actual Ajuntament fins arribar a la carretera de Vallmoll. 
 
Responen tant a les iniciatives formulades pels propietaris afectats com pel fet d’estar incloses 
completament dins la delimitació vigent de sòl urbà, així com a la voluntat municipal d’obtenir equipaments i 
espais lliures en àrees no edificades més centrals. 
 
A la banda de llevant del nucli històric hi ha la urbanització Les Creus i l’Eixample els quals, malgrat la seva 
antiguitat, es trobaven encara amb un grau de consolidació mitjà. L’Ajuntament va creure oportú incloure 
dues de les illes encara no edificades del Pla Parcial Les Creus dins d’un àmbit discontinu subjecte a Pla 
Especial (SUE 1.2) que incloïa també uns terrenys qualificats pel Pla com a sistema d’espais lliures, i així 
recuperar espais per equipaments diversos o espais lliures en una posició més central i necessària pel 
reequilibri del municipi. 
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A banda dels referits plans especials es delimiten dues Unitats d’Actuació amb diferents objectius. 
 
La UA 1.1 se situa prop de les escoles, entre la carretera T-223 i el carrer Nou. Es tracta d’uns solars 
qualificats ja com a sòl urbà per la DSU 1977 però que cal urbanitzar seguint les alineacions indicades. No 
calia efectuar cessions per espais lliures ni per equipaments donada la seva poca superfície. 
 
També es proposa la UA 1.2 a la part nord del nucli urbà per facilitar l’accessibilitat a una finca de darrera del 
carrer de La Creu, establint un nou vial des d’aquest carrer del nucli històric fins la prolongació del carrer 
Catalunya, on s’afecta una part del terreny de la interessada. Això permet ordenar l’edificació amb el tipus 
“eixample urbà” i obtenir la cessió d’una parcel·la per a equipaments. 
 
L’Argilaga 
 
A la DSU 1977 s’incloïa una gran bossa de sòl urbà, a ponent, entre el nucli antic i l’antiga carretera TP-
2031 sense establir la seva ordenació, dificultant així la concessió de llicències. 
 
Estudiada la situació, es traça una certa ordenació viària que passa per obrir un vial de 6 m d’amplada entre 
la plaça de l’Església i la carretera, del qual n’arrenca un altre perpendicular que permet crear façanes a les 
noves parcel·les. Les cessions, que es concentren en forma de passeig que segueix la carretera, 
s’asseguren amb la creació de dues unitats d’actuació, que de pas faciliten la gestió i la urbanització 
simultània. 
 
També s’aprofita per ordenar l’àrea que resta entre l’antiga travessera i la variant. Els terrenys pertanyen a 
un únic propietari i per això es creu factible la gestió mitjançant un pla especial, ara PMU, (SUE 2.1). 
 
Més al sud, també entre la travessera urbana i la variant, s’inclou una diversitat de teixits urbans que van 
des d’unes finques amb cases entre mitgeres, una masia envoltada de jardins dignes de conservar, unes 
granges en explotació i un seguit de parcel·les amb xalets fins arribar al límit del terme municipal del Catllar. 
 
S’estableix una nova unitat d’actuació (UA 2.4) entre la masia a conservar i la carretera que porta a La 
Secuita, terrenys en bona part ja classificats com a sòl urbà però sense disposar fins ara de cap ordenació 
ni qualificació clara. Es planteja eixamplar el camí existent i qualificar els terrenys dels dos propietaris 
afectats, amb la clau de cases en filera, concentrant les cessions de zones verdes tocant a la carretera. 
 
Les NSP qualifiquen de sòl urbà per a ciutat jardí l’àrea de parcel·les ja consolidada pels referits xalets. En 
canvi, pel que fa a les granges existents, aquestes es qualifiquen de zona industrial entenent aleshores que 
l’activitat es podria transformar com a tallers industrials i així oferir sòl industrial immediat als veïns de 
l’Argilaga. S’estableix la unitat d’actuació UA 2.5 per tal de garantir la cessió viària assenyalada i aprovar de 
pas una certa parcel·lació de la finca inclosa en la mateixa. 
 
Pel que fa a l’extrem nord del nucli de l’Argilaga, a petició dels propietaris, s’estableix una nova unitat 
d’actuació (UA 2.6) entre el final del sol urbà consolidat i el límit de la finca, limitant a ponent amb el traçat 
de la carretera del Pont d’Armentera. Es qualifica com a ciutat jardí i s’indiquen les cessions viàries i 
d’espais lliures a garantir, procurant que es permeti la seva prolongació cap a llevant. 
 
Per últim, pràcticament es manté igual el límit de sòl urbà per l’extrem de llevant, on es troba el grup escolar 
i el final dels carrers de Sant Pau i Sant Roc. Únicament s’ordenen les alineacions de la gran plaça i es 
precisa el límit del sòl urbà. 
 
A meitat del carrer Nou es planteja una afectació viària puntual, creant un generós xamfrà en una finca que 
es troba en ruïnes, evitant eixamplar el tram més estret d’aquest carrer d’accés al nucli històric i millorant 
l’accés a les instal·lacions del sindicat agrícola. 
 
Vistabella 
 
Respecte el sòl urbà fixat per la DSU 1977, es considera necessari afectar una finca urbana encara no 
edificada, situada a la cruïlla entre els carrers Major i Nou, amb l’obertura d’un nou vial que partint del primer 
i paral·lel al carrer Nou, creï façana a un seguit de solars de difícil accés actualment. A tal efecte s’ordena la 
unitat d’actuació UA 3.1 que permet una edificació alineada a vial. 
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Al nord-est del carrer Nou s’ha anat consolidant una àrea de ciutat jardí amb un baix nivell d’urbanització. 
Correspon a un únic propietari inicial que va parcel·lar la finca agrícola dotant les parcel·les amb els mínims 
serveis urbans necessaris però sense cessions per equipaments o espais lliures, només les mínimes per a 
serveis tècnics. Atès que hi ha un vial que cal eixamplar i que manquen àrees per equipaments o espais 
lliures, es planteja l’ampliació cap al nord-est. 
 
Això es resol creant dues unitats d’actuació (UA 3.3 i UA 3.4). En la primera només cal urbanitzar i cedir 
formalment l’amplada de vial indicada. La segona es crea per tal de poder recuperar tots aquells dèficits i de 
pas assolir noves parcel·les edificables. L’illa d’equipaments permetria la construcció d’una pista esportiva a 
l’aire lliure, apte per a tot el nucli urbà de Vistabella, o altres usos admesos. 
 
Per últim es planteja una última unitat d’actuació, la UA 3.2, justament darrera de l’església de Jujol i les 
finques amb façana al carrer Major. Es tracta d’un secor de planta triangular que s’ordena amb la finalitat de 
donar forma al creixement potencial per la banda sud, la millor orientada del nucli, tot assegurant la 
protecció de vistes de l’església modernista. 
 
En efecte, les traces corbades de la vialitat i la disposició de l’edificació de cases en filera i d’illa tancada, 
juntament amb la inclusió de la parcel·la veïna a l’església (encara no edificada) faran que hom garanteixi el 
manteniment de vistes del monument des de multitud de punts de vista. Aquesta unitat permetrà crear una 
gran quantitat per a espais lliures, dels quals Vistabella n’és molt deficitari. 
 
Finalment, no es considera oportú crear zones industrials o de magatzems per tal de conservar la imatge 
residencial tranquil·la de que ara gaudeix el nucli. 
 
Les Gunyoles 
 
Es tracta d’un nucli molt petit i tranquil, de fàcil accés des de la N-240 i més difícil des de La Secuita. Al 
principis dels anys vuitanta es va urbanitzar una faixa de terreny en direcció al torrent, amb unes quaranta 
parcel·les per a xalets i cases en filera però no s’ha consolidat malgrat considerar-ho un bon lloc i trobar-se 
ben urbanitzat. 
 
Al centre del nucli ens trobem amb un greu coll d’ampolla; malgrat no haver-hi pràcticament trànsit de 
vehicles i no ser un problema urgent, seria il·lògic no proposar una alternativa viària al mateix. Tanmateix les 
que semblaven més lògiques varen ser rebutjades pels veïns afectats i s’ha optat per una opció molt 
lleugera que passa per afectar una bassa del carrer Major i així permetre el gir als camions que van cap al 
carrer de la Font, en direcció a Vistabella o a l’inrevés. 
 
Tot i la poca població empadronada aleshores, hi ha terres molt adequades per a poder construir habitatges. 
A tal efecte s’han disposat dues noves unitats d’actuació per la banda del sud-oest. 
 
La Unitat d’Actuació UA 4.1 correspon a una finca ja inclosa totalment dins el sòl urbà vigent però de difícil 
atorgament de llicències per no oferir accessibilitat als seu interior, ara ocupat per construccions 
agropecuàries i de lleure familiar. També inclou una part de la seva finca per sota del Camí dels Garidells. 
 
La finca tancada existent s’ordena disposant un carrer nou de 8m d’amplada que permeti l’accessibilitat a 
les parcel·les. L’actuació es tanca obrint un vial nou de 12m d’amplada final, per tal que a llarg termini 
estructuri longitudinalment el futur creixement del nucli. De moment només se n’inclou la meitat, confiant  
que es completi amb futurs plans parcials. 
 
L’illa que inclou l’actual masia amb instal·lacions esportives privades i massa arbòria, es qualifica de “ciutat 
jardí”, mentre que la resta d’illes es qualifiquen amb la clau 3 (cases en filera). El sistema d’espais lliures de 
cessió obligatòria (uns 1.450m2) s’ha concentrat en l’illa limitada pel camí dels Garidells i el carrer J. 
Guinovart (ara, la Sàlvia), articulant així les dues àrees edificables de la unitat. 
 
L’altra unitat d’actuació és la UA 4.2, per la qual s’eixampla el camí del Molí, es traça un carrer nou 
perpendicular a aquest i s’obtenen dues illes qualificades com a cases en filera. Una part de l’illa petita 
tocant al camí del Molí es destina a la cessió del sistema d’espais lliures de cessió gratuïta. 
 
En tota la banda de llevant i nord del nucli es manté pràcticament el límit de sòl urbà. 
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Urbanitzacions 
 
Pel que fa als assentaments dispersos, les NSP plantegen dues situacions diferents. Una correspon a la ja 
consolidada Urbanització Sant Roc, a cavall amb el terme del Catllar; i l’altra a les quatre urbanitzacions 
pendents de legalitzar. 
 
Sant Roc es manté com a sòl urbà consolidat i es mantenen els límits definits pel pla parcial que el va 
ordenar a principis dels anys 70. Resta qualificat amb la clau corresponent a ciutat jardí, la qual prescriu uns 
paràmetres d’ordenació molt similars als propis del Pla Parcial i únicament retoca les distàncies mínimes de 
l’edificació als límits de parcel·la. 
 
La resta d’assentaments (La Costa de la Toia, Tapioles, els Diumenges i l’Hostal del Pi), són àrees molt 
definides amb avençats processos de parcel·lació del sòl i amb la presència de petites construccions de 
diferent entitat, tot fet al marge de la legalitat. Atès el seu estat de degradació, la figura de planejament més 
escaient és la d’un Pla Especial de Millora Urbana (ara PMU), en el que s’ordenin els vials fixant-ne 
l’amplada, els espais lliures i els equipaments, per tal de reconduir la situació cap a la legalitat, una vegada 
comprovat que el retorn a la situació anterior és ja inevitable. Aquests plans estudiaran la vialitat, la 
possibilitat d’efectuar unes mínimes cessions i les normes d’edificació més adients d’acord amb la tipologia 
d’edificació aïllada. 
 
Zona industrial Els Pallaresos 
 
Fent límit amb el terme municipal dels Pallaresos existeix un nucli de magatzems i indústries ja consolidat, el 
qual es considera com a sòl urbà consolidat d’ús estrictament industrial. Es proposa un cert creixement 
d’aquest nucli industrial, limitat al nord per una massa boscosa i a ponent per un camí vell. 
 
Pel que fa al SÒL URBANITZABLE , les NSP estableixen només un àmbit residencial i, en canvi, dos d’ús 
industrial. També es fixa un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat proper a l’estació del TAV. 
 
Així, s’estableix un sector d’ús residencial proper als Pallaresos (SAU R1) amb la tipologia de ciutat jardí, 
que correspon a una bona part de la finca del Mas Martí, situada entre la carretera del Pont d’Armentera i el 
camí d’accés a dit Mas. Pel sud limita amb el terme municipal dels Pallaresos, en una zona ja edificada amb 
la tipologia de xalets aïllats. El sector, de 13,22 ha, respectarà l’accés rodat al Mas Martí, i les cessions 
d’espais lliures establertes es concentraran a la banda de llevant i al nord, seguint el perímetre de la massa 
boscosa. 
 
Les NSP estableixen dos sectors a desenvolupar per a usos industrials, un a la Secuita i una l’altre a les 
Gunyoles, prop la N240. 
 
A la banda sud del nucli de La Secuita, al llarg de la carretera de Perafort i en una longitud d’uns 250m (SAU 
I1) es crea un sector de sòl apte per urbanitzar (sòl urbanitzable delimitat) per a usos industrials amb 
tolerància d’habitatge (tallers, magatzems…). Té una superfície de 37.214m2 i la propietat corresponia 
majoritàriament a una societat privada i la resta al Sindicat Agrícola. Es traça amb caràcter no vinculant un 
mínim sistema viari que permeti una correcta parcel·lació amb dos mides de parcel·la, per a petita i mitjana 
indústria. Vetllant per una correcta estructura orgànica del territori, es planteja la prolongació del carrer del 
Progrés fins enllaçar amb un nou vial que, arrencant de la carretera de Perafort, permetria a la llarga arribar 
fins a la zona del centre docent ja existent. Les cessions reglamentàries per a espais lliures i equipaments 
hauran de concentrar-se a la banda de llevant tocant al nucli urbà, per a fer de filtre entre els diferents usos. 
 
El SAU I2 es delimita a l’extrem nord-oest del terme, amb façana a la N240 de Tarragona a Lleida i amb 
accés des de la carretera d’accés a les Gunyoles. Presenta una forma ben irregular, però respon d’una 
banda al desig de bona part dels seus propietaris, també al desig municipal d’incorporar unes naus 
edificades en sòl no urbanitzable i a una certa vocació industrial posicional atesa la proximitat d’una 
empresa carbonera situada ja dins el terme de Vallmoll i també la de la carretera nacional que permetrà uns 
bons accessos directes, evitant el pas de vehicles pesats per les carreteres locals de La Secuita. Aquest 
àmbit subjecte a Pla Parcial té una superfície d’unes 10ha i es limita els usos a indústries no contaminants. 
 
Finalment es fixa un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat al sud de la línia del TAV. Aquest sector, de 
gairebé 55ha, es reserva per a usos terciaris complementaris o vinculats a l’estació del tren d’alta velocitat 
(TAV), admetent l’ús d’habitatge amb una proporció màxima del 20% de l’edificabilitat total resultant. 
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Quant al SÒL NO URBANITZABLE , la majoria es destina o preserva per a usos agrícoles i pecuaris. També 
es delimiten les àrees boscoses per tal de preservar-les com a tal. 
 
L’economia de La Secuita està lligada en bona mesura de l’activitat agropecuària i en especial de la vinya. 
Pel que fa al sector turístic aquest no té gens d’incidència en aquest municipi i únicament la construcció en 
el seu terme de l’estació dels TAV podria invertir el rumb de la seva economia. Malgrat el descens 
significatiu de l’activitat agrària com a font d’ingressos principal, també és cert que hi continua havent una 
amplíssima part de la població que té com a ocupació secundària l’explotació de finques agrícoles. Cal 
ressaltar, també, l’activitat de les dues cooperatives agrícoles tradicionals, la de l’Argilaga i la de La Secuita, 
essent de gran importància en el sector vinícola de la comarca del Tarragonès. 
 
A banda, l’àmbit dels Clots de la Barquera es qualifica com de “restitució del paisatge” dins del sòl no 
urbanitzable i, tal com estableix la normativa de la clau corresponent, es preserva per a usos relacionats 
amb el medi ambient i amb els incipients aiguamolls existents. Caldrà redactar un Pla Especial per tal 
d’adequar aquests usos al territori concret i establir un pla d’etapes per a la seva execució, establint les 
garanties econòmiques oportunes i sol·licitant els informes tècnics escaients. 
 
Dins la normativa del sòl no urbanitzable s’estableixen les unitats mínimes de conreu, la superfície 
necessària per poder sol·licitar la construcció de nous habitatges per evitar la formació de nuclis de 
població, així com els usos agropecuaris permesos i les distàncies entre ells i els nuclis habitats. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT 
 
Des de la publicació de les NSP al DOGC número 3114 de data 5 d'abril de 2000, i per tant, inici de la seva 
vigència, s’han anat produint diverses modificacions puntuals i desenvolupant alguns dels sectors previstos, 
tots ells relacionats a l’apartat d’antecedents urbanístics d’aquesta memòria. Com a resultat d’aquest procés 
podem concloure que aproximadament un 10% del sòl és urbà o urbanitzable per un 90% de sòl no 
urbanitzable. 
 
classificació del sòl (NSP 2000 + modificacions pun tuals)  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

 
sòl (m 2) sòl (ha)  % 

SÒL URBÀ 871.526,45 87,14 4,89% 

LA SECUITA 407.669,13 40,77 

L'ARGILAGA 129.428,84 12,94 

VISTABELLA 114.774,30 11,48 

LES GUNYOLES 72.594,58 7,26 

SANT ROC 29.735,19 2,97 

ELS PALLARESOS 22.835,19 2,28 

COSTA DE LA TOIA 19.730,28 1,97 

LES TAPIOLES 32.520,20 3,25 

CTRA EL PONT 20.712,53 2,07 

HOSTAL DEL PI 21.526,21 2,15 

SÒL URBANITZABLE 812.745,00 81,27 4,56% 

delimitat 
MAS MARTÍ 132.231,00 13,22 

INDUSTRIAL LA SECUITA 37.214,00 3,72 

INDUSTRIAL LES GUNYOLES 97.800,00 9,78 

no delimitat 
ESTACIÓ TAV 545.500,00 54,55 

SÒL NO URBANITZABLE 16.129.054,15 1.612,92 90,54% 

TOTAL 17.813.325,60 1.781,33 100,00% 
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Tanmateix, el planejament avui en dia presenta un índex molt baix d’execució, fet que ja s’ha justificat i 
detallat en l’apartat de conveniència i oportunitat. En el sòl urbà només s’han executat un 16% del sòl inclòs 
en polígons d’actuació urbanística, i pel que fa al sòl urbanitzable no s’ha desenvolupat cap dels sectors 
previstos. A més, encara hi ha uns quants solars buits i edificacions sense ocupar en cadascun dels nuclis 
històrics del municipi. 
 
Sistemes  
 
Les NSP 2000 estableixen els següents sistemes: 
 

• Sistemes de comunicació 
Viari (V) 

V.1 Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació específica. 
V.2 Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats dins del sòl urbà 

i els indicats en el sòl apte per urbanitzar. També inclou els camins agrícoles 
estructuradors del terme municipal. 

V.3 Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no 
principals en sòl no urbanitzable. En el sòl apte per urbanitzar es determinaran 
mitjançant la redacció del  Pla parcial corresponent. 

V.4  Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta finalitat. 
Ferroviari (F) 

 
• Sistema d’espais lliures 

Parcs i jardins urbans (PJ) 
Hidrogràfic (H) 
Protecció de sistemes (P) 

 
• Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics  

Equipaments comunitaris (E) 
E.1 Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació 

vigent en aquesta matèria. 
E.2 Sanitari assistencial: hospitals, centres extrahospitalaris i residències de vells. 
E.3 Religiós: temples, centres religiosos. 
E.4 Sociocultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, centres 

d'esplai... 
E.5 Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat 

pública... 
E.6 Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 
E.7 Cementiri. 
E.8 Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis 

annexos. 
Infraestructures i serveis tècnics (T) 

 
Als plànols, però, no es diferencien les diferents categories de viari i d’equipaments comunitaris. Els parcs i 
jardins urbans (PJ) figuren com a sistema d’espais lliures (ELL). 
 
ZONES VERDES 
 
El conjunt de zones verdes (parcs i jardins urbans, clau PJ o ELL) qualificades com a sistema d’espais 
lliures, tant existents com previstes per les NSP i les seves modificacions, són les relacionades al quadre 
següent. 
 

localització  existents (m 2) nova creació (m 2) total (m 2) 
LA SECUITA 8.077,18 3.172,53 11.249,71 

Parc Miret 1.557,30  

Plaça de la Font 251,34  

Carrer Progrés - bus 239,83  

Parc Nou 685,43  

Av. Països Catalans 1.510,31  

Av. Josep Solé i Barberà 2.326,58  
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Carrers Bogatell-Gaià 1.301,51  

SUE 1.1 1.726,53  

SUE 1.2 204,88  

SUE 1.3 0  

SUE 1.4 1.446,00  

 

L’ARGILAGA  523,04 7.405,25 7.928,29 

Plaça de l’Església 523,04  

UA 2.1 300,00  

UA 2.2 300,49  

UA 2.3 2.250,61  

UA 2.4 1.218,00  

UA 2.5 600,00  

UA 2.6 1.330,00  

UA 2.7 1.406,15  

SUE 2.1 0  

 
VISTABELLA  531,88 4.675,00 5.206,88 

Plaça del Poble 531,88  

UA 3.2 4.675,00  

 

LES GUNYOLES 6.208,35 1.597,24 7.805,59 

Plaça major 428,07  

Plaça de la Font 44,77  

Camí de les Guixeres - Bogatell 4.835,51  

Carrer del Molí 900,00  

UA 4.1 1.597,24  

 

COSTA DE LA TOIA 0 0    0,00 

 

TAPIOLES 667,25 0  667,25 

Zona comunitària 667,25  

 

CTRA EL PONT 0 0    0,00 

 

HOSTAL DEL PI 0 0    0,00 

 

TOTAL 16.007,71 18.350,02 34.357,73 
 
 
S’han obviat els àmbits de sòl urbanitzable previstos i que no s’han desenvolupat, els quals es regeixen pels 
estàndards establerts per llei. Comptant, doncs, només els àmbits de sòl urbà, les NSP es fixaven un horitzó 
d’uns 3.500 habitants; per la qual cosa el ràtio de zones verdes per habitant del municipi és de 9,82 m2/hab, 
superior als 5 m2/hab que fixava com a mínim el Reglament de Planejament Urbanístic de l’any 1978. 
 
EQUIPAMENTS 
 
L’existència de quatre nuclis de població històrics fa necessària la implementació d’equipaments bàsics en 
cadascun d’ells, doncs tampoc hi ha un sistema de transport públic que relligui els pobles entre sí i acosti els 
serveis a les persones. Això vol dir quatre casals, quatre consultoris mèdics... 
 
A la Secuita, com a nucli principal, hi trobem les dependències pròpies de l’administració municipal. En 
primer lloc, la Casa de la Vila, un edifici de grans dimensions que data de l’any 1890 però que fou renovat 
completament el 2010; com també els dos magatzems municipals, un al carrer Dr. Porta i l’altre ocupant 
l’edifici de l’antic escorxador. El Casal cultural es troba en una parcel·la entre mitgeres del nucli antic que 
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dóna als carrers Dr. Porta i Victòria, i compta amb un cafè i una sala de teatre. La part vella de l’edifici resta 
sense ús. L’escola Guillem de Claramunt, renovada i ampliada darrerament, es troba tocant a la carretera 
T223. És d’una sola línia (amb 144 alumnes matriculats el curs 2012-2013) i actualment està en projecte 
una petita ampliació per allotjar-hi una llar d’infants. Al carrer Catalunya hi ha el consultori mèdic i l’antiga 
casa del metge, que actualment funciona com a hotel d’entitats, oficina de correus i sala TIC. Al carrer Josep 
Gassió hi ha una gran zona d’equipaments que prové del desenvolupament del sector SUE 1.2 urbanitzat 
últimament. Avui en dia hi ha les piscines municipals i un aparcament, però està en projecte la construcció 
d’una pista poliesportiva i dues pistes de pàdel. La resta de la finca es preveu que es destini en un futur a la 
construcció d’un centre cívic de nova planta, substituint així el casal esmentat anteriorment. Pel que fa als 
usos religiosos, s’hi inclou l’església de l’Assumpta i el cementiri municipal, situat a la carretera TV2231 en 
direcció a l’Argilaga. 
 
En aquest poble, apart de l’església dedicada a Sant Roc, el cementiri, situat al camí de Peralta, és propietat 
de la parròquia. El Casal o antic Sindicat agrícola, al carrer Sant Pau, és d’estil modernista i disposa de cafè, 
teatre i altres dependències i despatxos. Fou rehabilitat parcialment i manca l’actuació a la zona del teatre. A 
l’extrem sud del carrer Sant Roc hi ha les antigues escoles, que actualment tenen la funció de consultori 
mèdic i de dependències de l’associació cultural. Els antics safareigs estan situats al carrer Catalunya. 
 
A Vistabella en destaca per sobre de tot l’església del Sagrat Cor, d’estil modernista i bastida per l’arquitecte 
Josep Maria Jujol l’any 1923. No hi ha cementiri. El Casal Jujol ocupa bona part de les antigues escoles del 
poble, que desaparegueren ja fa una pila d’anys. També s’hi ubica el consultori mèdic. 
 
Finalment, a les Gunyoles hi ha l’església de Sant Fructuós, situada al carrer Major, en una petita parcel·la 
entre mitgeres i aixecada els anys cinquanta del segle XX. Tampoc hi ha cementiri. Sí que hi ha uns antics 
rentadors, com en el cas de l’Argilaga, i el casal, rehabilitat recentment i que, com a Vistabella, allotja en part 
també el consultori mèdic. 
 
Les instal·lacions de l’estació del Camp de Tarragona no tenen la qualificació d’equipaments. 
 
En resum, els equipaments comunitaris qualificats com a tal, clau E, tant existents com previstos per les 
NSP i les seves modificacions, són els relacionats al quadre següent. 
 

localització  existents (m 2) nova creació (m 2) total (m 2) 
LA SECUITA 28.281,02 3.830,51 32.111,53 

Ajuntament 657,50  

Casal 391,07  

Escola 11.185,93  

Església 399,64  

Cementiri 9.134,43  

Zona esportiva 6.512,45  

SUE 1.1 2.675,01  

SUE 1.3 947,00  

SUE 1.4 0  

UA 1.2 208,50  

 
L’ARGILAGA 4.753,03 1.564,00 6.317,03 

Església 287,25  

Casal 442,68  

Cementiri 3.341,14  

Safareigs 63,21  

Escoles (UA 2.7) 618,75  

SUE 2.1 1.564,00  

 

VISTABELLA  480,31 1.944,00 2.424,31 

Església 254,00  

Casal 226,31  

UA 3.4 1.944,00  
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LES GUNYOLES  292,11    0,00  292,11 

Església 90,12  

Casal 185,78  

Safareigs 16,21  

 

COSTA DE LA TOIA 0 0 0 

 
TAPIOLES 0 0 0 

 
CTRA EL PONT 0 0 0 

 
HOSTAL DEL PI 0 0 0 

 
TOTAL 33.806,47 7.338,51 41.144,98 

 
 
Com en el cas del còmput de zones verdes, s’han obviat els àmbits de sòl urbanitzable previstos i que no 
s’han desenvolupat, els quals es regeixen pels estàndards establerts per llei. Comptant, doncs, només els 
àmbits de sòl urbà, les NSP es fixaven un horitzó d’uns 3.500 habitants; per la qual cosa el ràtio 
d’equipaments comunitaris per habitant del municipi és de 11,76 m2/hab. Aquest valor és superior als 8,7 
m2/hab que determina el Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) per a àrees bàsiques territorials de 
1.000 a 5.000 habitants. 
 
SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS 
 
Els serveis tècnics qualificats com a tal, clau ST, tant existents com previstos per les NSP i les seves 
modificacions, són els relacionats al quadre següent. No es relacionen les cessions necessàries per als 
nous polígons d’actuació urbanística, àmbits amb PMU o sectors de sòl urbanitzable pendents encara del 
seu desenvolupament. 
 

localització  existents (m 2) nova creació (m 2) total (m 2) 

Dipòsits la Secuita 3.011,14  

Dipòsits Vistabella 1.115,82  

Depuradora la Secuita 1.988,71  

Bassa l’Argilaga 853,71  

Telefònica c/Progrés 245,54  

Red Eléctrica de España 90.424,29  

Tapioles 390,53  

ET Eixample 56,17  

ET Gaià 114,60  

ET SUE 1.2 10,00  

ET SUE 1.1 10,00  

ET UA 2.3 50,65  

 

TOTAL 7.395,69 90.875,47 98.271,16 
 
 
Les NSP 2000 justifiquen els estàndards de zones verdes i equipaments d’acord amb el ràtio de la seva 
superfície pel número d’habitants. Les noves propostes del POUM hauran de justificar el compliment dels 
paràmetres que fixa la legislació urbanística vigent. 
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Zones  
 
Les NSP 2000 i les seves modificacions estableixen la següent zonificació: 
 

• Nucli Antic (Clau 1) 
Edificació dels diferents nuclis antics històrics que conformen el municipi: ordenació entre mitgeres 
alineada a vial, amb illa tancada compacta o illa tancada amb pati interior. 

 
• Eixample Urbà (Clau 2) 

Edificació d’eixample: ordenació entre mitgeres alineada a vial, amb illa tancada amb pati interior. 
Clau 2.1 : ordenació entre mitgeres alineada a vial, amb illa tancada amb pati interior, d’aplicació a la 
UA 3.2 de Vistabella. 

 
• Cases en Filera (Clau 3) 

Edificació unifamiliar entre mitgeres: ordenació en filera alineada a vial o reculada. Respon a 
promocions unitàries per a cada filera, responent també a un projecte arquitectònic unitari. 
Clau 3.1: ordenació en filera alineada a vial i reculada. Respon a promocions unitàries per a cada 
filera, responent també a un projecte arquitectònic unitari. D’aplicació al sector SUE 1.2. 
Clau 3.2: ordenació en filera alineada a vial o reculada. Respon a promocions unitàries per a cada 
filera, responent també a un projecte arquitectònic unitari. D’aplicació al sector SUE 1.1. 
Clau 3B: ordenació en filera alineada a vial i reculada. Respon a un projecte arquitectònic unitari. 
D’aplicació al sector SUE 2 de les Tapioles. 

 
• Cases en Filera - Eixample (Clau 3e) 

Edificació unifamiliar entre mitgeres: ordenació en filera alineada a vial però reculada, consolidada 
dins el conegut com “Eixample” del nucli urbà de la Secuita iniciat a finals de la dècada dels anys 
70, al sud de la urbanització Les Creus. Parcel·la mínima: 135m2. 

 
• Ciutat Jardí (Clau 4A) 

Edificació de ciutat jardí: ordenació unifamiliar aïllada o aparellada envoltada de jardí. Parcel·la 
mínima: 500m2. 

 
• Ciutat Jardí (Clau 4B) 

Edificació de ciutat jardí: ordenació unifamiliar aïllada o aparellada envoltada de jardí, en general 
provinent de l’antic Pla parcial de Les Creus. Parcel·la mínima: 500m2. 
Clau 4B.1: ordenació unifamiliar aïllada o aparellada envoltada de jardí. Parcel·la mínima: 500m2. 
D’aplicació al sector SUE 1.2. 
Clau 4D: ordenació unifamiliar aïllada envoltada de jardí. Parcel·la mínima: 500m2. D’aplicació al 
sector SUE 2  de les Tapioles. 

 
• Ciutat Jardí (Clau 4C) 

Edificació de ciutat jardí: ordenació unifamiliar aïllada, aparellada o adossada amb parcel·les més 
petites i condicions d’edificació més denses. Parcel·la mínima: 250m2. 

 
• Conservació de l’Estructura Urbana i Edificatòria  (Clau 5) 

Regula les condicions d’edificació en aquells solars edificats on s’ha cregut adient fer respectar les 
edificacions existents, ja sigui per estar catalogades ja sigui per merèixer estar-hi pel seu interès 
arquitectònic o ambiental. Generalment l’edificació va acompanyada de la presència d’alguna massa 
arbòria o alguns exemplars d’arbres que s’han de respectar. 

 
• Volumetria Específica (Clau 6) 

Edificació aïllada en petits cossos de volumetria específica, admesa en aquells terrenys que formen 
part de finques qualificades com a clau 5. La proposta volumètrica respondrà a un projecte 
arquitectònic unitari, sempre que quedi solucionat l’accés rodat a través d’una via pública 
urbanitzada i l’assoliment dels altres serveis urbans a càrrec dels seus propietaris. 
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• Industrial (Clau 7) 
Edificació industrial en aquelles parcel·les on l’activitat ja hi està arrelada o pot fàcilment fer-ho per 
reconversió d’edificacions o per substitució i ampliació d’altres. És el cas dels Sindicats Agrícoles de 
la Secuita i de l’Argilaga, l’àrea industrial consolidada al sud limitant amb els Pallaresos i per últim 
l’àrea amb granges tipològicament prou definides de l’Argilaga. 

 
 
Polígons i sectors  
 
Les NSP 2000 determinaven inicialment per al sòl urbà 14 polígons d’actuació urbanística i 9 sectors amb 
Pla de Millora Urbana (abans Pla Especial). 
 
polígons d’actuació urbanística  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

nucli  PAU sòl (m 2) habitatges  

La Secuita UA 1.1 2.860,00 4 

UA 1.2 2.836,00 22 

L’Argilaga UA 2.1 1.489,00 2 

UA 2.2 3.190,00 3 

UA 2.3 12.730,00 41 

UA 2.4 5.372,00 15 

UA 2.5 7.516,00 7 

UA 2.6 15.850,00 20 

Vistabella UA 3.1 1.675,00 16 

UA 3.2 20.074,00 75 

UA 3.3 16.977,00 20 

UA 3.4 11.238,00 12 

Les Gunyoles UA 4.1 19.264,00 50 

UA 4.2 9.682,00 34 

sectors amb PMU  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

nucli  SECTOR sòl (m 2) habitatges  

La Secuita SUE 1.1 28.100,00 84 

SUE 1.2 26.883,00 67 

SUE 1.3 9.470,00 28 

SUE 1.4 14.460,00 43 

L’Argilaga SUE 2.1 15.645,00 31 

Costa de la Toia SUE 1 20.500,00 25 

Tapioles SUE 2 28.500,00 34 

Ctra. Pont SUE 3 21.000,00 25 

Hostal del Pi SUE 4 18.900,00 22 
 
Tots ells són d’ús exclusivament residencial, tret de la UA 2.5 que inclou també l’ús industrial. 
 
La Modificació Puntual formulada l’any 2012 d’ampliació del sòl urbà de l’Argilaga (aprovada per la CTU el 4 
d’abril de 2013) incorpora un nou polígon d’actuació urbanística: 
 

nucli  PAU sòl (m 2) habitatges  

L’Argilaga UA 2.7 3.786,25 12 
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Quant al sòl urbanitzable, les NSP fixen els següents sectors: 
 
sectors en sòl urbanitzable delimitat  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

denominació  usos  SECTOR sòl (m 2) habitatges  

Mas Martí residencial SAU R1 132.231,00 132 

Industrial la Secuita industrial SAU I1 37.214,00 0 

Industrial les Gunyoles industrial SAU I2 97.800,00 0 
 
sectors en sòl urbanitzable no delimitat  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

denominació  usos  SECTOR sòl (m 2) habitatges  

Estació TAV 
terciari + 

residencial SAU 545.500,00 250 
 
 
En el seu període de vigència, les previsions de desenvolupament de les NSP no s’han complert tal i com 
hem dit anteriorment. Tot seguit detallarem cadascun dels àmbits de creixement previstos i el seu estat de 
desenvolupament. 
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POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 
 
UA 1.1           LA SECUITA 
 
    NSP 
àmbit    2.860 m2                
qualificació   clau 4A     
sòl edificable   2.112 m2 = 75% 
cessió viària   748 m2 = 25% 
cessió espais lliures  0 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,50 m2/m2 
núm. màxim habitatges  4 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
 
 
UA 1.2           LA SECUITA 
 
    NSP    REAL 
àmbit    2.836 m2                 3.036 m2                
qualificació   clau 1 
sòl edificable   2.100 m2 = 74%  2.103,6 m2                
cessió viària   528 m2 = 18,7%  724,13 m2                
cessió espais lliures  0 
cessió equipaments  208 m2 = 7,3%   208,5 m2                
coef. edif. m2/m2 net  2,23 m2 
sostre edificable  4.700 m2              4.691,03 m2                
núm. màxim habitatges  22 
usos dominants   habitatge i comercial      
núm. plantes   3 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    pendent d’urbanitzar (Proj. URB 28/7/2008 i Proj. REP 9/2/2009) 
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UA 2.1           L’ARGILAGA 
 
    NSP 
àmbit    1.489 m2                 
qualificació   clau 4A 
sòl edificable   1.060 m2 = 71% 
cessió viària   129 m2 = 8,7% 
cessió espais lliures  300 m2 = 20% 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,50 m2/m2 
sostre edificable  530 m2             
núm. màxim habitatges  2 
usos dominants   habitatge       
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
Caldrà formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat i espais lliures indicats segons prescrigui l’Ajuntament. 
 
 
UA 2.2           L’ARGILAGA 
 
    NSP    REAL 
àmbit    3.190 m2                  3.394 m2                
qualificació   clau 4A 
sòl edificable   2.730 m2 = 85%  2.942,1 m2                
cessió viària   138 m2 = 4,5%   151,07 m2                
cessió espais lliures  322 m2 = 10%   300,49 m2                
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,50 m2/m2 
sostre edificable  1.365 m2         1.471,07 m2                    
núm. màxim habitatges  3 
usos dominants   habitatge  
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    iniciat 4/10/2012 
 
Caldrà formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat i espais lliures indicats segons prescrigui l’Ajuntament. 
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UA 2.3           L’ARGILAGA 
 
    NSP    REAL 
àmbit    12.730 m2          13.552 m2       
qualificació   claus 1 i 3 
sòl edificable   7.497 m2 = 58,2%  7.403,2 m2 
cessió viària   3.665 m2 = 28,4%  3.815,34 m2 
cessió espais lliures  1.728 m2 = 13,4%  2.250,61 m2 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  1,05m2/m2 
sostre edificable  6.697m2   7.773,36 m2 
núm. màxim habitatges  41 
usos dominants   habitatge i comercial      
núm. plantes   3 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    pendent d’urbanitzar (Proj. URB 4/2/2008 i Proj. REP 16/3/2009) 
 
Caldrà redactar un projecte de compensació entre els propietaris del sòl, així com un projecte d’urbanització. 
S’ajustaran els sostres edificables i les cessions en funció d’un càlcul més precís de la superfície total a 
través d’un bon topogràfic. 
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UA 2.4           L’ARGILAGA 
 
    NSP     
àmbit    5.372 m2               
qualificació   clau 3      
sòl edificable   2.930 m2 = 54,50% 
cessió viària   1.224 m2 = 22,8% 
cessió espais lliures  1.218 m2 = 22,7% 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,89 m2/m2 
sostre edificable  2.616 m2           
núm. màxim habitatges  15 
usos dominants   habitatge i comercial      
núm. plantes   2 i 3 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
Caldrà redactar un projecte de compensació entre els dos propietaris del sòl, així com un projecte 
d’urbanització. 
 
 
UA 2.5           L’ARGILAGA 
 
    NSP 
àmbit    7.516 m2                 
qualificació   claus 7 i 3 
sòl edificable   5.963 m2= 79,3% 
cessió viària   953 m2 = 12,7% 
cessió espais lliures  600 m2 = 8% 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,75 m2/m2 
sostre edificable  4.510 m2           
núm. màxim habitatges  7 
usos dominants   industrial i habitatge  
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
El sostre net es repartirà segons l’ordenació gràfica establerta. Per a la parcel·lació de l’àrea industrial, si 
s’escau, consultar normativa clau 7. Caldrà fer un projecte d’urbanització i un de parcel·lació. 
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UA 2.6           L’ARGILAGA 
 
    NSP 
àmbit    15.850 m2                 
qualificació   clau 4A 
sòl edificable   10.700 m2 = 67,60% 
cessió viària   3.820 m2 = 24,00% 
cessió espais lliures  1.330 m2 = 8,40% 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,50 m2/m2 
sostre edificable  5.350 m2           
núm. màxim habitatges  20 
usos dominants   habitatge       
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
S’ajustaran les xifres en funció d’un aixecament topogràfic del terreny i es respectaran els percentatges 
proporcionalment. Caldrà estudiar les rasants dels vials perpendiculars a la carretera per tal de procurar 
connectar a la llarga amb la rasant modificable del camí rural del fons de l’àmbit d’actuació, fent-ho 
compatible amb la possibilitat de desguassar el clavegueram cap a la xarxa existent de l’Argilaga. Caldrà 
efectuar un projecte d’urbanització i un projecte de parcel·lació que s’ajusti a la normativa establerta. 
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UA 2.7           L’ARGILAGA 
 
Unitat d’actuació INCORPORADA per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 3/07/2013. 
 
    MP NSP 2013 
àmbit    3.786,25 m2 
qualificació   clau 1 
sòl edificable   710,00 m2 (18’75%) 
cessió viària   1.051,00 m2 (27’76%) 
cessió espais lliures  1.406,50 m2 (37,15%) 
cessió equipament  618,75 m2 (16,34 %) 
nombre màxim d’habitatges 12 ut (3 dels quals de protecció oficial) 
índex d’edificabilitat bruta IEB 0,3565 m2st/ m2sòl 
sostre màxim   1.350 m2 
reserva HPO   3 ut 
aprofitament mig  202,50 m2 (15% de 1.350,00 m2 de sostre) 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   3 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
El projecte de urbanització haurà de permetre l’accés al camí del Torrent. 
 
Si en el moment del desenvolupament edificatori d’aquest polígon encara no està resolt el tractament de les 
aigües residuals, s’haurà de preveure la construcció d’una instal·lació pròpia que tracti els nous cabdals que 
es generin. L’abocament al medi de les aigües recollides per la xarxa de pluvials es farà de manera que no 
suposi perjudici a tercers. 
L’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització corresponent requerirà l’informe previ favorable de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest projecte haurà de considerar els punts següents: 
• Considerar com a zona de prioritat invertida amb plataforma única els carrers de Sant Pau i Sant Roc, donat que no disposen de 

vorera. En cas de construir una vorera, allò més indicat seria una zona 30. 
• Considerar com a zona de prioritat invertida amb plataforma única els nous vials de 6m i 8m d’amplada. Aquesta consideració es 

podria estendre al vial de 12m d’amplada, en cas que tampoc disposés de voreres. 
• Complir les disposicions de l’Ordre Ministerial VIV/561/2010, relatives a accessibilitat, especialment pel que fa referència a: 

- Guals en els passos de vianants degudament senyalitzats amb pintura antilliscant i senyalització vertical per a vehicles. 
- Amplada lliure d’obstacles de les voreres. 

• En cas d’instal·lar mecanismes limitadors de la velocitat dels vehicles, adaptar aquests a les característiques de les vies. 
 
El Projecte d’Urbanització determinarà l’exclusió dels carrers Sant Pau i Sant Roc de la xarxa bàsica. 
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UA 3.1           VISTABELLA 
 
    NSP 
àmbit    1.675 m2                 
qualificació   clau 2              
sòl edificable   1.245 m2 = 74% 
cessió viària   430 m2 = 26% 
cessió espais lliures  0 
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  2,54 m2/ m2 

sostre locals   1.245 m2        
sostre habitatges  1.918 m2             
usos dominants   habitatge i comercial      
núm. plantes   3 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
 
Caldrà formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat i espais lliures indicats segons prescrigui l’Ajuntament. 
Prevaldrà l’aplicació de l’ordenança estricte de la clau 2 a les dades d’edificabilitat neta donades a la fitxa. 
 

 
 

 
UA 3.2           VISTABELLA 
 
Unitat d’actuació MODIFICADA per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 21/12/2005. 
 
    MP NSP 2005 
àmbit    20.074 m2                
qualificació   claus 2.1 i 3 
sòl edificable   9.537 m2 = 48% 
cessió viària   5.862 m2 = 29% 
cessió espais lliures  4.675 m2 = 23%        
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  1,62 m2/ m2 
sostre locals   mínim 1.700 m2 no admetent ús de garatge        
sostre habitatges  13.787 m2             
núm. màxim habitatges  75 
usos dominants   habitatge i comercial      
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    no iniciat 
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Caldrà formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat i espais lliures indicats, redactant el projecte 
d’urbanització seguint les indicacions de l’Ajuntament. Caldrà redactar un projecte de compensació entre els 
propietaris del sòl objecte de la unitat d’actuació. Caldrà aportar les cessions corresponents al 10% de 
l’aprofitament corresponent als nous usos, aplicat als 4.207 m2 en què s’ha incrementat el sostre edificable 
destinat a habitatges. Prevaldrà l’aplicació de l’ordenança estricte de les claus a les dades d’edificabilitat 
neta donades a la fitxa. 
 

 
 
 
UA 3.3           VISTABELLA 
 
Unitat d’actuació ELIMINADA per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 7/6/2012. 
 
    MP NSP 2012 
àmbit    16.977 m2                 
qualificació   clau 4A 
sòl edificable   15.310 m2 = 90,18% 
cessió viària   1.667 m2 = 9,81% 
cessió espais lliures  0  
cessió equipaments  0 
coef. edif. m2/m2 net  0,50 m2/ m2 
sostre habitatges  7.655 m2           
núm. màxim habitatges  20 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    eliminada 
 
Caldrà formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat i espais lliures indicats segons prescrigui l’Ajuntament. 
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UA 3.4           VISTABELLA 
 
Unitat d’actuació MODIFICADA per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 7/6/2012. 
 
    MP NSP 2012 
àmbit    11.238 m2                 
qualificació   clau 4A 
sòl edificable   6.351 m2 = 90,18% 
cessió viària   2.943 m2 = 9,81% 
cessió espais lliures  0 
cessió equipaments  1.944 m2 
coef. edif. m2/m2 net  0,50 m2/ m2 
sostre habitatges  3.175 m2            
núm. màxim habitatges  12 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    iniciat 1/3/2006, desistiment 4/6/2012 
 
Caldrà formalitzar les cessions, urbanitzar la vialitat i espais lliures indicats segons prescrigui l’Ajuntament i 
també fer un projecte de parcel·lació d’acord amb la normativa. 
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UA 4.1           LES GUNYOLES 
 
Unitat d’actuació MODIFICADA per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 30/9/2002. 
 
    MP NSP 2002 
àmbit    19.264,15 m2                
qualificació   claus 3 i 4A 
sòl edificable   13.061,15 m2 
cessió viària   4.605,76 m2 
cessió espais lliures  1.597,24 m2 
coef. edif. m2/m2 net  0,62 m2/ m2 
sostre edificable clau 3  6.072 m2             
sostre edificable clau 4A 2.052 m2 
núm. màxim habitatges  50 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    iniciat 10/12/2004, desistiment 4/6/2012 
 
La silueta dels blocs lineals representa el gàlib màxim on situar el sostre edificable. L’edificació podrà 
coincidir o no a ell, però respondrà a un projecte arquitectònic unitari. 
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UA 4.2           LES GUNYOLES 
 
    NSP    REAL 
àmbit    9.682 m2                 10.482 m2 
qualificació   clau 3 
sòl edificable   6.242 m2 = 64,47%  7.484,3 m2 
cessió viària   2.540 m2 = 26,23%  2.099,6 m2 
cessió espais lliures  900 m2 = 9,30%  900 m2 
coef. edif. m2/ m2 net  0,77 m2/ m2   0,65 m2/ m2 
sostre edificable  4.840 m2              4.840 m2 
núm. màxim habitatges  34 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    executada (Proj. URB 2/5/2007 i Proj. REP 20/9/2004) 
 
La silueta dels blocs lineals representa el gàlib màxim on situar el sostre edificable. L’edificació podrà 
coincidir o no a ell, però respondrà a un projecte arquitectònic unitari. 
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ÀREES DE SÒL URBÀ AMB PLA ESPECIAL (SECTORS AMB P.M .U.) 
 
 
SUE 1          COSTA DE LA TOIA 
 
    NSP 
àmbit    20.500 m2       
estat    planejament no iniciat         
 
SUE 2          LES TAPIOLES 
 
Unitat d’actuació MODIFICADA per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 6/5/2004. 
 
    PMU 2013 
àmbit    32.520 m2               
qualificació   claus 3B i 4D 
sòl edificable   25.005,8 m2 
cessió viària   6.456,66 m2 
cessió espais lliures  667,25 m2 
coef. edif. m2/m2 net  0,40 m2/ m2 
sostre edificable clau 3B 916 m2             
sostre edificable clau 4D 9.088 m2 
usos dominants   habitatge 
núm. plantes   2 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    PMU publicat al DOGC de 9/07/2013  
    pendent de reparcel·lació i urbanització         
 
SUE3          CTRA. DEL PONT 
 
Unitat d’actuació PENDENT de Modificació Puntual de les NSP iniciada 30/10/2003. 
 
    NSP 
àmbit    21.000 m2              
estat    planejament iniciat 29/12/2009         
 
SUE 4          HOSTAL DEL PI 
 
    NSP 
àmbit    18.900 m2 
estat    planejament no iniciat         
 
Objectius comuns:  
Es tracta d’acotar i ordenar una àrea parcel·lada il·legalment ja fa més de deu anys, on no es va saber 
aturar el procés d’edificació i ara esdevé una situació que entenem irreversible, és a dir, difícilment hom pot 
recuperar l’espai natural d’origen atenent el seu grau de consolidació. Per tant, es classifica dins del sòl urbà 
però pendent de l’aprovació d’un Pla Especial de Millora Urbana (ara PMU) i del corresponent projecte 
d’urbanització, on s’estableixin les etapes per a completar el procés i arribar a la condició de sol urbà 
estricte. S’estableix com a tipus edificatori adequat el d’edificació aïllada a regular pel planejament derivat el 
qual també definirà les cessions necessàries per a vialitat per tal de garantir una correcta circulació i 
accessibilitat a totes les parcel·les i els mínims equipaments i espais lliures de cessió pública i gratuïta, pel 
gaudi de la comunitat de propietaris del sector. Es respectarà l’estat de la parcel·lació que hom pugui 
demostrar com anterior a l’aprovació inicial d’aquestes NSP i s’establirà com a parcel·la mínima aquella 
existent a la data de l’aprovació inicial de les NSP. L’índex d’edificabilitat serà la mitja de l’existent en la data 
de l’aprovació inicial de les NSP, sense perjudici d’admetre un lleuger increment d’aquest per a petites 
ampliacions.  
Pla Especial (PMU) i projecte d’urbanització: Es redactarà per tècnic competent. 
Sistema d’actuació: preferentment per compensació i en cas necessari es passarà a cooperació segons allò 
establert legalment. 
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SUE 1.1          LA SECUITA 
 
    PMU 2012 
àmbit    30.029 m2                
qualificació   clau 3.2 
sòl edificable   17.002,7 m2 
cessió viària   8.614,75 m2 
cessió espais lliures  1.726,53 m2 
cessió equipaments  2.675,01 m2 
sostre edificable  18.017,4 m2 
núm. màxim habitatges  77 
usos dominants   habitatge i comercial      
núm. plantes   3 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    PMU publicat al DOGC de 27/11/2012  
    pendent de reparcel·lació i urbanització         
 
En cas de resultar una superfície diferent a la de l’àmbit indicat, s’entén que les cessions seran les indicades 
en concepte de percentatges sobre la superfície demostrable de l’àmbit d’actuació final. 
 
Objectius i condicions d’edificació:  
Es tracta d’ordenar un sector del nucli urbà de La Secuita, classificat al llarg del carrer Progrés, com a sòl 
urbà des de la delimitació redactada als anys setanta, quins propietaris estan pagant contribució urbana des 
d’aleshores. Cal garantir que aquest sector objecte d’un pla especial gaudeixi d’unes mínimes cessions per 
espais lliures i equipaments comunitaris. Es respectarà la servitud de carreteres de 25m indicada 
gràficament, a la zona que no era considerada zona urbana estricte abans de l’aprovació inicial de les NSP. 
Atenent al pendent transversal dels terrenys, es cuidarà bé la disposició viària per tal que els blocs de cases 
en filera s’adeqüin bé a l’orografia; dites fileres es trossejaran en unitats mínimes d’edificació, amb 
tractament unitari i de no més de vuit habitatges. Es destinarà una baixa proporció del sostre edificable per a 
ús comercial, concentrada a la banda del carrer Progrés. 
Sistema d’actuació: Preferentment per compensació. 
Pla Especial (PMU) i Projecte d’urbanització: Es redactarà per tècnic competent. 
 
 
SUE 1.2          LA SECUITA 
 
Sector MODIFICAT per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 8/8/2007. 
 
    PMU 2008 
àmbit    27.538 m2               
qualificació   claus 3.1 i 4B.1 
sòl edificable   14.259 m2 
altura reguladora  7m 
núm. plantes   2 
cessió viària   6.148,03 m2 
cessió espais lliures 608,96 m2 
cessió equipaments 6.512,45 m2 
coef. edif. m2/ m2 brut  0,339 m2/ m2 (d’aprofitament privat) 
sostre habitatges  9.336,54 m2 
densitat habitatges/ ha  24 
núm. màxim habitatges  66 
usos dominants   habitatge     
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    PMU publicat al DOGC de 19/5/2008  
    executat         
 
Objectius i justificació: 
S’estableix aquest Pla especial d’àmbit discontinu amb la finalitat específica que les noves zones edificables 
que s’hi preveuen s’utilitzin per compensar l’obtenció dels nous equipaments i espais lliures plantejats per 
l’Ajuntament. Dos dels sub-àmbits formaven part del sistema d’espais lliures de cessió pública i gratuïta del 
Pla parcial de Les Creus, aprovat a principis dels anys setanta. L’altre sub-àmbit, el de més a ponent, era 
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qualificat com de ciutat jardí intensiva, amb un aprofitament de 2,70 m3/m2 sobre parcel·la neta; tanmateix 
aquest no s’ha arribat a materialitzar mai i l’ajuntament s’ha fixat l’objectiu de requalificar els terrenys i 
obtenir un bon paquet d’equipaments (bàsicament esportius i recreatius), renunciant al sistema d’espais 
lliures local que si bé és cert que s’havia cedit, mai s’entregà urbanitzat mínimament. S’ha calculat el sostre 
equivalent i el número d’habitatges que la normativa permetia fer a les dues illes del sub-àmbit de ponent i 
s’ha establert un sostre i una densitat tals que permetin compensar amb escreix aquells drets inicials tot 
compensant la falta de centralitat dels altres sub-àmbits i els costos de reurbanització que suposaran pels 
propietaris afectats. 
Sistema d’actuació: Preferentment per compensació. 
Pla Especial (PMU) i Projecte d’urbanització: Es redactarà per tècnic competent. 
 
 
SUE 1.3          LA SECUITA 
 
Sector MODIFICAT per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 21/12/2005. 
 
    MP NSP 2005 
àmbit    9.470 m2                
qualificació   claus 3 i 4B 
cessió viària   la necessària 
cessió espais lliures i equip. 10% 
coef. edif. m2/m2 brut  0,45 m2/m2 
densitat habitatges/ ha  30                        
usos dominants   habitatge    
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    planejament no iniciat 
 
En cas de resultar una superfície diferent a la de l’àmbit indicat, s’entén que les cessions seran les indicades 
en concepte de percentatges sobre la superfície demostrable de l’àmbit d’actuació final. 
 
Objectius: 
Es tracta d’ordenar un sector del nucli urbà de La Secuita classificat com a sòl urbà des de la delimitació 
redactada als anys setanta, quins veïns estan pagant contribució urbana des d’aleshores, si bé bona part 
dels terrenys tenen un aprofitament agrícola que ha vingut preservant el perfil característic de la Secuita des 
de ponent. Cal garantir que aquest sector es connecti a nivell viari amb el seu veí i gaudeixi d’unes mínimes 
cessions per espais lliures i equipaments comunitaris. El vial principal que creua el sector unint el carrer Nou 
amb el de Sant Isidre podrà variar quelcom el seu traçat per adaptar-se a la topografia i tindrà una amplada 
no inferior a 10 m. 
Sistema d’actuació: Preferentment per compensació. 
Pla Especial (PMU) i Projecte d’urbanització: Es redactarà per tècnic competent. 
 
 
SUE 1.4          LA SECUITA 
 
Sector MODIFICAT per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 21/12/2005. 
 
    MP NSP 2005 
àmbit    14.460 m2               
qualificació   claus 3 i 4B 
cessió viària   la necessària 
cessió espais lliures i equip. 10% 
coef. edif. m2/m2 brut  0,45 m2/m2 
densitat habitatges/ ha  30                        
usos dominants   habitatge    
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    planejament no iniciat 
 
En cas de resultar una superfície diferent a la de l’àmbit indicat, s’entén que les cessions seran les indicades 
en concepte de percentatges sobre la superfície demostrable de l’àmbit d’actuació final. 
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Objectius: 
Es tracta d’ordenar un sector del nucli urbà de La Secuita, classificat com a sòl urbà des de la delimitació 
redactada als anys setanta, quins veïns estan pagant contribució urbana des d’aleshores, si bé bona part 
dels terrenys tenen un aprofitament agrícola que ha vingut preservant el perfil característic de la Secuita des 
de ponent. Cal garantir que aquest sector es connecti a nivell viari amb el seu veí i gaudeixi d’unes mínimes 
cessions per espais lliures i equipaments comunitaris. El vial principal que creua el sector unint el carrer Nou 
amb el de Sant Isidre podrà variar quelcom el seu traçat per adaptar-se a la topografia i tindrà una amplada 
no inferior a 10 m. 
Sistema d’actuació: Preferentment per compensació. 
Pla Especial (PMU) i Projecte d’urbanització: Es redactarà per tècnic competent. 
 
 
SUE 2.1          L’ARGILAGA 
 
Sector MODIFICAT per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 21/12/2005. 
 
    MP NSP 2005 
àmbit    15.645 m2               
qualificació   claus 3 i 4B 
cessió viària   la necessària 
cessió espais lliures i equip. 10% 
coef. edif. m2/m2 brut  0,30 m2/m2 
densitat habitatges/ ha  20                        
usos dominants   habitatge     
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    planejament no iniciat 
 
En cas de resultar una superfície diferent a la de l’àmbit indicat, s’entén que les cessions seran les indicades 
en concepte de percentatges sobre la superfície demostrable de l’àmbit d’actuació final. 
 
Objectius: 
Es tracta d’ordenar un sector perifèric al nucli urbà de l’Argilaga, classificat inicialment com a sòl no 
urbanitzable per la delimitació redactada als anys setanta, quin propietari està molt interessat en la seva 
urbanització i venda de parcel·les. Atès que es tracta d’una bossa de terreny entre la carretera vella de Pont 
d’Armentera i la seva variant, hom creu adient la qualificació de sòl urbà sempre que es desenvolupi a 
través d’un pla especial, atès també la mida reduïda del seu àmbit. Cal garantir que aquest sector es 
connecti a nivell viari amb el nucli urbà tradicional i que gaudeixi d’unes mínimes cessions per espais lliures i 
equipaments comunitaris. Es respectarà el límit d’edificació a 25m de la nova variant d’acord amb les seves 
servituds. 
Sistema d’actuació: Preferentment per compensació. 
Pla Especial (PMU) i Projecte d’urbanització: Es redactarà per tècnic competent. 
 
 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 
 
 
SAU R1          MAS MARTÍ 
 
    NSP 
àmbit    132.231 m2 
edificabilitat bruta màxima 0,25 m2/ m2 
densitat màxima del sector 10 habitatges /ha 
cessions obligatòries  Seran les establertes reglamentàriament, establint un mínim global del 25% 

entre vialitat, sistema d’equipaments comunitaris, de serveis tècnics i 
d’espais lliures. Aquests es concentraran coincidint amb la part de bosc 
residual que es troba situada tocant la carretera del Pont d’Armentera. 

condicions d’edificació  aïllada 
altres  als efectes de la protecció contra el foc, es deixarà una franja de 25m 

d’amplada no edificable seguint el perímetre del bosc existent. 
gestió    preferentment, reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    planejament no iniciat 
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SECTORS DE SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 
 
 
SAU I1           LA SECUITA 
 
    NSP 
àmbit    37.214 m2 
edificabilitat bruta màxima 0,7 m2/ m2 
ocupació màxima global 70% 
alçada edificable màxima 9,00 m 
condicions d’edificació  naus aïllades o entre mitgeres 
cessions obligatòries  seran les establertes reglamentàriament, establint un mínim global del 20% 

entre vialitat, sistema d’equipaments comunitaris, de serveis tècnics i 
d’espais lliures. El sistema d’espais lliures públics s’ubicarà preferentment 
proper al nucli urbà consolidat, a ponent de la carretera T-2231. En els 
plànols d’ordenació s’indiquen uns traçats viaris no vinculants però 
desitjables, per tal de donar continuïtat al carrer Progrés cap a ponent i 
permetre l’enllaç des de la carretera de Perafort fins a ponent de les 
escoles. 

usos  indústria petita i mitjana fins la categoria 3ª, no contaminant però regulada 
pel Reglament d’activitats molestes, nocives i perilloses i la demés legislació 
vigent, indicada a les disposicions comunes. També s’admeten altres usos 
com el comercial, oficines i l’habitatge vinculat a l’activitat que li doni suport. 

gestió    preferentment, reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    planejament no iniciat 
 
 
 
SAU I2           LES GUNYOLES 
 
Sector MODIFICAT per la Modificació Puntual de les NSP publicada al DOGC de 28/1/2005. 
 
    PPU 2011 
àmbit    97.800 m2 
qualificació   clau 7 
sòl edificable   70.266 m2 
edificabilitat bruta màxima 0,7 m2/ m2 
sostre industrial   67.002 m2 
edificabilitat neta màxima 0,95 m2/ m2 
ocupació màxima global 70% 
alçada edificable màxima 9,00 m 
condicions d’edificació  naus aïllades o entre mitgeres 
cessió viària  11.964 m2 
cessió espais lliures  9.844 m2 
cessió equipaments  4.890 m2 
usos dominants  indústria petita i mitjana fins la categoria 3ª no contaminant i oficines 
usos complementaris  habitatge vinculat a l’activitat i comercial (per superfícies >1.000 m2, caldrà 

accés a diferent nivell des de la carretera) 
gestió    reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    PPU aprovat per la CTU el 24/1/2011 
    pendent de reparcel·lació i urbanització         
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SECTORS DE SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
 
 
SAU           ESTACIÓ TAV 
 
    NSP 
àmbit    545.500 m2 
edificabilitat bruta màxima 0,35 m2/ m2 
usos  terciaris complementaris o vinculats a l’estació del TAV, admetent l’ús 

d’habitatge amb una proporció màxima del 20% de l’edificabilitat total 
resultant 

cessions obligatòries  seran les establertes reglamentàriament, establint un mínim global del 20% 
entre vialitat, sistema d’equipaments comunitaris, de serveis tècnics i 
d’espais lliures 

condicions d’edificació  el tipus d'edificació i l’altura edificable serà lliure i específica del sector. La 
definirà el pla parcial atenent les diverses necessitats dels diferents usos 
establerts 

gestió    preferentment, reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 
estat    planejament no iniciat 
 
 
 
 
RESUM 
 
El conjunt de polígons d’actuació urbanística i de sectors de planejament tant en sòl urbà com en sòl 
urbanitzable, així com el seu estat de desenvolupament es resumeixen en la taula següent: 
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polígons d’actuació urbanística i sectors de planej ament (NSP 2000 i modificacions)  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

 
 
 
 
 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT SÒL PRIVAT SÒL PÚBLIC DESENVOLUPAMENT

POLÍGON NOM ÚS SOSTRE EDIF BRUTA
EDIF
NETA HAB/HA E V TA VIALS PROMOTOR INICI EXP CTU AJUNTAMENT PLANEJAMENT GESTIÓ ESTAT

NSP REAL M2 % M2 NSP REAL NSP MODIF M2 % M2 M2 M2 M2

LA SECUITA 248 868

UA 1.1 residencial 0,2860 2112,0 73,85% 1056,00 0,500 4 13,99 14 748,00 26,15% 0,00 0,00 0,00 748,00 no iniciat

UA 1.2 residencial 0,2836 0,3036 2103,6 69,28% 4691,03 2,230 22 72,46 77 932,63 30,72% 208,50 0,00 0,00 724,13 ÀTICA IMMOBLES
10/4/2006
28/6/2006

28/7/2008
9/2/2009

PU 2008
REP 2009

pendent
URB

SUE 1.1 residencial 2,8100 3,0029 17002,7 56,62% 18017,40 0,600 84 77 30,00 294 269 13026,29 43,38% 2675,01 1726,53 10,00 8614,75 CAPASATUS 28/10/05

25/07/2012
DOGC 

27/11/2012 PMU 2012

pendent
URB
REP

SUE 1.2 residencial 2,6883 2,7538 14259,0 51,78% 9336,54 0,339 67 66 23,97 234 231 13279,44 48,22% 6512,45 608,96 10,00 6148,03 CAPASATUS 28/10/05 21/02/08
MP 2007

PMU 2008 REP 2009 executat

SUE 1.3 residencial 0,9470 4261,50 0,450 28 30,00 98 MP 2005 no iniciat

SUE 1.4 residencial 1,4460 6507,00 0,450 43 30,00 150 MP 2005 no iniciat

L'ARGILAGA 131 459

UA 2.1 residencial 0,1489 1060,0 71,19% 530,00 0,500 2 13,43 7 429,00 28,81% 0,00 300,00 0,00 129,00 no iniciat

UA 2.2 residencial 0,3190 0,3394 2942,1 86,69% 1471,07 0,500 3 8,84 11 451,56 14,16% 0,00 300,49 0,00 151,07 JOAN RULL
04/10/2012
04/10/2012

pendent
URB
REP

UA 2.3 residencial 1,2730 1,3552 7403,2 54,63% 7773,36 1,050 41 30,25 144 6116,80 45,14% 0,00 2250,61 50,65 3815,34 NOU BRUGENT
18/7/2007
18/7/2007

4/2/2008
16/3/2009

PU 2008
REP 2009

pendent
URB

UA 2.4 residencial 0,5372 2930,0 54,54% 2616,00 0,890 15 27,92 53 2442,00 45,46% 0,00 1218,00 0,00 1224,00 BEX SA no iniciat

UA 2.5 residencial 0,7516 5963,0 79,34% 4510,00 0,760 7 9,31 25 1553,00 20,66% 0,00 600,00 0,00 953,00 BEX SA no iniciat

UA 2.6 residencial 1,5850 10700,0 67,51% 5350,00 0,500 20 12,62 70 5150,00 32,49% 0,00 1330,00 0,00 3820,00 no iniciat

UA 2.7 residencial 0,3786 710,0 18,75% 1350,00 0,3565 1,900 12 31,69 36 3075,90 81,24% 618,75 1406,15 0,00 1051,00 MP 2013 no iniciat

SUE 2.1 residencial 1,5645 4693,50 0,300 31 20,00 108 MP 2005 no iniciat

VISTABELLA 123 431

UA 3.1 residencial 0,1675 1245,0 74,33% 3163,00 2,540 16 95,52 56 430,00 25,67% 0,00 0,00 0,00 430,00 no iniciat

UA 3.2 residencial 2,0074 9537,0 47,51% 15487,00 1,620 75 37,36 262 10537,00 52,49% 0,00 4675,00 0,00 5862,00 NOLLA MP 2005
bases i
Estatuts no iniciat

UA 3.3 residencial 1,6977 0,0000 15310,0 90,18% 7655,00 0,550 20 11,78 70 1667,00 9,82% 0,00 0,00 0,00 1667,00
Eliminat
MP 2012 eliminat

UA 3.4 residencial 1,1238 6351,0 56,51% 3175,00 0,500 12 10,68 42 4887,00 43,49% 1944,00 0,00 0,00 2943,00 SAMISTER / UNNIM
1/3/2006
30/5/2006

5/6/2006 AI
4/6/2012 

DESISTIMENT MP 2012

pendent
URB
REP

LES GUNYOLES 84 294

UA 4.1 residencial 1,9264 13061,2 67,80% 8124,00 0,620 50 25,96 175 6203,00 32,20% 0,00 1597,24 0,00 4605,76
PROMOU GEBIRA

UNNIM
9/8/2006

10/12/2004

---
4/6/2012 

DESISTIMENT MP 2002

pendent
URB
REP

UA 4.2 residencial 0,9682 1,0482 7484,3 71,40% 4840,00 0,650 34 32,44 119 2999,60 28,62% 0,00 900,00 0,00 2099,60
PROMOU GEBIRA

UNNIM
3/6/2004
30/9/2003

2/5/2007
20/9/2004

PU 2007
REP 2004 executat

TOTAL 22,909725

TOTAL EXECUTAT 3,6565 15,96%

URBANITZACIONS FORA DELS NUCLIS 106 371

SUE 1 COSTA LA TOIA residencial 2,0500 25 12,20 87 no iniciat

SUE 2 TAPIOLES residencial 2,8500 3,2520 25005,8 76,89% 10002,30 0,400 34 47 14,45 119 7514,44 23,11% 0,00 667,25 390,53 6456,66 COMUNITAT PROP 20/01/05

04/04/2013
DOGC 

9/7/2013
MP 2004

PMU 2010

pendent
URB
REP

SUE 3 CTRA. PONT residencial 2,1000 25 11,90 87 COMUNITAT PROP 29/12/09 MP TRÀMIT iniciat

SUE 4 CTRA. VALLS residencial 1,8900 22 11,64 77 no iniciat

TOTAL 8,89

TOTAL EXECUTAT 0 0,00%

SÒL URBANITZABLE SÒL PRIVAT

SÒL APTE PER URBANITZAR 382 1337

SAU R1 MAS MARTÍ residencial 13,2231 33057,75 0,250 132 10,00 462 Min 25% TER MONTAÑA no iniciat

SAU I1 LA SECUITA industrial 3,7214 26049,80 0,700 0 0 0 Min 20% no iniciat

SAU I2 LES GUNYOLES industrial 9,7800 9,7800 70266,00 71,85% 67002,00 0,950 0 0 0 27534,00 28,15% 4890,00 9844,00 836,00 11964,00
CARBONELL FIG.
JESIEME FUSTER 21/09/04

24/01/2011
P DOGC

MP 2005
PPU 2011

pendent
URB
REP

SAU NO SECTORITZAT
terciari i

residencial 54,5500 190925,0 0,350 250 20,00% 875 Min 20% no iniciat

TOTAL 81,2745

TOTAL EXECUTAT 0 0,00%

Min 10%

Min 10%

SUP (ha)
SUP

HABITATGES HABITANTS
SUP

Min 10%
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1.4.5. EL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL 
 
La primera protecció efectiva sobre el patrimoni del municipi deriva de les anteriorment citades Normes 
Subsidiàries i Complementàries de l’àmbit de competència de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, 
aprovades l’any 1982. En la seva normativa hi ha dos articles que en fan referència i estableixen unes 
prescripcions de caràcter general: Art. 9 “Protecció del patrimoni arquitectònic i paisatgístic” i Art. 13 
“Ordenances estètiques”. Les Normes incorporen un catàleg dels conjunts i edificis singulars de cada 
municipi en l’annex V “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històric- Artístic Típic o Tradicional”. Pel que fa al 
terme municipal de la Secuita hi figuren els següents elements: 
 

144. La Secuita 
C1 Centre històric 
E1 Església parroquial 
E2 La Tallada 
E3 Casa Torruella 
E4 Casa Desprats 
E5 Casa Dalmau 

144. L’Argilaga 
C1 Centre històric 

144. Les Gunyoles 
C1 Centre històric 

144. Vistabella 
C1 Centre històric 
E1 Església 

 
Amb l’aprovació l’any 2000 de les NSP, la regulació del patrimoni del municipi té un apartat específic en les 
normes urbanístiques: Títol IV “Pla Especial de Protecció del Patrimoni”, si bé només consta de quatre 
articles poc definits (art 114 al 117) i una relació en forma de pre-catàleg (art 15). En aquest llistat hi consten 
els següents elements, conjuntament amb la seva localització i el seu nivell de protecció. 
 
element    nivell de protecció  localització 
 
Nucli de la Secuita: 
Església de Sta. Maria o de l’Assumpta  local   Plaça de l’església 
Carrer del Clos     local   dins el nucli antic 
Carrer Catalunya (algunes façanes)  local   dins el nucli antic 
L’Ajuntament     local   C/ Sant Cristòfol 
Cal Manyé o de Tarruella   local   C/ Clos - Plaça Major 
Cal Mallafré (amb elements gòtics)  local   Plaça Major (enderrocada el 1980) 
Casa a la Plaça Major    local   Plaça major 
Cal Porta (façana)    local   C/ de la Creu 
Cementiri     local   Carretera l’Argilaga 
escuts i llindes datades    local   Conjunt nucli antic 
 
Nucli de l’Argilaga: 
Casa dels Frares (escuts…)   local   Plaça de l’Església 
Cementiri (1902)    local   camí cementiri 
Església de Sant Roc    local   Plaça de l’Església 
Cooperativa dels Pagesos (1928)  local   Carrer de sant Pau  
Casa Modernista    local   Plaça Domingo 
Masia amb torratxa “el xalet”   local   nucli urbà - ctra. del Pont 
 
Nucli de Vistabella: 
Església dels Sagrat Cor   nacional – íntegre Plaça - carrer major 
arqte.: J. M. Jujol ( 1917-1923)                 
Escuts i llindes datades    local   dins el nucli antic 
 
Nucli de Les Gunyoles: 
Arcada medieval de la font   local   Carrer de la font 
Casal – Masia     local   Plaça 
Antiga escola / tele-club (1917)   local   Plaça Guinovart 
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Església de Sant Fructuós (1955?)  local   C/ Major 
Carrers de la Font i de Catalunya  local   nucli antic 
Escuts i llindes datades    local   nucli antic 
 
Elements, jaciments i conjunts fora dels nuclis urb ans: 
Mina de l’Arquebisbe (1782-1798)  íntegre   de nord a sud pel llevant  
(veure Pla especial de protecció promogut per EMATSA aprovat el 1998) 
Inclou la pròpia mina soterrada i les torretes de ventilació grafiades. 
 
Masos diversos: 
Els Masos (Carretera de Vallmoll) 
Mas de la Tallada (arcades ogivals - residència del granger de Santes Creus) 
Mas de la Gorra (camí del Mas de la Gorra, prop de la boca del túnel del tren) 
Mas de l’Hereuet (tocant via del tren- prop boca del túnel del Catllar) 
Mas de Mercadé (al peu de la carretera de Vistabella a Perafort) 
Mas de Manent (al peu de la carretera de Perafort, tocant al seu terme) 
Mas de la Tallada (al nord del Terme Municipal) 
 
Jaciments que consten a l’Inventari del Patrimoni A rqueòlogic de Catalunya:                                   
1.- Poblat / Vil·la de l’Argilaga (darrera del carrer Sant Pau) 
2.- Vil·la del Mas Lanjo 
3.- Vil·la del Mas de Mercadé (prop de Vistabella) 
4.- Vil·la del Mas de la Tallada 
5.- Vil·la de La Secuita 
6.- Aqüeducte del Gaià 
 
En els plànols d’ordenació de les NSP es referencien aquests elements mitjançant un asterisc en negreta, si 
bé amb alguns errors. En el mateix llistat del precatàleg podem comprovar com es menciona una edificació 
ja enderrocada aleshores (Cal Mallafré), o bé se cita dues vegades el Mas de la Tallada. 
 
En tot cas, la normativa fixa la necessitat de redactar un Pla Especial per tal d’establir uns criteris de 
protecció més detallats. Mentre no es redacti aquest instrument de planejament, qualsevol actuació en els 
elements precatalogats requerirà l’autorització prèvia per part del departament competent en matèria de 
cultura. 
 
Segons la disposició addicional primera de la llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, 
només tenen la consideració de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) aquells que, tot i no seguir el 
procediment de catalogació establert, estan relacionats en catàlegs anteriors a la llei. Per la qual cosa, la 
categoria de protecció que atorga el precatàleg de les NSP no té efectivitat. En canvi sí que tenen la 
consideració de BCIL els elements que figuren al Catàleg de l’annex V de les Normes provincials del 1982. 
 
Tot i que en el llistat anterior hi figura l’església de Vistabella amb un nivell de protecció “nacional – integral”, 
la tramitació de planejament general no és la figura que la llei preveu per fer efectiva una declaració d’un Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Posteriorment, i per iniciativa de l’Ajuntament, s’incoà el corresponent 
expedient de declaració i aquest edifici modernista de l’arquitecte Jujol fou finalment declarat BCIN – 
monument històric l’any 2011 (DOGC número 5834 de 10/03/2011 i correcció d’errada al DOGC número 
5844 de 24/03/2011) i se’n delimità el corresponent Entorn de Protecció. 
 
Pel que fa al patrimoni arqueològic, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya  
va elaborar l’any 2007 l’inventari corresponent, actualitzant les dades dels jaciments i àrees d’expectativa 
arqueològica relacionades a les NSP. 
 

Aqüeducte del Gaià   3998 
Els Domenges – El Pi Gros  7066 
Vil·la de l’Argilaga   7087 
Mas de Llanjo    7088 
Mas de Mercadé    7089 
Mas de la Tallada – La Barquera  7090 
Vil·la romana de la Secuita  7091 
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El Departament de Cultura, a part del Registre de BCIN i el Catàleg del Patrimoni Cultural Català (BCIL), 
disposa d’un Inventari on es recullen tots els elements o conjunts d’interès patrimonial del municipi, sigui 
quina sigui la seva categoria de protecció, si és que n’hi ha. Aquest fons es pot consultar telemàticament via 
la plataforma “egipci” i pel que fa al municipi de la Secuita hi consten 29 elements i conjunts de patrimoni 
arquitectònic, 10 de patrimoni arqueològic i cap de paleontològic. 
 

Patrimoni Arquitectònic 
 

Codi Nom 

12347 CENTRE HISTÒRIC DE LA SECUITA 

12348 ESGLÉSIA DE SANTA MARIA O DE L'ASSUMPTA 

12349 CASA MALLAFRÈ (Enderrocat) 

12350 CASES DEL CARRER CATALUNYA 

12351 CARRER DEL CLOS - CAL MANSO 

12352 CASA MANYÉ o TORRUELLA 

12353 CASA DE LA PLAÇA MAJOR 

12354 AJUNTAMENT 

12355 CASA AL CARRER DEL DOCTOR PORTA 

12356 CEMENTIRI DE LA SECUITA 

12358 HABITATGE AL CARRER SANT CRISTÒFOR, 22 

12359 CENTRE HISTÒRIC DE L'ARGILAGA 

12361 ESGLÉSIA DE SANT ROC 

12362 CAL MANYÉ 

12363 HABITATGE A LA PLAÇA DOMINGO, 1 

12364 MASIA AMB TORRATXA 

12365 COOPERATIVA DE PAGESOS 

12366 ESCUT DE LA CASA DELS FRARES 

12367 CENTRE HISTÒRIC DE VISTABELLA 

12368 ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA 

12369 CENTRE HISTÒRIC DE LES GUNYOLES 

12370 ESGLÉSIA DE SANT FRUCTUÓS 

12371 CENTRE SOCIO-CULTURAL 

12372 CASAL MASIA DE LA PLAÇA MAJOR 

12374 MAS MANENT 

12375 MAS MERCADÉ 

12376 MAS LA TALLADA 

34906 HABITATGE AL CARRER SANT CRISTÒFOR 26 

35171 CASA DESPRATS o CASA SOLÉ 
 

Patrimoni Arqueològic 
 

Codi Nom 
3998 AQÜEDUCTE DEL GAIÀ 

7066 ELS DOMENGES  o EL PI GROS 

7087 VIL·LA DE L'ARGILAGA 

7088 MAS DEL LLANJO 

7089 MAS DE MERCADÉ 

7090 MAS DE LA TALLADA o LA BARQUERA 

7091 VIL·LA ROMANA DE LA SECUITA 
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18805 MAS DEL PUJOLET 

20435 CISTERNA DELS TORRENTS 

21033 GALERIES DE LA PARTIDA DEL MAS DE PUJOLET 
 
S’han detectat imprecisions en la localització i adreces d’alguns dels elements relacionats que caldrà 
esmenar en l’elaboració del Catàleg de Béns del POUM. 
 
Quant al patrimoni natural, no existeix cap element protegit com a arbre o arbreda monumental (decret 
214/1987, de 9 de juny, i decret 120/1989, de 17 d’abril). En canvi, l’Ajuntament en sessió plenària de 
29/10/2012 va declarar l’anomenada “alzina centenària” del Pontarró com a “arbre d’interès local” (regulats 
pel decret 47/1988, d’11 de febrer, i ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, d’actualització de l’inventari) i en va 
sol·licitar la declaració com a arbre monumental. 
 
Pel que fa als espais naturals, una petita porció del terme municipal (16,94 ha), a llevant del nucli de 
l’Argilaga i tocant al torrent de Renau, està inclosa dins la Xarxa natura 2000 en l’àmbit anomenat Riu Gaià 
ES5140019 LIC+ZEPA. També cal destacar els Clots de la Barquera, que figuren a l’Inventari de Zones 
Humides de Catalunya (referència 13003602), tot i que no disposen d’una declaració efectiva. 
 
Consultada la documentació del departament competent en matèria de medi ambient, no s’han determinat 
en el municipi de la Secuita espais d’interès geològic. 
 
Finalment, en el terme de la Secuita existeixen diversos hàbitats d’interès comunitari no prioritari: pinedes 
mediterrànies i les alberedes i boscos de ribera al llarg del torrent del Bogatell). Al nord, a la zona de la 
Serra i del Camí de la Torre, hi ha delimitat un hàbitat d’interès comunitari que té la consideració de prioritari, 
en la categoria de prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia), amb una superfície 
de 8,77 ha. 
 
Per a l’elaboració del Catàleg de Béns a Protegir, inclòs en la documentació del POUM, es tindran en 
compte les Directrius de Contingut per als Catàlegs de Béns i Plans Especials de Protecció elaborades pels 
Departaments de Territori i Sostenibilitat i el de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
1.4.6. LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 
 
AIGUA 
 
L’any 2008 es va aprovar el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de la Secuita (redactar per 
SOCADE), per tal d’avaluar les necessitats, disponibilitat i millora de les instal·lacions de distribució, que són 
gestionades directament per l’Ajuntament de la Secuita. 
 
La captació es realitza regularment des de tres pous municipals: 
 
pous municipals  
(font: Ajuntament de la Secuita) 
 

pou  situació  dipòsit que 
abasteix 

cabal anual (m 3) fondària (m)  

Nou 
(o de Recasens) 

Pol 15 parc 12 
X355358 Y4561781 

Secuita 35.388 
(18 m3/h) 

300 

Joan Clapera Pol 23 parc 10 
X355948 Y4563687 

Secuita 102.423 
(12-14 m3/h) 

122 

Vistabella Pol 24 parc 28 
X354805 Y4563960 

Vistabella 3.075 
(12 m3/h) 

130 

 
Captacions alternatives: 

• Mina de l’Arquebisbe. Aquesta antiga mina, que alimentava la ciutat de Tarragona en part aprofitant 
el traçat d’un aqüeducte romà, és gestionada per EMATSA. L’Ajuntament de la Secuita hi té un punt 
de captació que només s’utilitza en casos excepcionals. La capacitat d’aportació és de 12 m3/h. 

• Xarxa del CAT. Aquesta xarxa creua el terme de nord a sud mitjançant un ramal que passa pel bell 
mig del poble de les Gunyoles. L’Ajuntament de la Secuita forma part del Consorci (té assignada 
una reserva mínima de 1.550  m3/mes) si bé no disposa de cap punt de connexió. L’Estació del 
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Camp de Tarragona disposa d’un punt de connexió propi, tot i que no té garantida la disponibilitat 
d’aigua en els mesos d’estiu. Un conveni signat entre l’Ajuntament i ADIF l’any 2006 preveu la 
construcció d’un ramal als dipòsits de la Secuita i d’aquí a l’estació per garantir-ne l’abastament 
continu. 

• Pou zona esportiva de les Creus. Construït darrerament en una zona verda propera al nucli de 
dipòsits per tal d’abaratir les despeses de bombament del pou Nou i també suplir l’antic pou de les 
Creus, el qual ha deixat d’estar en funcionament. Encara no està connectat a la xarxa. 

• Pous del Mas de la Gorra. Situats en una finca privada on hi havia funcionat un planta 
embotelladora d’aigua, propers al pou Nou però al costat sud de la línia del TAV. És una zona amb 
aigua abundant i de gran qualitat. Actualment en desús, l’Ajuntament disposa d’una concessió 
d’aigües en un dels pous que es vol recuperar. 

 
Altres infraestructures: 
Una canonada gestionada per Repsol va en paral·lel a la línia del ferrocarril i connecta el polígon industrial 
amb el pantà del Gaià, que funciona com a reserva d’aigua. 
 
L’aigua provinent d’aquests punts de captació s’emmagatzema en dos nuclis de dipòsits: el de la Secuita, 
situat al punt més alt del carrer Guillem de Claramunt, i el de Vistabella, a mig camí entre aquest poble i les 
Gunyoles. Una canonada els uneix alimentant els de Vistabella per gravetat. 
 
dipòsits municipals  
(font: Ajuntament de la Secuita) 
 

dipòsit  situació  capacitat (m 3) nuclis subministrats  
Secuita (gran) X356532 Y4563186 (cota 189) 1.500 La Secuita, l’Argilaga i Sant Roc 
Secuita (petit) X356521 Y4563166 (cota 189) 300 La Secuita, l’Argilaga i Sant Roc 
Vistabella X354347 Y4564266 (cota 164) 500 Vistabella i les Gunyoles 

 
L’esquema de xarxa en alta és el següent: 
 

 
Font: Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de la Secuita (SOCADE, 2008) 
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El consum de la població en el tercer trimestre de l’any 2012 ha estat de 29.045m3, cosa que representa una 
mitjana de 200 l/habitant i dia. 
 
Les xarxes de distribució gairebé s’han renovat completament, passant de canonades antigues de plom, 
ferro, fibrociment o PVC a noves de polietilè. 
 
SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament respon a la complexitat del municipi, de manera que és independent per cadascun 
dels nuclis de població. Pràcticament no hi ha xarxa d’aigües pluvials, doncs no hi ha cap punt d’abocament 
proper, tret de les Gunyoles o aquelles actuacions noves on es preveuen basses de filtració de graves. En la 
resta de nuclis les aigües de pluja discorren en superfície els carrers. Els punts d’abocament de les aigües 
negres són els següents: 
 
La Secuita 
 

• EDAR la Secuita (Pol 17 parc 6, UTM ED50 X355273 Y4562230). Recull bona part del nucli de la 
Secuita. És una depuradora biològica que va entrar en funcionament l’any 1986, per una població 
equivalent de 1.500 habitants i un cabal mg diari de 300m3/dia. Els fangs són recollits per l’empresa 
EMATSA. Les aigües depurades van a unes parcel·les agrícoles del Bosc del Ferrer Ric. 

• Bassa de les “ranes” (T223, prop del camí dels Horts). Punt d’abocament dels carrers Catalunya, 
Sant Isidre, Clos i places Major i de l’Església. 

 
L’Argilaga 
 

• Bassa (camí del torrent de Renau, pol 7 parc 13). Punt d’abocament dels carrers Sant Pau, Sant 
Roc, i plaça de l’Església. Les aigües de la bassa es transporten a l’EDAR de la Secuita. 

• Pou (pol 9 parc 1). Punt d’abocament de la resta de carrers del poble, pel costat de ponent. 
 
Vistabella 
 

• Pou (camí del Molí, pol 25 parc 12). Punt d’abocament dels carrers Onze de Setembre, Joan XXIII, 
Av. Jujol, Verdaguer i part de Sant Bartomeu, pel costat de ponent. 

• Pou (camí dels Horts, pol 25 parc 12). Punt d’abocament de la resta de carrers del poble, pel costat 
de llevant. 

 
Les Gunyoles 
 

• Depuradora (carrer Delfí Guinovart, UTM ED50 X353805 Y4564199). Depuradora biològica 
compacta formada per dues unitats tipus BIOTRIT-400/150 de 105m3, per a una població equivalent 
de 800 habitants. Disposa d’autorització d’abocament per a un cabal mig diari de 112,5 m3/dia. 
L’aigua depurada és abocada al torrent del Bogatell. Fou construïda per una promotora com a 
resultat del desenvolupament del polígon d’actuació urbanística UA 4.2, si bé dóna servei a tot el 
poble. 

 
Sant Roc 
 

• Xarxa de clavegueram pròpia. La depuració es realitza en la part corresponent al terme del Catllar. 
 
La regularització d’aquest abocaments està contemplada en el PSARU 2005 de l’ACA. En l’annex 1 del 
llistat d’actuacions en l’actualització 2010 hi ha programades al terme de la Secuita: 
 
Escenari 2006-2008 
 

• Sistema de sanejament del baix Francolí (depuradora supramunicipal i col·lectors a la Secuita, 
Perafort, els Pallaresos, Constantí, els Garidells, el Catllar i Tarragona). Aquesta xarxa inclou un 
ramal a Vistabella i a la Secuita, eliminant així els punts d’abocament actuals i la mateixa EDAR 
actualment en funcionament. 
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Escenari 2009-2014 
 

• EDAR i col·lectors de l’Argilaga V1 
• EDAR i col·lectors de l’Argilaga V2 
• EDAR i col·lectors de les Gunyoles 
• EDAR i col·lectors de Vistabella 

 
Cap d’aquestes actuacions s’ha dut a terme per part de l’ACA. Tan sols a les Gunyoles s’ha instal·lat una 
depuradora biològica que vindria a substituir l’EDAR prevista pel PSARU. Amb la instal·lació de la 
depuradora supramunicipal, actuació incorporada posteriorment i en un escenari més immediat, tampoc 
serien necessàries les actuacions pendents a Vistabella i la Secuita, de manera que únicament caldria 
resoldre de forma independent els punts d’abocament de l’Argilaga. 
 
ENERGIA 
 
Cal destacar la quantitat de línies elèctriques d’alta tensió que creuen el terme en diverses direccions: 
 

• 220 kV Subirats - Bellicens. Al nord del terme, a la zona del Pontarró. 
• 380 kV Garraf – Vandellós. D’est a oest del terme, entre els nuclis de Vistabella i les Gunyoles. 
• 220 kV Puigpelat – Constantí / Montblanc – Perafort, de nord a sud passant pel mig del nucli urbà de 

la Secuita. 
• 220 kV Constantí – Perafort, derivació de l’anterior propera a l’estació del TAV. 

 
Totes aquestes són propietat de Red Eléctrica de España. En paral·lel a la línia 220 kV Puigpelat – 
Constantí / Montblanc – Perafort n’hi ha una de 110 kV, d’Endesa, que també creua el nucli de la Secuita pel 
bell mig. 
 
El Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 preveu la instal·lació d’una subestació 
elèctrica a la Secuita. Derivada d’aquesta estan planificades noves línies que s’afegiran a les existents. 
Actualment hi ha en tràmit: 
 

• RAT 12306 aug. capacitat transport 220KV Constantí/Penedès(Montblanc) 
• RAT 12917 nova línia aèria 220KV Entronque E1 – Perafort 
• RAT 12972 nova línia aèria 220KV e/s Secuita – Juneda(Montblanc)/Perafort 

e/s Secuita – Puigpelat/Constantí 
• RAT 12975 subestació la Secuita 400KV  
• RAT 12976 nova línia aèria 400KV e/s Secuita – Vandellós/Garraf 
• RAT 12994 nova línia aèria 400KV Escatrón – Aubals – Selva – Ent. E1 – Secuita 

 
 
Actualment els expedients derivats de la nova línia de transport de 400kV i la subestació elèctrica estan 
arxivats administrativament per no superar dins de termini el tràmit ambiental. 
 
Pel que fa al gas, tot i que hi ha diversos estudis realitzats per Gas Natural per l’extensió de la seva xarxa 
als nuclis de la Secuita i Vistabella, actualment aquest servei és inexistent. Tanmateix, i seguint tant els 
estudis esmentats com els elaborats per Repsol i altres companyies per la distribució interna de GLP en 
cada nucli, l’Ajuntament de la Secuita està instal·lant les canalitzacions corresponents en cada nova 
intervenció sobre la vialitat dels pobles. 
 
També cal destacar l’oleoducte de CLH que, provenint de la refineria de la Pobla de Mafumet, creua el terme 
de ponent a llevant, passant a pocs metres del nucli de Vistabella. 
 
RESIDUS 
 
La gestió dels residus es materialitza, a través del Consell Comarcal del Tarragonès, mitjançant la recollida 
selectiva en contenidors soterrats. En alguns indrets puntuals i per necessitats diferents es realitza amb 
l’antic sistema de contenidors en superfície. 
 
El sistema es complementa amb la recollida porta a porta de voluminosos un cop al mes, una deixalleria 
mòbil també un cop al mes i la instal·lació de contenidors de recollida de poda per al compostatge. 
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La Secuita no disposa de deixalleria fixa, però la instal·lació de referència es troba situada molt a prop del 
seu terme municipal, a la carretera T-203 en direcció al Catllar, tocant a la TP-2031. 
 
S’han detectat punts d’abocament il·legals en diversos indrets del terme, sobretot llocs boscosos i prop 
d’una carretera (T-2231, T-2234). Però un dels punts més conflictius en aquest sentit són els Clots de la 
Barquera, un accident geogràfic artificial en forma de gran cràter (unes 6 ha d’extensió i uns 6m de fondària, 
situat a uns cinc-cents metres de la Secuita), que respon a l’extracció massiva de terres per construir la 
presa de l’embassament del riu Gaià al Catllar. Durant uns anys existí l’amenaça de voler convertir-la en un 
abocador legal de residus tòxics industrials, recuperar l’antic nivell natural i donar sortida a les necessitats 
de la zona industrial de la refineria. Tanmateix, l’aleshores Pla Director per la Gestió de Residus Industrials 
de Catalunya no va contemplar aquesta possibilitat i per ara només es planteja la manera com restituir el 
paisatge inicial. Tot i que encara és propietat d’una empresa de gestió de residus, l’any 2010 es va elaborar 
un Pla de Gestió per tal de limitar la seva clausura a terres procedents d’excavació, així com recuperar les 
zones humides d’interès ecològic. 
 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
 
La distribució del senyal de telefonia fixa és efectuat per Telefónica, des de la centraleta de la Secuita 
situada al carrer Progrés. Tanmateix, els nuclis de les Gunyoles i part de Vistabella depenen d’altres 
centraletes externes. La xarxa és aèria tot i que amb les noves actuacions de reurbanització de carrers 
l’Ajuntament la va soterrant. No hi ha xarxa de fibra òptica. 
 
Les Gunyoles no disposa de senyal ADSL, de manera que l’Ajuntament va implantar la seva pròpia xarxa 
WIFI/WIMAX que arriba a tots els nuclis de població mitjançant diverses antenes interconnectades entre sí. 
La xarxa arriba a tots els equipaments públics i fins i tot es van habilitar zones de Wifi lliure obert en hores i 
temporades predeterminades. 
 
Al municipi hi ha tres antenes d’operadors de telefonia mòbil: 
 

La Secuita dipòsits    movistar  sòl urbà 
   Guillem de Claramunt 17 
   X356545 Y4563197 
Les Gunyoles pol 1 parc 27   movistar  sòl no urbanitzable 
   X353346 Y4564650 
Estació TAV pol 15 parc 9009  adif   sòl no urbanitzable 
   X355847 Y4561504  (movistar-orange-vodafone) 
 

En termes veïns però molt properes a la Secuita tenim: 
 
El Catllar  camí Vell del Catllar  orange   sòl no urbanitzable 
   pol 22 parc 36 Catllar 
   X356672 Y4563160 
Vallmoll  Urb. Garràfols   vodafone  sòl no urbanitzable 
       orange 

   
Tanmateix resta pendent d’aplicació el Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació, el 
qual estableix la centralització i unificació de les antenes en les zones APIR. En el nostre cas, aquestes 
queden predeterminades a la zona del camí Vell del Catllar (TM El Catllar), als Garràfols (TM Vallmoll) i a 
l’estació del TAV (TM Secuita). 
 
ALTRES 
 
El municipi també disposa des de l’any 2011 de l’”Auditoria Energètica de l’Enllumenat Públic al Terme 
Municipal de la Secuita”, on s’identifiquen les mancances i problemàtiques de les instal·lacions d’enllumenat 
públic de tots els nuclis urbans i s’exposen les mesures a emprendre per tal de solventar-les, actuacions que 
s’estan duent a terme per fases. 
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1.4.7. LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
 
XARXA DE CARRETERES 
 
A nivell territorial cal destacar dues carreteres: 
 
N-240 (Tarragona – Valls – Bilbo). De nord a sud, creua l’extrem nord-oest del terme entre el nucli de les 
Gunyoles i l’Hostal del Pi. Titularitat: estatal. 
 
TP-2031 (Tarragona – El Pont d’Armentera). Creua de sud a nord el terme (en bona part és límit de terme) 
passant per l’Argilaga. Arranjada darrerament, s’ha construït una variant pel costat de ponent d’aquest nucli. 
Titularitat: Diputació de Tarragona. 
 
Pel que fa a la infraestructura viària local: 
 
T-223 (la Secuita – Vallmoll). Uneix les dues anteriors tot passant per La Secuita. Titularitat: Diputació de 
Tarragona. 
 
TV-2231. Uneix les poblacions de Perafort, La Secuita i l’Argilaga, per tant també uneix la N-240 i la TP-
2031. Titularitat: Diputació de Tarragona. 
 
Les carreteres T-223 i TV-2231 creuen el nucli urbà de la Secuita en forma de travesseres urbanes, fet que 
suposa una circulació important tant de turismes com de vehicles pesats pel mig del poble i davant zones 
d’equipaments com l’Escola Guillem de Claramunt. És un dels problemes de mobilitat més importants 
pendent de resoldre. 
 
TV-2233. És l’accés al nucli de les Gunyoles des de la N-240. Titularitat: Diputació de Tarragona. 
 
TV-2234. Des de la TV-2231 permet arribar a Vistabella. Titularitat: Diputació de Tarragona. 
 
C-421B. Un vial uneix la N-240 amb l’Estació del Camp de Tarragona. Des de la N-240 fins a la rotonda de 
la TV-2231 és titularitat de la Generalitat de Catalunya. El tram fins a l’estació és d’ADIF. S’està redactant el 
projecte executiu per a la prolongació d’aquest vial fins a la cruïlla de les carreteres TP-2031 i T-203. 
 
Des de la rotonda de la TV-2231, prop de Perafort i al sud de la línia del TAV, està previst la construcció d’un 
vial que enllaci amb la N-240 passant per Sant Ramon (Sant Salvador). 
 
Una camí municipal pavimentat uneix les Gunyoles, Vistabella i la Secuita. Requereix una millora en el traçat 
a l’espera de ser considerat per la Diputació com a part de la seva xarxa viària. Titularitat: Ajuntament de la 
Secuita. 
 
XARXA FERROVIÀRIA 
 
En destaca per sobre de tot la línia del tren d’alta velocitat TAV Madrid – Barcelona - Frontera francesa que 
creua el terme, de ponent a llevant, entre el bosc del Ferrer Ric i el Bosc del Mas de l’Hereuet, on també 
s’ubica l’Estació del Camp de Tarragona, la gran infraestructura de mobilitat del terme per la seva 
repercussió a nivell territorial, tal com ho defineix el Pla de Mobilitat Urbana de Tarragona. 
 
Avui en dia encara no s’han solucionat les greus mancances de mobilitat generades per l’estacionament a 
les proximitats de l’estació i els accessos des del nord i zona del Baix Gaià i Penedès, restant a l’espera de 
la construcció de la nova carretera de connexió des de la TP-2031. 
 
El seu traçat és tangencial a l’antiga línia de ferrocarril de Reus a Barcelona per Roda de Berà, ara en 
desús, la qual tenia també parada a l’estació anomenada de la Secuita – Perafort, doncs estava situada a 
cavall dels dos termes. Fou enderrocada amb la construcció del TAV. El planejament territorial preveu 
recuperar aquesta línia per al transport de mercaderies i, potser, de viatgers. Les dues línies passen per sota 
la carretera TP-2031 del Pont d’Armentera per sengles túnels en direcció al Catllar. 
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XARXA DE CAMINS 
 
El municipi gaudeix d’una rica xarxa de camins veïnals, molts seguint la traça de camins històrics de la 
comarca (comunicaven amb el monestir de Santes Creus o l’abadia del Codony, d’on depenien 
històricament els indrets del municipi), camins que anaven a buscar el molí o la bassa del comú 
corresponent o camins que comuniquen simplement els pobles entre sí. Molts trams s’han recuperat 
darrerament i s’han incorporat a una ruta senyalitzada anomenada dels “Quatre Pobles”. 
 
TRANSPORT PÚBLIC 
 
Des del nucli de la Secuita, hi ha dues línies regulars de transport de viatgers: 
 

• Bràfim – la Secuita – Tarragona (operada per HIFE) 
• La Secuita – Estació Camp de Tarragona – Reus (operada per Empresa PLANA) 

 
La parada principal està ubicada al carrer Progrés, cruïlla amb el carrer Verge del Pilar. 
 
Des del nucli de l’Argilaga hi ha una línia regular de transport de viatgers: 
 

• Bràfim – la Secuita – Tarragona (operada per HIFE) 
 
La parada està ubicada a la cruïlla del carrer Tarragona, Nou i la TV-2231. 
 
Des del nucli de Vistabella no hi ha cap línia de transport regular. Hi ha una parada de transport escolar 
ubicada a la cruïlla dels carrers Joan XXIII i Onze de Setembre. 
 
Des del nucli de les Gunyoles hi ha una línia regular de transport de viatgers: 
 

• Tarragona – Valls (operada per Empresa PLANA) 
 
La parada està ubicada a la N-240, accés a les Gunyoles per la TV-2233. 
 
Des de l’Estació del Camp de Tarragona hi ha cinc línies regulars de transport de viatgers: 
 

• Tarragona – Estació Camp de Tarragona (operada per Empresa PLANA) 
• Reus – Estació Camp de Tarragona (operada per Empresa PLANA) 
• Cambrils – Salou – Reus – Estació Camp de Tarragona (operada per Empresa PLANA) 
• Cambrils – Salou – Estació Camp de Tarragona (operada per Empresa PLANA) amb 

transbordament a Tarragona 
• Valls – Estació Camp de Tarragona (operada per Empresa PLANA) 

 
Els quatre nuclis de població tenen línies de transport escolar. 
 
El municipi té operatives en aquest moment nou llicències de taxi. 
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1.5.  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
 
1.5.1. ANTECEDENTS 
 
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, estableix al 
seu article 8, com a principi general que ha de regir en els processos urbanístics de planejament i gestió, el 
de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans. Per a l’efectivitat 
d’aquest principi general, l’article 59.3.a) de la mateixa Llei, estableix que la memòria del document de 
planejament ha d’integrar el Programa de Participació Ciutadana que l’Ajuntament hagi aplicat al llarg del 
procés de formulació i tramitació del instrument de planejament a aprovar. 
 

Art. 8 Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics 
 
1. Es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la 
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics, com a òrgans 
locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l'apartat 1. 
3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del planejament i 
dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat. 
4. Tothom té dret a obtenir dels organismes de l'administració competent les dades certificades que 
els permetin assumir llurs obligacions i l'exercici de l'activitat urbanística. 
5. La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament 
i gestió urbanístics i, a aquests efectes: 
a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el 
pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents: 
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se 
suspenen. 
Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o 
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que 
l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 
b) Cal garantir l'accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic 
vigents. 
c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els 
procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur 
tramitació. 
d) Es desenvolupen per reglament les formes de consulta i divulgació dels instruments urbanístics i 
els mitjans d'accés de la ciutadania a aquests instruments i la prestació d'assistència tècnica perquè 
puguin comprendre'ls correctament. 
6. Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els i les particulars han de facilitar la 
documentació i la informació necessàries per a la redacció dels plans urbanístics. 
7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de respectar la iniciativa 
privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos d'insuficiència o 
d'incompliment, sens perjudici dels supòsits d'actuació pública directa. 
8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a organismes de caràcter 
públic i a entitats, societats o empreses mixtes. 

 
 
El Reglament que desplega la Llei d’Urbanisme de Catalunya (decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol)  
també en el seu articulat fa referències al dret a la participació ciutadana: 
 

CAPÍTOL III Dret a la participació ciutadana 
 
Art 21 Foment de la participació ciutadana en els processos de planejament i gestió urbanístics 
 
Les administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes 
en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, han de sotmetre 
aquests instruments als tràmits d’informació pública previstos en la Llei d’urbanisme i en aquest 
Reglament. 
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Art 22 Programes de participació ciutadana en el procés de planejament 
 
22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de planejament urbanístic, 
l’administració competent pot aprovar el corresponent programa de participació ciutadana, d’acord 
amb el que estableix l’article 105 d’aquest Reglament. 
22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes per tal de 
facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, 
com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit 
d’informació pública, i pot referir-se a les fases i continguts següents: 
a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública: 
1r. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el planejament i facilitin les 
dades necessàries per donar coneixement suficient del seu abast i característiques. Aquestes accions 
poden comprendre la publicació i exposició al públic d’un avanç de l’instrument de planejament i la 
realització d’actes informatius, conferències, presentació d’estudis previs i altres instruments similars. 
2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es posaran a disposició de la 
ciutadania i les institucions per recollir les seves opinions, així com per facilitar el debat i la 
presentació de propostes. Es poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, tallers de 
propostes i similars. En tot cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels sectors de 
població significatius en el territori i no limitar-se a una crida genèrica a la participació. Aquestes 
actuacions poden ser complementades amb mitjans telemàtics. 
3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació de l’informe de resultats 
d’aquest procés. 
b) Contingut en relació amb el període d’informació pública: 
1r. Mecanismes d’informació sobre l'ordenació proposada per l’instrument aprovat inicialment. 
2n. Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest període i el sistema de recollida 
d’al·legacions i propostes de manera que faciliti la seva presentació, habilitant els mitjans i els espais 
adients d’acord amb les característiques del territori. 
c) Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació pública: 
1r. Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les fases 
del procediment d’elaboració. 
2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració. 
L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al diari o Butlletí 
Oficial que correspongui i el seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències i en 
l’horari que l’edicte assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o 
publicitat. 
 
Art 105 Programa de participació ciutadana en el procés de planejament 
 
105.1 Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en 
qualsevol moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa de 
participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22 d’aquest Reglament. 
105.2 L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de 
formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o 
simultàniament a la publicació de l’avanç del pla. 

 
 
 
1.5.2.  EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
L’article 59.3.a) del TRLU disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha 
d’incloure el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i 
tramitació del pla fins a la seva aprovació, amb la finalitat de garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació dels ciutadans en els processos de planejament i de gestió. 
 
L’Ajuntament creu necessari posar l’èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques, i, en concret, 
el planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels veïns. 
 
El programa de participació ciutadana estableix tot el procés de participació en la formulació del Pla general 
d’ordenació urbana (en endavant, POUM) i relaciona els mecanismes de consulta i de participació, tant els 
creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents. 
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El Programa de Participació Ciutadana fou aprovat per l’ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 16-12-
2011 i consta dels continguts que s'exposen tot seguit. 
 
OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Aquest Programa de participació ciutadana s’emmarca en l’article 8 del TRLU i els articles 21, 22 i 23 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). 
 
Té com a objectiu garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 del TRLU sobre publicitat i 
participació en els processos de planejament i gestió urbanística i en aquest sentit ha d’expressar les 
mesures i actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa, informació i de participació dels 
ciutadans.  
 
FONAMENT JURÍDIC DE LA FORMULACIÓ DEL PROGRAMA 
 
El fonament legal que empara aquest document és l’article 8 i l’article 59.3.a) del TRLU. 
 
L’article 59 del TRLU disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure 
el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del 
pla fins a la seva aprovació, per tal de garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article de l’esmentada 
normativa.  
 
Tanmateix, els articles 21, 22, 23, 101, 105, 106 del RLU detallen el contingut i el tràmit d’aprovació i 
publicació. Estableix que el Programa de participació ciutadana expressarà les mesures i actuacions 
previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans. 
 
El programa de participació ciutadana pot abastar tant la fase prèvia a la redacció dels documents de les 
figures de planejament com el període de la seva formació i les fases posteriors, a partir de la convocatòria 
d’informació pública, amb la finalitat de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut 
dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives al llarg 
de la preceptiva informació pública a convocar després de l’aprovació inicial. 
 
L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al BOP Tarragona i els seu 
contingut pot ser objecte de consulta pública, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de 
divulgació o publicitat. 
 
FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
1A. FASE DE PARTICIPACIÓ 
 
Fase d’informació  
 
1.- Es presentaran als mitjans de comunicació i a la ciutadania en general l’equip redactor, el calendari i el 
programa de treball. Aquesta presentació se farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament i casals dels nuclis de 
població del terme municipal, i es publicarà en la web de l’Ajuntament (www.lasecuita.cat) i en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
2.- S’elaborarà i es publicarà material informatiu i de difusió que reculli una introducció genèrica al POUM 
(definició, expectatives i intencions) i la descripció dels  mecanismes de participació en el POUM. 
 
3.- L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el 
POUM (web, revista i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general). 
 
4.- Una vegada aprovat l’avanç del POUM: 
 
- Es convocarà un acte públic informatiu a la Sala de Plens i Casals.  
 
- Es publicarà material informatiu d’aquest avanç del POUM a la pàgina web de l’ajuntament  i a través de la 
revista amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou POUM i d’implicar 
als ciutadans i ciutadanes a fi que participin activament en la definició del nou model de desenvolupament 
del municipi. 
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- En la mateixa publicació es facilitaran els mitjans per a la participació ciutadana per a la presentació de 
suggeriments i alternatives i per a la participació activa en les jornades de participació. 
 
- S’exposarà, també, tota la documentació de l’avanç del POUM a les oficines de l’Ajuntament, indicant 
l’horari i el termini per poder examinar-la, i es posarà a disposició dels ciutadans els mitjans per recollir 
suggeriments i propostes a través del Registre General de l’Ajuntament. 
 
Fase de debat ciutadà:  
 
Mitjançant la web s’obrirà la participació ciutadana, amb l’objectiu de facilitar una participació oberta i plural i 
promoure la participació de la ciutadania no associada, per impulsar el debat i la reflexió al voltant dels 
grans eixos temàtics i perquè els ciutadans puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves 
propostes, i si s’escau es desenvoluparan jornades de participació. 
 
Fase de creació dels òrgans de participació:  
 
1.- Comissió d’Estudi – Àrea Tècnica  
El reglament orgànic municipal (ROM) va crear la Comissió d’Estudi especifica de l’àrea tècnica que ha de 
dictaminar amb caràcter previ els acords del ple, i que entre les seves competències s’inclou el Planejament 
urbanístic.  
 
2.- Comissió de Seguiment  
Es crearà una comissió de seguiment dels treballs de redacció del POUM, que funcionalment serà una 
subcomissió de la comissió d’estudi de l’àrea tècnica. 
 
La comissió de seguiment serà l’òrgan de participació de les entitats locals operatives del municipi, amb la 
funció de canalitzar les inquietuds i les iniciatives de les associacions i entitats locals, per adreçar-les l’equip 
redactor i a la Comissió d’Estudi a través dels cinc eixos temàtics: 
 
Territori i Desenvolupament 
Urbà 

Ordenació del sòl, infraestructures, comunicacions, mobilitat, transport 
públic 
 

Desenvolupament Econòmic I 
Ocupació 

Activitat econòmica: comerç, empresa, indústria, turisme, noves 
ocupacions, formació, treball i equipaments 
 

Medi Ambient i Sostenibilitat Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l’aigua, energia, 
espais lliures, zones de protecció ambiental i educació mediambiental 
 

Cultura, Educació i Formació Educació, ensenyament, equipaments culturals i educatius, serveis 
culturals i oci 
 

Qualitat De Vida i Cohesió 
Social 

Habitatge i equipaments socials, sanitat, integració social, igualtat, 
participació ciutadana, immigració, seguretat urbana i justícia social 

 
La Comissió de Seguiment, com a subcomissió de la comissió d’estudi de l’àrea tècnica, li serà d’aplicació 
les normes de funcionament de les comissions d’estudi així com els art. 22 i següents – òrgans col·legiats, 
de la llei 30/92 Llei de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i Procediment administratiu comú 
(LRJAP PAC)  
 
Als efectes que sigui operativa es fixa un nombre màxim de membres de la comissió en 17 membres. 
 
Presidència Alcalde o regidor en qui delegui 

 
Vocals (8) 1 regidor de cada grup municipal amb vot ponderat pel nombre de regidors del grup. 

  
 (8) Un representant per cada Entitat local, nomenats per l’alcalde a proposta dels 

Presidents de les entitats locals operatives existents fins a la data d’aprovació del programa 
de participació ciutadana  
  

Tècnic  L’equip redactor  
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Secretari  El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui, que desenvolupa les tasques 

d’assessor jurídic. 
 

Invitats  Els regidors no membres són invitats nats de la Comissió de seguiment. 
Tots els membres podrà sol·licitar a la Presidència l’assistència d’invitats d’experts o altres 
per a tasques d’assessorament o informe. 
  

Vigència La Comissió de Seguiment serà vigent fins a l’aprovació definitiva del POUM 
 
 
2A. FASE DE PARTICIPACIÓ 
 
En aquesta fase el ple municipal haurà d’aprovar inicialment el POUM de La Secuita. Després de l’aprovació 
inicial els documents del Pla s’hauran de sotmetre a informació pública i a un procés de participació 
ciutadana pel termini d’un mes. En aquest període s’han de desenvolupar les actuacions següents: 
 
1. S’exposaran públicament els treballs que contenen els criteris generals del nou ordenament del municipi. 
 
2. Es presentaran públicament aquests treballs a tots els ciutadans i les ciutadanes en general. 
 
3. Es mantindran els mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer la presentació de les 
propostes i suggeriments ciutadans. 
 
4. S’establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i per fer la consulta directa dels 
documents que contenen aquests treballs. 
 
3A. FASE DE PARTICIPACIÓ 
 
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les actuacions següents. 
 
Es donarà publicitat al document aprovat inicialment, fent públiques: 
a) Totes les propostes i iniciatives presentades. 
b) L’informe tècnic, elaborat per l’equip redactor, en relació a totes les propostes i iniciatives presentades. 
b) La resolució municipal d’acceptació o no acceptació de les propostes i iniciatives presentades, la qual 
hauran de ser motivades. 
c) Les modificacions derivades de les al·legacions, si s’escau. 
 
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les modificacions 
derivades d’uns i altres s’han d’incloure com a document del Pla, que serà públic i podrà ser consultat en la 
fase posterior a l’aprovació provisional. 
 
L’Ajuntament informarà els ciutadans del municipi de l’aprovació provisional del POUM utilitzant els mitjans 
abans citats: web, butlletí municipal i qualsevol altre mitjà que en garanteixi una difusió general. 
 
Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament informarà de l’estat de tramitació del Pla, així com, si 
s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin modificacions 
substancials que serien objecte d’una segona informació pública d’acord amb les determinacions dels 
articles 92.3 del TRLU i 112 del RLU. 
 
FASE POSTERIOR 
 
Una vegada aprovat definitivament el Pla, l’Ajuntament ha d’exposar tota la documentació definitiva i 
publicar material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou 
POUM aprovats definitivament. 
 
Per a aquesta difusió ha d’utilitzar tots els mitjans al seu abast (web, revista municipal i qualsevol altre mitjà 
que en garanteixi una difusió general). 
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REGLA GENERAL 
 
A més, i donant compliment a l’article 10 del Decret Llei 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística, 
es garantirà l’accés telemàtic a aquest instrument de planejament i la prestació d’assistència tècnica per a la 
seva comprensió. 
 
 
1.5.3.  PROPOSTES 
 
Un cop pres l’acord d’exposició pública de l’avanç de planejament i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar, s’obrirà un període per presentar el document i poder formular els corresponents suggeriments. 
Aquests hauran de ser valorats pels tècnics redactors i prendre’s en consideració si s’escau. 
 
El conjunt de propostes s’hauran de recollir a la memòria del POUM, d’acord amb el procés de participació 
ciutadana, per a la seva aprovació inicial. 
 
 
1.5.4. ANNEXOS 
 
 
WEB MUNICIPAL 
 
Durant el primer trimestre del 2012 s'activà al web municipal www.lasecuita.cat l'enllaç “POUM. Procés de 
participació ciutadana”, pel qual s'accedia a un formulari per trametre les observacions i/o dubtes a resoldre 
en aquesta primera fase de participació. 
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2 CRITERIS I OBJECTIUS 
 
2.1. DIAGNOSI 
 
 
2.1.1. TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) introdueix nous condicionants pel que fa a la 
protecció i tractament del sòl no urbanitzable que cal tenir en compte en el desenvolupament del POUM. Les 
NSP vigents no contemplen les noves categories de sòl no urbanitzable : protecció preventiva, protecció 
territorial i protecció especial.  
 
Tot i les expectatives creades i la dinàmica urbana de municipis veïns, el terme de la Secuita manté la seva 
fesomia rural i el seu paisatge característic, que combina les grans planes agrícoles de vinya i cereals i les 
petites masses boscoses sobre petits turons que s’enlairen i marquen una fita en l’entorn. Nogensmenys, 
han aparegut elements distorsionadors dins i fora del municipi, sobretot l’estació del TAV i el polígon 
industrial “El Mas Vell” de Vallmoll, a banda de petites activitats que, de forma puntual, més o menys s’han 
integrat en el paisatge. També, i més enllà dels quatre assentaments urbans fora dels nuclis històrics (Costa 
de la Toia, Les Tapioles, Els Diumenges i l’Hostal del Pi), les NSP preveuen l’ocupació fragmentària  de 
més sòl en polígons d’ús residencial (Mas Martí), industrial (Les Gunyoles) i terciari (estació TAV). 
 
El planejament vigent tampoc posa en relleu el paper dels elements propis del paisatge  (masies, xarxa de 
camins, masses boscoses, tapís agrícola...). Aquest aspecte, juntament amb l’anterior referent a la 
fragmentació del sòl, són dos dels objectius que el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona marca com 
a fites a resoldre pel que fa a la unitat de paisatge de la Plana de l’Alt Camp i, en concret, pels anomenats 
“Camps de la Secuita”. 
 
Tot i que la hidrografia del terme no és significativa, fins a hores d’ara no s’ha realitzat un estudi 
d’inundabilitat complet. El torrent del Bogatell i els Clots de la Barquera  són els dos únics cursos hídrics 
dels municipi i en particular el segon mereix una especial atenció pels seus valors ecològics com a zona 
humida, valors que no són reconeguts en un planejament vigent que, per contra, ho tracta en el sentit 
contrari de la major protecció. 
 
Les NSP plantegen importants creixements de baixa densitat i amb una gran ocupació de sòl , un model 
que no s’ajusta a les necessitats actuals i que és lluny dels criteris de sostenibilitat pels quals ens hem de 
regir. 
 
Actualment el terme està travessat per un gran nombre de línies elèctriques d’alta tensió, que augmentaran 
amb la futura implantació de la subestació elèctrica  de REE. La reserva de sòl que els NSP fixen per 
aquesta instal·lació no és de cap de les maneres la millor implantació pel seu gran impacte paisatgístic. 
 
2.1.2. MOBILITAT 
 
Quant a les carreteres, ens trobem amb un xarxa territorial i bàsica amb vies de diferent titularitat: Estat, 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i, fins i tot, Adif. A nivell territorial existeix una greu manca 
de connectivitat de l’estació del TAV , a més de la problemàtica de l’estacionament dels vehicles al voltant 
dels vials d’accés. Tot i que ja fa temps que s’està planificant i projectant (vial de Sant Ramon, connexió 
estació amb la TP-2031, accés des de Reus...), cap d’aquestes infraestructures s’ha executat. 
 
A nivell local, i un cop ha entrat en servei la variant de la TP-2031 a l’Argilaga, resta pendent la millora del 
traçat de la TV-2231 i, sobretot, l’eliminació de les travesseres urbanes  de la Secuita (T223 i TV-2231). 
També caldria millorar l’amplada de les carreteres TV-2233 i TV-2234 d’accés a les Gunyoles i Vistabella 
respectivament. 
 
Els quatre centres històrics són molt compactes, amb carrers estrets que dificulten la mobilitat interna , 
l’accessibilitat des de l’exterior i la connectivitat amb els centres de serveis, equipaments... 
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El camí dels Horts , camí veïnal asfaltat de titularitat municipal, és en la pràctica una carretera que uneix les 
Gunyoles i Vistabella amb el cap de municipi, la Secuita i, per tant, és l’accés a gran part dels serveis que 
ofereix aquest nucli de població. Però actualment el seu traçat és perillós i l’amplada insuficient, per la qual 
cosa no pot exercir el paper que li pertoca com a vial estructurant del municipi. 
 
La Secuita va perdre l’any 1992 el pas del ferrocarril convencional (estació de la Secuita - Perafort) però 
finalment l’any 2006 va entrar en servei la línia d’alta velocitat i la seva estació. Actualment s’està construint 
la connexió amb el corredor del Mediterrani i està planificada la recuperació de l’antiga línia Reus – Roda de 
Berà per a la circulació de mercaderies. Amb aquestes infraestructures la Secuita esdevé el node principal 
del Camp de Tarragona i el pol de connexió d’aquest amb el centre de la península i amb Europa. Però es 
troba a faltar en la planificació sectorial la seva incorporació a la futura xarxa de rodalies  del Camp i, per 
tant, a una escala més de proximitat i similar al paper que va jugar el ferrocarril convencional anteriorment. 
 
Al terme hi ha diverses línies regulars de viatgers amb autobús  però cal diferenciar les que connecten 
l’estació del TAV amb les principals poblacions del Camp de Tarragona de les línies interiors que passen per 
les poblacions, les quals tenen unes freqüències de pas insuficients. Tots els nuclis urbans tenen parada a 
alguna línia regular tret de Vistabella, que té greus mancances de comunicacions i més en un municipi amb 
un percentatge gran de població envellida. Les connexions amb els serveis bàsics (CAP del Morell i Escola 
Guillem de Claramunt de la Secuita) són deficients. 
 
El municipi té una extensa xarxa de camins , molts dels quals s’han anat recuperant o fins i tot revaloritzant 
en incorporar-los a la Ruta dels Quatre Pobles. Tot i això, encara hi ha força camins històrics que s’estan 
perdent o d’altres que, per la seva funció de connectivitat o de lleure, caldria millorar. 
 
2.1.3. ESTRUCTURA URBANA 
 
Els quatre nuclis històrics mantenen la seva fesomia de poble  rural, amb uns centres molt compactes de 
carrers estrets i mobilitat difícil. 
 
Aquests aspectes s’han vist alterats per la conversió d’habitatges buits existents o patis sense edificar en 
habitatges plurifamiliars , una tipologia aliena al nucli antic i que genera greus problemes de densificació, 
manca de serveis i una gran mobilitat interna. Tanmateix l’Ajuntament ha endegat mesures per evitar 
aquesta densificació limitant la superfície mínima dels habitatges en aquetes zones. 
 
Els creixements de baixa densitat  com les Creus generen una gran superfície viària que encareix el seu 
manteniment. Són solucions poc sostenibles però que a la vegada són una alternativa de mercat per a la 
població de la primera corona de la ciutat de Tarragona. 
 
Es detecta en tots els nuclis una manca de jerarquia viària  i falta concentració de serveis i equipaments, tot 
generant nuclis potents o pols d’atracció. Els centres històrics pateixen problemes d’ordenació de la 
circulació i de manca de places d’aparcament. 
 
2.1.4. PATRIMONI 
 
Les NSP vigents no proporcionen els instruments suficients per garantir la protecció del patrimoni del 
municipi. Tan sols hi figura una relació (inventari ) de béns a protegir que provenen del llistat annex a les 
Normes Subsidiàries i Complementàries de l’àmbit de competència de la Comissió d’Urbanisme de 
Tarragona de l’any 1982. En no haver-se redactat mai un Pla Especial de Protecció, no estan definits ni els 
objectes de protecció, les mesures a emprendre, els tipus d’intervencions... 
 
De la mateixa manera no queden clars conceptes bàsics com són les categories o els nivells de protecció, 
establerts d’acord amb la legislació vigent (llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català). Per 
tant, no estan adaptats al marc legal vigent i tampoc actualitzats  als darrers canvis, com per exemple la 
Declaració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella com a B.C.I.N. 
 
L’inventari és una mera relació de béns arquitectònics i arqueològics  i no es tenen en compte altres 
elements integrants al patrimoni cultural català com són els etnològics o naturals. 
 
2.1.5. HABITATGE 
 
Les previsions de població (uns 5.000 habitants) i habitatge (968 nous habitatges en sòl urbanitzable o 



POUM la secuita  criteris i objectius 
117 

 

polígons d’actuació urbanística) per als dotze anys de vigència de les NSP no s’han complert i el marge  
encara continua essent avui en dia molt alt. L’any 2012 la Secuita té 1.607 habitants i en el primer decenni 
del segle XXI s’han construït 286 nous habitatges, pràcticament tots en sòl urbà consolidat. 
 
Es desprèn d’aquestes dades que el problema de l’habitatge no és de quantitat , sinó del tipus d’oferta: 
gairebé tots aquests 968 nous habitatges previstos són en cases unifamiliars aïllades o en filera. Els 
creixements en baixa densitat amb preus elevats dificulten l’accés al seu mercat potencial, almenys fins avui 
en dia: un perfil de població jove que busca una millor qualitat de vida a la primera corona de les ciutats del 
Camp, amb preus assequibles i propers al seu lloc de treball.  
 
L’increment de la demanda exclosa és substancial i actualment no hi ha instruments suficients per donar-hi 
resposta. La Secuita no té oferta d’habitatges de protecció pública  (HPP) ni parc de lloguer que pugui 
donar cabuda a aquesta demanda. Les NSP no estableixen reserves d’aquest tipus d’habitatges, tret del 
nou polígon UA 2.7 creat recentment on es fa una reserva de només 3 HPP. 
 
Els nous creixements no garanteixen la diversitat tipològica  suficient com per poder crear un mínim parc 
d’HPP i amb les NSP tot passa per la reconversió tipològica dels nuclis antics, fet inassumible que 
comportaria la destrucció de l’estructura urbana tradicional dels nuclis del municipi i el seu patrimoni. 
 
Les extensions en forma de ciutat jardí no són garantia de cohesió social. Per pal·liar aquests efectes es 
troba a faltar una major barreja d’usos , complementant el residencial amb d’altres usos com són el 
comercial, oficines, etc. 
 
2.1.6. ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
L’activitat comercial  es concentra al nucli de la Secuita i en aquest, concretament, a l’eix del carrer 
Progrés. També hi ha petits comerços repartits als centres històrics dels quatre pobles però de manera molt 
puntual. La tipologia de ciutat jardí no afavoreix la implantació d’activitats, tret d’algun cas puntual relacionat 
amb la restauració. 
 
Quant a l’activitat industrial , la major part de petits tallers o petites indústries no tenen cabuda dins els 
teixits històrics i els dos polígons industrials planificats per les NSP no s’han desenvolupat (la Secuita i les 
Gunyoles, tot i que aquest darrer té el PPU aprovat). Només està en funcionament la zona industrial propera 
al nucli dels Pallaresos, on destaca una indústria important d’impressió. 
 
Inserits a la trama urbana encara resten els cellers  vitivinícoles, tant particulars com els dos cellers 
cooperatius encara en funcionament (la Secuita i l’Argilaga). 
 
Fora dels nuclis també hi trobem algunes granges  disseminades, però poques d’elles encara estan en ús. 
 
2.1.7. EQUIPAMENTS 
 
Cada nucli de població disposa dels seus serveis bàsics  (casal i consultori), però la major part de serveis 
es concentren al cap de municipi, on destaca la concentració d’equipaments esportius i culturals en una illa 
cèntrica d’aquest nucli (avui en dia estan en funcionament les piscines municipals i en breu s’iniciarà la 
construcció d’unes pistes poliesportives). 
 
L’escola Guillem de Claramunt  es troba a la Secuita i l’any 2010 es va ampliar deixant unes instal·lacions 
modernes, ben equipades i amb previsions de futur. Tanmateix pateix el problema endèmic de la seva 
implantació i dificultat d’accés. 
 
Tot i la continua renovació dels edificis (casals de les Gunyoles i de l’Argilaga), encara hi ha moltes 
instal·lacions velles , el manteniment de les quals és cada cop més inviable. 
 
També detectem mancances pel que fa a les zones esportives . L’Argilaga, Vistabella i les Gunyoles no 
disposen de pista poliesportiva i la Secuita no té camp de futbol. Són aspectes que ja va detectar en el seu 
moment el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius (PIEC) elaborat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En resum, s’observa una manca de sòl  per a equipaments i una disgregació i poca interrelació  entre 
d’aquests i també entre ells i la resta de teixits i xarxa viària. 
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2.1.8. ESPAIS LLIURES 
 
Per a la població actual els espais lliures existents són suficients , i més si tenim en compte que la seva 
implantació en zones residencials de baixa densitat no és tan necessària. 
 
Totes elles estan ben cuidades i el seu equipament es va renovant contínuament. Tanmateix hi ha una 
important dispersió  de zones verdes i potser manca una major concentració d’aquestes en zones més 
densificades o directament relacionades amb equipaments o pols d’atracció de cada nucli de població. 
 
2.1.9. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
 
El municipi disposa de Pla Director de l’Aigua i Auditoria Energètica de l ’Enllumenat Públic , plans que 
està implementat gradualment de manera que gairebé es pot afirmar que la totalitat de les xarxes d’aigua i 
d’enllumenat públic estan renovades i són molt més eficients. 
 
Per a la població actual el municipi té garantit l’abastament d’aigua , però per a escenaris futurs seria 
convenient reforçar els actuals punts de captació (pous) amb una connexió a la xarxa del Consorci d’Aigües 
de Tarragona, o bé altres alternatives que passarien per la construcció de nous pous o la recuperació de 
concessions antigues en extraccions privades. 
 
La xarxa més problemàtica és el clavegueram. En primer lloc perquè la major part és unitària i no es disposa 
d’un curs per poder evacuar les aigües pluvials. Però l’obstacle fonamental és la insuficiència del sistema de 
depuració . No s’han acomplert les propostes i terminis fixats per l’ACA, de manera que encara hi ha nuclis 
que no poden depurar les seves aigües negres. El municipi resta pendent de l’execució del sistema de 
depuració supramunicipal que ha de resoldre en bona part aquestes deficiències i alhora substituir la 
depuradora existent que comença a estar al límit de la seva capacitat. Aquesta instal·lació, a més, no pot 
evacuar actualment les aigües depurades a cap curs fluvial ni a cap altre punt d’abocament. 
 
Al terme de la Secuita no hi arriba a hores d’ara la xarxa de distribució de gas natural , tot i que hi ha el 
projecte redactat perquè arribi al nucli de la Secuita, no així als altres tres pobles. Actualment l’ajuntament 
està instal·lant les canalitzacions de gas en tota obra nova d’urbanització, però no estan en servei a l’espera 
de companyies que estiguin interessades en la distribució mitjançant dipòsits centralitzats a cada nucli. 
 
La xarxa de banda ampla  no arriba en condicions i fins i tot el nucli de les Gunyoles encara n’està al marge. 
Per això l’Ajuntament va posar en marxa una xarxa municipal WIFI/WIMAX que dóna servei a la totalitat del 
municipi, però amb força limitacions pel que fa a l’ample de banda. 
 
El municipi disposa de recollida selectiva  de residus mitjançant contenidors soterrats. Tot i així cal reforçar 
encara alguns punts concrets i potser instal·lar models diferents perquè els camions puguin accedir i 
maniobrar en punts que ara són de difícil accés. 
 
A mesura que es va actuant en els vials públics, es van eliminant les xarxes aèries de serveis  i es van 
soterrant paulatinament en la mesura del possible. De fet la normativa urbanística ja contempla aquesta 
casuística, tot apostant pel soterrament o el grapat en façana en aquells nuclis antics que no sigui factible el 
soterrament. Tot i això, encara resten un gran nombre de xarxes aèries que cal eliminar. 
 
Una gran quantitat de línies elèctriques  d’alta tensió creuen el terme per diferents punts, però el cas més 
flagrant és el de les dues línies que creuen la zona residencial de les Creus pel bell mig, que generen un 
gran impacte tant en el paisatge com en la salut de les persones. A més, si es duu a terme la construcció de 
la nova subestació elèctrica de REE, el nombre de línies encara augmentarà més i el seu impacte sobre el 
paisatge encara verge serà gravíssim i, el que és pitjor, irreversible i definitiu. 
 
2.1.10. PLANEJAMENT 
 
Tal i com ja s’ha justificat anteriorment, el planejament vigent (NSP que van entrar en vigor l’any 2000) 
donen lloc a un model obsolet  de creixement per als pobles del municipi. Recordem que, tot i aprovar-se no 
fa tant de temps, la seva tramitació fou llarga i els seus objectius no s’han complert. 
 
La insuficiència d’aquest planejament no prové únicament de l’esgotament dels seus objectius o del 
potencial d’habitatges . Encara hi hauria un elevat marge, tant en sòl urbà (consolidat o en polígons 
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d’actuació urbanística) com en sòl urbanitzable. La problemàtica no està en el nombre d’habitatges sinó en 
la tipologia, és a dir, hi ha una gran oferta d’habitatges unifamiliars aïllats, aparellats o adossats, de grans 
dimensions i renda lliure, factors que allunyen a bona part de la població d’aquest mercat i en resten 
exclosos. 
 
També s’han detectat errors, omissions i altres mancances en la regulació de la normativa urbanística , tant 
en sòl urbà com en el no urbanitzable. Per exemple, la regulació dels nuclis antics, la manca d’una catàleg 
de béns a protegir, els aparcaments, nombre d’habitatges... Com també la manca de sòls per a equipaments 
o l’emplaçament poc idoni dels mateixos o de les zones verdes. O bé errors cadastrals o en la definició dels 
límits de parcel·la. 
 
Finalment, es troba a faltar una actualització  d’aquesta regulació i la seva adaptació a la legalitat vigent, 
cas que afecta sobretot a les activitats, però també a altra normativa sectorial, d’habitatges, etc. 
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2.2. OBJECTIUS 
 
2.2.1. OBJECTIUS GENERALS 
 

• Mantenir la singularitat del municipi  i el seu context rural en el marc d’un entorn urbà i un territori 
molt transformat. Cal buscar l’equilibri entre el paisatge actual i les tensions provocades per la 
proximitat amb el continu urbà de la ciutat de Tarragona o la presència d’infraestructures potents 
com l’estació del TAV. 

 
• Garantir la pervivència dels quatre nuclis històrics  sense perdre la seva fesomia i els seus valors 

històrics i patrimonials, evitant el continu urbà propi de municipis propers. 
 

• Revisar completament el model obsolet  proposat per les NSP amb criteris de major sostenibilitat i 
amb les dinàmiques pròpies del context. 

 
• Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística i sectorial . Des de l’any 2002 la llei 

d’urbanisme, així com la legislació estatal, han experimentat canvis que s’han succeït any rere any. 
També és el cas de la resta de regulacions sectorials en matèria d’habitatge, medi ambient, 
mobilitat... 

 
• Ajustar-se a les determinacions que fixa el planejament superior  (Pla Territorial Parcial del Camp 

de Tarragona) pel que fa al tractament dels espais lliures, les noves infraestructures territorials i les 
estratègies per a cadascun dels assentaments. 

 
 
2.2.2. OBJECTIUS PARTICULARS 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

• Incrementar la protecció del sòl no urbanitzable  d’acord amb la normativa superior (PTPCT) i 
sectorial (Xarxa Natura 2000, Zones Humides...). 

 
• Conservació del medi rural  i de les activitats que li són pròpies (agricultura). 

 
• Protecció del paisatge  i dels elements que el configuren: masies, camins, torrents, boscos, tapís 

agrícola, etc i els Clots de la Barquera com a singularitat del municipi. 
 

• Evitar l’ocupació excessiva i fragmentària  del sòl; afavorir la compactació, densificació i 
connectivitat. 

 
• Impedir la construcció d’infraestructures  d’utilitat pública en llocs de gran impacte ecològic i 

paisatgístic. 
 
MOBILITAT 
 

• Millorar la infraestructura viària d’accés i l’estacionament a l’estació del TAV . 
 

• Eliminació de les travesseres urbanes existents al nucli de la Secuita reservant el sòl per a la 
construcció de variants  per fora el nucli urbà. 

 
• Condicionament de l’actual camí dels Horts  com a eix viari estructurant del municipi que relliga els 

nuclis de les Gunyoles, Vistabella i la Secuita. 
 

• Establir reserves de sòl  per al futur condicionament (eixamplament i millora de traçat) de carreteres 
locals d’accés als nuclis urbans de La Secuita (TV-2231), Vistabella (TV-2234) i les Gunyoles (TV-
2233). 

 
• Millora de la mobilitat interna , augmentant la connectivitat així com l’accessibilitat des de l’exterior. 

Cal eliminar els carrers sense sortida, proposar alternatives al pas per carrers estrets dels nuclis 
antics i establir una mínima jerarquia viària. 
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• Pacificació del trànsit rodat a l’interior dels nuclis antics per afavorir la circulació de vianants , tot 

promovent la creació de zones d’aparcament alternatives i dissuasòries, com també d’eixos cívics 
amb itineraris de vianants.  

 
• Recuperació de la xarxa de camins  històrica com a element que configura el paisatge, tant per als 

seus usos originals agrícoles com per a l’oci i el lleure integrats a la Ruta dels Quatre pobles, com 
per exemple el camí vell de la Secuita a Tarragona. 

 
• Necessitat de millorar la connectivitat amb la resta del territori i de les àrees de servei de les quals 

es depèn, incrementant el servei regular d’autobús , tant les freqüències de pas com la 
connectivitat amb el nucli de Vistabella. 

 
• Reclamar el paper de l’estació del TAV  i el seu entorn com un veritable pol de comunicacions i 

serveis, exercint el rol d’intercanviador amb la implementació de les noves infraestructures 
territorials projectades: xarxa de rodalies, corredor del Mediterrani... 

 
ESTRUCTURA URBANA 
 

• Revisar el model de creixement tot mantenint la fesomia dels pobles , afavorint el creixement 
natural dels mateixos. 

 
• Potenciació del nucli de la Secuita , d’acord amb la estratègia de creixement mitjà del PTPCT, com 

a centre de serveis i equipaments i cap del municipi.  
 

• Reequilibri entre la resta de pobles agregats , tot cosint els nuclis històrics seguint una estratègia de 
millora i compleció urbana. 

 
• Introducció de tipologies més compactes i major barreja d’usos . Minimitzar l’ocupació de nou 

sòl, reduir els creixements en extensió, afavorir el creixement en taca d’oli als nuclis històrics. 
Creació d’una ciutat més compacta i sostenible. 
 

• Evitar l’excessiva densificació  dels nuclis antics amb la transformació de les edificacions existents 
per tipologies alienes al seu entorn. 

 
• Regularització de les urbanitzacions perifèriques  disseminades sense permetre nous creixements 

dispersos. 
 
PATRIMONI 
 

• Elaboració d’una Catàleg de Protecció del Patrimoni  complert i d’acord amb la legislació i 
directrius vigents. 

 
• Disposar d’instruments i pautes normatives  per la preservació de les edificacions, façanes, conjunts 

urbans, etc; però també jaciments arqueològics, elements naturals i altres béns culturals i etnològics 
d’interès. 

 
• Major control i regulació dels nuclis històrics  i dels entorns de protecció dels béns protegits, en 

especial l’església del Sagrat Cor de Vistabella. 
 

• Disposar d’un Inventari de Masies  i Construccions en sòl no urbanitzable i, en conseqüència, 
establir una major regulació i protecció de les mateixes. 

 
HABITATGE 
 

• Variar l’oferta d’habitatges amb tipologies diverses  i intensitats diferents tot obrint el ventall del 
mercat. 

 
• Fer les reserves corresponents per a habitatges de protecció pública  fins ara inexistents 
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• Garantir la barreja d’usos  i una major densificació com a garantia de cohesió social. 
 
ACTIVITAT ECONÒMICA 
 

• Implantació de tipologies residencials  que possibilitin la creació d’activitat comercial a nivell de 
petit comerç tradicional, activitats professionals i de serveis. 

 
• Potenciar eixos i nuclis comercials  accessibles, ben inserits a la trama urbana i propers als nuclis 

de serveis i equipaments. 
 

• Creació de sòl per a petites activitats industrials  (petita indústria, no contaminant, tallers, 
magatzems...), de fàcil desenvolupament i properes als nuclis urbans de manera que permeti donar 
sortida a les activitats existents inserides als nuclis antics i alhora fixar la població i recuperar i 
diversificar l’economia. 

 
• Regulació de l’àmbit de l’estació del TAV  i complementar-lo amb d’altres activitats econòmiques, 

sempre respectant l’entorn rural on es troba. 
 

• Regulació específica de les cooperatives agrícoles  com a singularitat del municipi, oferint 
alternatives i activitats i usos complementaris. 

 
• Regulació de les activitats que es duen a terme en sòl no urbanitzable , tant les que li són pròpies 

(granges), com aquelles que també poden ser admeses. Cal evitar la instal·lació indiscriminada i 
dispersa d’aquestes últimes, alienes a l’entorn i que modifiquen els usos del sòl i la unitat de 
paisatge. 

 
EQUIPAMENTS 
 

• Augmentar les dotacions per habitant i fer les reserves necessàries  de sòl per a equipaments en 
aquells indrets on hi ha mancances importants, tant en el cap del municipi com en els nuclis 
agregats per aquells usos i serveis bàsics que li són propis i necessaris per evitar el desplaçament 
de la població. 

 
• Garantir la concentració  dels serveis, amb bona accessibilitat i interrelació amb els teixits, espais 

lliures, activitats i trames urbanes contigües. 
 

• Millorar la connectivitat i accessos a l’escola Guillem de Claramunt , creant un conjunt potent per a 
activitats docents (escola, llar d’infants...) i també esportives, complementant-se unes amb les altres 
i optant per compartir instal·lacions. La concentració dels usos docents redueixen el nombre de 
desplaçaments i fixen la població en garantir una franja important de l’edat escolar al municipi. 

 
ESPAIS LLIURES 
 

• Garantir un sistema d’espais lliures d’acord amb els estàndards urbanístics però afavorint la seva 
concentració i bona disposició . 

 
• Evitar la dispersió  de les zones verdes en àrees perifèriques i residuals. 

 
• Facilitar la implantació d’aquestes en zones més densificades , esponjant el teixit i fent-les més 

urbanes, domèstiques i ben relacionades amb els equipaments i resta de serveis i dotacions. Cal 
tenir present que en àrees de baixa densitat i amb un entorn rural com el què hi ha el seu paper 
esdevé residual o gairebé innecessari. 

 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
 

• Incorporar els criteris i objectius dels plans aprovats: Pla Director de l’Aigua i Auditoria 
Energètica de l’Enllumenat Públic . 

 
• Fixar les reserves de sòl  per al pas de serveis, tant pel que fa a les xarxes en alta (gas, aigua, 

sanejament...) com a l’emplaçament d’infraestructures i serveis tècnics per a la seva distribució 
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(dipòsits d’aigua, de gas, depuració...) d’acord amb les previsions de les companyies i els 
organismes competents. 

 
• Definir una normativa  que reguli el pas de les xarxes de serveis en les diferents classes de sòl, amb 

especial atenció a la seva implantació en zones urbanes. Reduir el seu impacte en els nuclis antics i 
tota la resta d’elements i entorns amb valors patrimonials reconeguts.  

 
• Eliminar la reserva de sòl per a la subestació elèctrica  de REE en l’emplaçament previst 

inicialment. 
 
PLANEJAMENT 
 

• Definir una normativa urbanística  acurada, revisant els errors existents i actualitzada als canvis 
legislatius, amb especial atenció a la regulació dels nuclis històrics (façanes, tipologies, densitats...), 
els aparcaments, les activitats i els elements patrimonials inclosos al Catàleg de Béns. 

 
• Establir mecanismes de gestió urbanística  en aquells indrets de difícil desenvolupament amb les 

NSP i figures com els Plans Especials Urbanístics on s’escaigui (entorn de protecció de l’església de 
Vistabella o els Clots de la Barquera). 

 
• Adaptar la nomenclatura i estructura del POUM als criteris orientatius definits pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat per tal de sistematitzar el planejament  (codis, Mapa Urbanístic de 
Catalunya, Catàleg de Béns, Catàleg de Masies i construccions en sòl no urbanitzable...). 

 
 
2.2.3. ESTRATÈGIES GENERALS 
 
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA TERRITORIAL 
 
El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) fou aprovat definitivament el 12 de gener de 2010 i 
publicat al DOGC número 5559 de 3 de febrer de 2010. Pendent de concretar el seu desenvolupament a 
través del Pla Director de l’Àmbit Central del Camp de Tarragona (aprovat només inicialment), el PTPCT 
estableix les següents determinacions. 
 

ESPAIS LLIURES. Fixa tres categories de sòl no urbanitzable. 
• Protecció preventiva : 

al voltant del nucli de la Secuita 
entorn de l’estació TAV 
nord del poble dels Pallaresos 

• Protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgí stic : 
Camps de la Secuita (codi a08) 

• Protecció especial : 
Xarxa Natura 2000 (torrent de Renau i riu Gaià) 
Torrent del Bogatell (codi 60) 
Plana agrícola de Vilabella, Renau i la Secuita (codi 61) – espai connector 
Clots de la Barquera i plana agrícola propera (codi 62) 
Comellars de Perafort i coll de Tapioles (codi 63) – espai connector 

 
INFRAESTRUCTURES. Determina les estratègies territorials, més enllà de les propostes més locals 
recollides al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC). 

• Xarxa viària: 
Nous trams: 
Tarragona-estació TAV (Sant Ramon) 
Reus-Perafort-estació TAV 

• Xarxa ferroviària: 
Nous trams: 
Corredor del Mediterrani 
Condicionament: 
Reus-estació TAV-Roda de Berà 
Estació TAV (intermodal) 
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ASSENTAMENTS. Defineix les estratègies de creixement dels nuclis poblats, àrees industrials, petits 
assentaments i altres implantacions en el territori. 
 

TEIXITS 
• Nuclis històrics i les seves extensions: 

La Secuita 
L’Argilaga 
Vistabella 
Les Gunyoles 

• Ús residencial: 
Sant Roc 
Costa de la Toia 
Les Tapioles 
Els Diumenges 
L’Hostal del Pi 
Mas Martí 
Els Pallaresos 

• Ús d’equipaments i sistemes: 
Estació del TAV 

• Ús industrial i/o logístic: 
Polígon la Secuita 
Polígon les Gunyoles 

• Ús comercial, lúdic i altres terciaris: 
Entorn estació TAV 
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ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT 

• Creixement mitjà: 
La Secuita 

• Millora i compleció: 
L’Argilaga 
Vistabella 
Les Gunyoles 

• Àrees especialitzades: 
Perafort, la Secuita i els Garidells (codi 11): Entorn TAV i carretera N240. 
Estratègia específica (reordenació i compleció) 
La Secuita (codi 13): SAU I1, polígon industrial. Estratègia específica (minimitzar 
impacte paisatgístic) 
Els Pallaresos, el Catllar i la Secuita (codi 20): les Tapioles i límit amb els 
Pallaresos. Estratègia de centralitat (crear estructura, centralitat, equipament i 
activitat econòmica i reduir el consum ineficient de sòl i la fragmentació territorial) 

 

 
 
CÀLCUL DE L’EXTENSIÓ URBANA (LA SECUITA) 
 
El PTPCT fixa una estratègia de creixement mitjà  per al nucli de la Secuita. L’extensió urbana màxima que 
el POUM pot proposar, de forma orientativa, es deriva de la fórmula següent: 
 

E = (60/100) x A 
 
on: 
E és la superfície d’extensió màxima 
A és la superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 

 
Per a determinar prèviament l’àrea urbana existent cal comptabilitzar tots els sòl urbans consolidats o 
urbanitzats en la data d’aprovació del PTPCT, és a dir, a febrer de 2010. El procediment es detalla a l’article 
3.7 de la normativa d’ordenació territorial del PTPCT. Els valors obtinguts són els següents: 
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àrea urbana existent nucli la Secuita (2010) 
(font: Ajuntament de la Secuita) 
 

 sòl urbà  (a) sòl urbà no 
consolidat (b)  

sòl urbà 
consolidat (a-b) 

UA 1.1  0,28 ha  
UA 1.2  0,31 ha  
SUE 1.1  3,00 ha  
SUE 1.3  1,02 ha  
SUE 1.4  1,51 ha  
totals 40,77 ha 6,12 ha 34,65 ha 

 
De manera que l’extensió urbana màxima per al nucli de la Secuita segons el PTPCT és: 
 
  E = (60/100) x 34,65ha = 20,79ha  
 
ESPAIS LLIURES 
 

• Noves claus de regulació 
Introduir noves claus de regulació del sòl no urbanitzable fent distinció de les diferents 
realitats: sòl rústic, d’interès agrícola, bosc, ribera, zones humides, connectors biològics i 
espais d’interès natural. Aquestes qualificacions se solaparan amb les categories de sòl del 
PTPCT (preventiu, territorial i especial), essent compatibles unes i les altres i homogeneïtzant 
la normativa amb les directrius del mateix pla territorial. 
 

• Desclassificació de sòl urbans i urbanitzables 
Per tal de preservar el paisatge i la seva continuïtat, cal eliminar aquells sectors urbanitzables 
dispersos i de baixa densitat que no s’han desenvolupat i que provoquen una ocupació 
fragmentària del sòl. També s’eliminaran aquells polígons en sòl urbà que tampoc han tingut 
cap iniciativa per tirar endavant i que, sense ser necessaris per a la millora dels teixits urbans, 
obstaculitzen la visió dels nuclis històrics. 
 

• Protegir els valors del sòl rústic i els seus eleme nts estructurants 
El Catàleg de Béns i el Catàleg de Masies i Construccions en sòl no urbanitzable han de 
garantir la conservació d’aquells elements propis del sòl rústic. També cal tenir cura del 
manteniment de la xarxa de camins, tant per als usos agrícoles com per a l’oci i el lleure, o 
dels cursos hídrics, vegetació, el tipus de construccions i els seus materials, i sobretot limitar 
les activitats alienes a aquest tipus de sòl. 
 

• Reordenació dels sectors de serveis tècnics 
Cal estudiar aquelles ubicacions i traçats que redueixin l’impacte ambiental. També cal 
precisar l’emplaçament de serveis tècnics i equipaments municipals actualment en ús 
(depuradores, dipòsits, cementiris...), ja que s’han comprovat errors en la delimitació de les 
parcel·les. 

 
• Protecció dels Clots de la Barquera 

D’acord amb el Pla de Gestió vigent i acordat amb la propietat i els organismes competents, 
es delimitarà un àmbit de Pla Especial per tal de regular les accions que s’hi poden dur a 
terme. El Pla delimita els sectors d’interès ecològic, els quals caldrà revalorar i conservar, 
respecte els àmbits que, d’acord amb les NSP vigents, hauran de restituir el seu perfil original. 

 
MOBILITAT 
 

• Construcció de variants al nucli de la Secuita 
Efectuar les reserves de sòl necessàries per a la futura construcció de variants de les 
carreteres TV-2231 i T-223 a la Secuita i així eliminar les travesseres urbanes existents, ja 
que per la seves característiques (traçats i cruïlles perilloses, amplada reduïda, encaixonades 
en un teixit urbà dens amb edificacions a banda i banda, dificultat de construcció de 
voreres...) fan impossible el seu condicionament i millora com a travessera. La construcció de 
les alternatives per fora el nucli comportaran la pacificació del trànsit per l’interior del nucli i la 
possibilitat de reconvertir aquestes carreteres en vials més urbans. 
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• Condicionament de carreteres existents 

Afectacions per la millora i eixamplament dels traçats de les carreteres d’accés a Vistabella 
(TV-2234) i la Secuita (TV-2231), aquesta darrera ja contemplada al Pla d’Infraestructures i al 
Pla Zonal de la Diputació de Tarragona. Pel que fa a la carretera de les Gunyoles (TV-2233), 
es preveu el seu condicionament amb la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable industrial 
que incorpori la millora d’aquesta. 

 
• El paper estructurant del camí dels Horts 

Condicionament de l’actual camí dels Horts com a vial estructurant intern del municipi 
(connexió de les Gunyoles i Vistabella amb la Secuita), definint, com en els altres casos, la 
reserva de sòl per a la millora del seu traçat. 

 
• Regulació urbanística de l’estació del TAV 

Qualificació de l’estació i el seu entorn com a sistema ferroviari que permeti la regularització 
dels usos que actualment s’hi duen a terme, així com la implantació futura de noves activitats 
o ampliació de les existents. Cal tenir present les necessitats que es puguin esdevenir en el 
cas de la posada en servei de la connexió amb el corredor del Mediterrani i la recuperació de 
la línia Reus – Roda de Berà com a servei de Rodalies pel que fa a reserva d’espais.  

 
TEIXITS URBANS 
 

• Consolidació dels nuclis antics 
Definició de polígons d’actuació urbanística (PAU) per tal de cosir i completar els teixits 
urbans actuals, revisant l’ordenació dels sectors proposats per les NSP i esponjant on 
s’escaigui. Es delimitaran aquells àmbits estrictament necessaris per a la millora i continuïtat 
de la trama urbana, que incorporin noves potencialitats (comerç i altres activitats, cessions 
d’equipaments i zones verdes...) i que alhora garanteixin una millora en la mobilitat interna 
dels nuclis històrics. 

 
• Conservació dels nuclis històrics 

Potenciar els valors del nucli antic i dels elements patrimonials (revisió de la normativa 
d’edificació, catàleg de béns, limitar el nombre d’habitatges...). Respecte a les vigents NSP és 
necessari acotar correctament l’àmbit del nucli antic, i aquí aplicar una regulació coherent que 
garanteixi la conservació de la imatge urbana, conservant les tipologies de casa de poble i 
establint una normativa més atenta a la imatge del conjunt: composició de façanes, materials, 
textures, obertures... La limitació de la densitat d’habitatges i la parcel·lació són fonamentals 
per conservar la imatge característica dels pobles.  

 
• Creixements naturals dels pobles 

Els nuclis han de créixer sense crear noves distorsions, reforçant l’estructura urbana i no 
girant l’esquena a la realitat de cada nucli. L’Argilaga, Vistabella i les Gunyoles, amb una 
estratègia de millora i compleció, mantenen pràcticament el sòl urbà vigent i els seus 
creixements es determinen amb la delimitació de polígons d’actuació urbanística (PAU). A la 
Secuita, en canvi, amb una estratègia de creixement mitjà, es delimiten dos sectors de sòl 
urbanitzable (PPU) residencial que omplen dos buits importants respecte la configuració 
actual del poble. A diferència de les NSP vigents, són creixements contigus a la trama urbana, 
no dispersos i amb tipologies més compactes i compatibles amb altres usos i activitats. 

 
• Dotacions per a habitatges de protecció pública 

Els nous creixements, tant en forma de PAU com de PPU, han de preveure les reserves 
necessàries per a la construcció d’habitatges de protecció pública en les seves diferents 
modalitats. Les noves tipologies més denses permetran la seva implantació a diferència del 
planejament vigent. En tot cas, s’evitarà la concentració d’aquestes dotacions com a garantia 
de cohesió social. 
 
Amb tot, hi haurà polígons on aquesta reserva no es podrà fer efectiva, tant per la seva 
tipologia amb habitatges unifamiliars com per la seva baixa densitat. En d’altres polígons amb 
diversitat tipològica s’ha optat per comptabilitzar el sostre dels habitatges plurifamiliars, doncs 
la resta de tipologies distorsionen els percentatges de reserva en tant que tenen un potencial 
de sostre molt elevat. Aquest fet es detallarà a la Memòria Social, ja que en qualsevol cas es 
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pot avançar que realment no hi ha tanta demanda per aquest tipus d’habitatges, i més si 
tenim en compte les reserves previstes en àrees residencials estratègiques proposades ben a 
prop del terme de la Secuita.  

 
• Millora de la mobilitat interna 

Els nous teixits han de suplir aquesta mancança, garantint la continuïtat viària i donant 
alternatives al pas per carrers estrets. El nou model ha d’establir una jerarquia viària, reservar 
espais per a aparcaments dissuasoris, potenciar la creació d’eixos cívics i recorreguts per a 
vianants. És important la interconnexió amb els centres de serveis i equipaments, com també 
amb la xarxa viària general i, en una escala diferent, amb la xarxa de camins i d’oci. 

 
• Obtenció de sistemes comunitaris 

Els nous sectors de desenvolupament (PAU i PPU) han d’establir les corresponents reserves 
per a equipaments i espais lliures, ben ubicades i interrelacionades entre sí, atenent a les 
mancances detectades i voluntats del consistori. Les NSP no van disposar correctament  
(quantitativament i qualitativa) aquestes cessions, amb la voluntat de fer més atractiu el 
desenvolupament dels diferents sectors i polígons en particular i dels pobles en general. 
 

ACTIVITATS 
 

• Nous polígons d’activitat econòmica 
Tot i no trencar de forma abrupta amb el model previst per les NSP, es proposa la reordenació 
dels àmbits previstos: un al sud de la Secuita i l’altre tocant a la carretera N-240 a les 
Gunyoles. En el cas de la Secuita, es proposa desplaçar l’actual SAU I1 i reduir el seu àmbit i 
càrrega urbanitzadora per fer-lo més atractiu. A les Gunyoles es manté l’ordenació del PPU 
aprovat però encara pendent de publicació al DOGC. En ambdós casos, però, es fa una 
reserva per a l’ampliació dels polígons en forma de sòl urbanitzable no delimitat, que no es 
podrà desenvolupar sense la consolidació dels primers. 

 
• Potenciar l’entorn de l’estació del TAV 

A banda de regularitzar els usos pròpiament vinculats a l’estació i sistemes ferroviaris, es 
delimita un sector de sòl urbanitzable (PPU) per a usos terciaris situat al nord de l’estació, 
lligat a la nova carretera d’accés i amb un àmbit més reduït i proporcionat que l’actual SAU 
que s’emplaça al sud. Es tracta de potenciar aquest nou pol territorial i complementar-lo amb 
altres usos. 

 
 
2.2.4. ESTRATÈGIES PARTICULARS 
 
LA SECUITA 
 
El nucli principal del municipi ha experimentat una consolidació gradual del seu teixit urbà. Així, la gran àrea 
de creixement dels anys 70 i 80, les Creus, gairebé s'ha completat en l'actualitat. De fet, el sector SUE 1.2 
discontinu que delimiten les NSP vigents ja s'ha urbanitzat; i la zona d'equipaments central ja està ocupada 
per les piscines municipals. També pel que fa al nucli antic, on molts patis s'han construït i cases entre 
mitgeres unifamiliars s'han convertit en edificis d'habitatges plurifamiliars. 
 
L'altre sector clau, el polígon SUE 1.1, situat al sud i d'importància estratègica a nivell de mobilitat, també 
disposa del seu PMU aprovat. En canvi, la UA 1.2, situada a l'extrem nord del nucli antic, ha iniciat la seva 
tramitació però no ha tingut continuïtat. 
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El PTPCT determina una estratègia de creixement mitjà  pel que fa a aquest nucli, cosa que significa que 
els nous creixements s'han de limitar, de forma orientativa, al 60% de l'àrea urbana existent. 
 

• Nova estructura viària : construcció de variants i eliminació de les travesseres urbanes. 
 

El nou model per a la Secuita està determinat, a diferència dels altres nuclis de població del 
municipi, per la nova estructura viària que ha de permetre, en primer lloc, eliminar les 
travesseres urbanes (dimensions reduïdes, sense voreres, cruïlles perilloses, proximitat amb 
el centre escolar...), com també orientar un nou model de poble i de creixements ben 
articulats, compactes i ben connectats al teixit existent, sempre sense perdre de vista la 
fesomia de poble tradicional. El traçat de les variants de la Secuita ha de resoldre bé la 
connectivitat amb les diferents carreteres que s’intersequen i alhora fer evident que el seu 
paper no és el de nou front urbà. La seva funció és una altra i no pas delimitar el que han de 
ser noves bosses susceptibles de creixements. 

 
• Nova centralitat, l’eixample sud : sector residencial + àrea activitats econòmiques + 

potenciació sector equipaments docents i esportius 
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La zona de ponent, compresa entre el centre escolar, el carrer Sant Cristòfol (parc Miret, 
cooperativa agrícola...), el bosc amb l'antic camp de futbol i la franja sud que arriba fins a 
l'alçada de l'actual depuradora, és l'àmbit més important que aquest POUM ha de treballar. Es 
necessita un sector d'aquestes dimensions per poder incorporar cessions importants com a 
reserva de sòl per al centre educatiu com per a zones esportives (fins i tot, camp de futbol). 
Però juntament amb l'ús residencial, cal reservar un petit àmbit per a activitats econòmiques 
(petits tallers ara estancats en ple nucli antic), que equivaldria a les funcions per les quals 
estava destinat el sector industrial SAU I1 de les NSP vigents situat al bell mig del nou 
polígon, però que mai ha tirat endavant i que ara quedaria integrat en aquest nou àmbit.  
 
Com una primera aproximació a l'estudi de la zona, entenem que és necessari concentrar les 
grans zones d'equipaments tocant a l'actual recinte escolar, desenvolupar un important eix 
com a prolongació de l'actual carrer Progrés que relligui el nou àmbit amb el nucli existent i on 
es concentri l'ús residencial i el comercial. Més enllà de l'actual carretera TV-2231 s'hauria 
d'establir l'àmbit d'activitats econòmiques, amb un primer sector de petites dimensions però 
de ràpida execució per resoldre les mancances abans esmentades; mentre que es pot 
reservar un àmbit de creixement d'aquest ús -segons necessitats- que es podria classificar 
com a sòl urbanitzable no delimitat i que arribaria fins a la nova variant que passa pel sud del 
nucli de la Secuita. 

 
• Nou eix cívic i comercial, el carrer Progrés : redefinició de la SUE 1.1 

 
Amb aquestes noves propostes, el carrer Progrés esdevé un potent eix comercial, aprofitant 
que avui en dia és on es concentra la major part d’aquesta oferta al municipi. Així, entenem 
que caldria replantejar lleugerament l’ordenació de l’àmbit actual de la SUE 1.1, que disposa 
de Pla de Millora Urbana aprovat, per tal de concentrar l’edificabilitat a la façana amb aquest 
carrer i incorporar els usos comercials en planta baixa, tal i com proposava la resolució de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme en la tramitació de l’esmentat PMU. També s’ha ampliat 
l’àmbit per incloure les dues rotondes, fet que es compensa amb un increment de 
l’aprofitament. Aquest, però, es destinarà fonamentalment a la reserva per habitatges de 
protecció pública i als nous usos comercials. 

 
• Consolidació de les Creus : nou sector residencial, nous accessos i eliminació de carrers 

sense sortida 
 

El segon paquet a proposar pel POUM, aquest ja de menors dimensions, correspon a l'espai 
ben definit al sud-est del nucli entre la carretera T-223, l'antiga urbanització les Creus, el límit 
de terme i l'avinguda dels Països Catalans. És una zona que permetria donar continuïtat a 
l'avinguda Josep Solé Barberà, eliminant un cul de sac, creant un nou enllaç amb la carretera 
abans esmentada, i on les línies elèctriques que la sobrevolen es distancien entre elles 
deixant un major espai edificable. 
 
També entenem necessari la prolongació del carrer Brugent, situat a l'extrem nord del nucli i 
que pertany a l'actual SUE 1.2, fins a l'avinguda Josep Solé Barberà per eliminar de manera 
definitiva els carrers sense sortida de l'antiga urbanització les Creus. Es tracta d'una petita 
afectació que no generaria un nou aprofitament tot i que es podria aprofitar per regularitzar els 
límits de les finques adjacents. 

 
• Consolidació del nucli antic : completar i cosir; modificació de la UA 1.2 

 
Ja de dimensions menors en relació als dos primers àmbits esmentats, es proposa replantejar 
l'ordenació de l'actual UA 1.2, augmentant lleugerament la densitat d’habitatges i alhora 
incorporar habitatges de protecció pública i noves cessions de zones verdes en un sector del 
poble ja de per sí molt dens i que cal esponjar. L’actual polígon UA 1.1 es manté igual. 

 
• Conservació de la silueta del centre històric : modificació de la SUE 1.3 i SUE 1.4 

 
Finalment, es proposa unificar els sectors SUE 1.3 i SUE 1.4, situats a ponent del nucli antic 
fins a tocar l'actual carretera T-223. Com que no hi ha hagut cap iniciativa per desenvolupar-
los, es proposa reordenar-los i a la vegada garantir la protecció de les visuals cap al nucli 
antic original de la Secuita. 
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L'ARGILAGA 
 
L'entrada en funcionament de la variant de la carretera TP-2031 és determinant a l'hora de definir 
l'estructura orgànica d'aquest àmbit: condiciona el model de mobilitat del nucli i obliga a reconsiderar alguns 
sectors de creixement del poble que plantegen les NSP vigents. 
 
 
 

 
 
 
 
 
El PTPCT fixa una estratègia de compleció i millora urbana  pel que fa a aquest nucli de població, de 
manera que el límit del sòl urbà vigent gairebé no es modifica. 
 

• Consolidació del nucli a ponent : compleció del teixit i eliminació de la SUE 2.1 
 

Fins ara només s'ha iniciat la tramitació de dos sectors de sòl urbà no consolidat (UA 2.2 i UA 
2.3), els quals, però, no s'han desenvolupat. Per això es manté l'ordenació aprovada per a 
aquests sectors del poble situats entre el nucli antic i l'antiga carretera. Quant a l'àmbit 
subjecte a PMU (SUE 2.1), i en no existir cap iniciativa pel seu desenvolupament, es proposa 
la seva eliminació, doncs és un sector que funciona de manera autònoma i no és necessari 
per la millora i compleció del nucli de l’Argilaga. 

 
• Compleció del sòl urbà al sud : ampliació de l’àrea residencial i eliminació dels usos 

industrials 
 

Els actuals àmbits formats pels polígons d'actuació urbanística UA 2.4 i UA 2.5 s'han de 
reformular ja que, segons l'ordenació vigent, a nivell de vialitat estan condicionats un a l'altre. 
A més, ja han existit propostes per modificar el sector UA 2.5, avui en dia ocupa per granges, 
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el qual resulta molt poc viable en introduir un ús industrial envoltat d'usos residencials. 
Tanmateix, encara van quedar fora d'aquest àmbit -i del sòl urbà- una altra nau de les granges 
en desús, situació aquesta que cal afrontar amb el nou planejament. És per això que es 
proposa reordenar aquests dos àmbits, racionalitzar la vialitat, facilitar la connectivitat amb la 
resta del nucli urbà, no girant l'esquena al poble, i ampliar el sector lleugerament fins a 
completar el buit existent fins la nova variant, estudiant bé el que serà una nova façana del 
poble. Cal la implantació d’una important zona d’equipaments (zona esportiva) en el nou àmbit 
corresponent a l’actual UA 2.5 en detriment de les zones verdes, sistema que no és necessari 
en un sector bàsicament de ciutat jardí. 

 
• Nou accés nord : eliminació del creixement de baixa densitat i trasllat de la cooperativa 

 
Pel que fa al sector de sòl urbà situat més al nord del nucli (UA 2.6), el planejament vigent el 
qualifica de ciutat jardí. Es tracta d'un àmbit de creixement de baixa densitat i molta vialitat 
que resulta inviable econòmicament i insostenible avui en dia i que per això entenem que cal 
reformular. Es proposa crear un àmbit discontinu incloent la parcel·la de l'actual cooperativa 
agrícola, amb la intenció de desplaçar aquesta instal·lació fora del nucli urbà. La cooperativa 
es troba en una emplaçament que impossibilita el seu creixement i, alhora, origina greus 
problemes de circulació i de maniobrabilitat per fer les operacions que li són pròpies. La 
tecnificació i el pas de vehicles pesants fan que la realitat de la cooperativa disti molt del 
tradicional sindicat de tota la vida només alterada pel pas dels tractors. Per tant, es proposa 
redistribuir la edificabilitat d'aquest àmbit discontinu d'una manera més adequada i vinculada 
als usos previstos, destinant l'actual emplaçament de la cooperativa a un ús residencial, amb 
una tipologia més de nucli antic, i fent una reserva de sòl ocupant part de l'actual àmbit de la 
UA 2.6 per a la nova cooperativa agrícola. La resta del polígon es classificaria com a sòl no 
urbanitzable. També serà necessari afrontar la connectivitat amb l'actual TP-2031 que avui en 
dia ha quedat mal resolta en el punt de trobada de l'antiga carretera i la sortida pel carrer 
Catalunya. 

 
• Nou eix urbà : redefinició de l’antiga carretera 

 
Finalment, el nou POUM ha de repensar els eixos que formen l'antiga carretera TP-2031 
(carrer Tarragona - carrer Nulles) i l'accés per la TV-2231 com a vials de caràcter més urbà, 
facilitant la circulació dels vianants. Això comporta, entre d'altres, afectacions en l'alineació de 
les façanes d'un tram del carrer Tarragona, proper al carrer Nou, on els solars encara estan 
sense edificar. 

 
VISTABELLA 
 
Tot i que s'havia iniciat la tramitació del polígon d'actuació urbanística UA 3.4, situat a l'extrem nord de 
l'eixample del poble, finalment no s'ha desenvolupat cap dels sectors de creixement previstos. Pel contrari, 
s'ha eliminat a través d'una modificació puntual de les NSP el polígon d'actuació urbanística UA 3.3 ja que 
es tractava d'un sector consolidat per l'edificació al qual només mancava urbanitzar els carrers, obres que ja 
s'han fet de manera que les parcel·les han assolit la condició de solar. 
 
Els altres dos sectors previstos pivotaven al voltant de l'església modernista de Jujol, imbricats al teixit del 
nucli antic, al sud d'aquest, i pensats per donar una nova façana al poble i resoldre els problemes de 
circulació rodada d'un costat a l'altre del nucli. El més petit de tots dos (UA 3.1) dóna al carrer Major i té un 
percentatge alt d'aprofitament sense gairebé cessions, reservades aquestes únicament a l'obertura d'un vial 
paral·lel al carrer Nou que enllaça amb el polígon d'actuació urbanística UA 3.2. En canvi, aquest darrer 
polígon d'actuació és de majors dimensions i representa el creixement que les NSP preveien com a 
estructurador del poble, amb força nombre d'habitatges i uns estàndards de cessions més adequats, tot i 
que no es feia cap reserva per a equipaments. Però la seva ordenació, en planta triangular per afavorir les 
visions al monument, no ha estat gaire reeixida. De fet, els Serveis Territorials d'Urbanisme han estat 
treballant en una nova ordenació del sector que ha quedat aturada coincidint amb l'inici de la tramitació del 
POUM. 
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El nucli de Vistabella també té fixada una estratègia de compleció i millora urbana  pel PTPCT. 
 

• L’entorn de l’església de Jujol : nou creixement i preservació de les visuals 
 

El nou planejament ha de reformular els sectors UA 3.1 i UA 3.2, claus en el creixement del 
poble, seguint l'esperit de la proposta plantejada per la Generalitat de Catalunya, és a dir, en 
vistes a una ordenació que doni continuïtat a l'estructura ortogonal del nucli, unificant els dos 
polígons en un de sol per resoldre de forma unitària la vialitat. El nou àmbit ha de respectar 
també dues premisses: garantir la connectivitat d'un extrem a l'altre del poble sense la 
necessitat de creuar el nucli històric, així com protegir les visions al monument declarat Bé 
Cultural d'Interès Nacional l'any 2011. 
 
Per aquestes raons el pla haurà d'ajustar, i ampliar si s'escau, la delimitació del polígon 
d'actuació unificat i conseqüentment del sòl urbà pel costat sud-est, extrem de bona orientació 
i assolellament i de bona connexió amb el nucli de la Secuita. Els espais lliures s'hauran de 
concentrar prop del monument, així com les reserves per a equipaments, ara inexistents en el 
planejament vigent. Seguint la proposta elaborada pels Serveis Territorials d'Urbanisme, 
s'establirà una doble polaritat: una a l'entorn de la mateixa església, i una altra, al punt central 
del nou vial nord-sud, de major densificació i introduint usos comercials. 
 
Com s'ha dit anteriorment, l'església de l'arquitecte Jujol està declarada BCIN, per la qual 
cosa disposa d'un entorn de protecció que ve regulat per les disposicions de la llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català. D'aquesta manera, el POUM fixarà un àmbit de 
pla especial per regular les actuacions que s'hi duguin a terme com a garantia de protecció 
del monument i de les seves visions. 

 
• Consolidació de l’eixample : manteniment de la UA 3.4 i continuïtat del carrer sense sortida 

 
Un altre creixement del sòl urbà que es proposa, aquest de petites dimensions, és a l'extrem 
sud-est del polígon d'actuació urbanística UA 3.4 (aquest darrer es manté) definit simplement 
per resoldre la problemàtica del carrer Mas de la Tallada, ara sense sortida, permetent la 
connexió pel sud de les diferents xarxes de serveis (clavegueram, mitja tensió...) i la 
descongestió del carrer Nou obrint un accés directe a l'entrada del nucli des de la Secuita i la 
futura connexió amb el nou creixement previst al sud del poble que s'ha comentat 
anteriorment. 
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• Millora dels accessos al nucli antic : eixamplament del carrer Germanor 

 
Pel nord només es planteja una ampliació del sòl urbà encara més petita per solucionar 
l'estretor del carrer Germanor i fer una reserva futura d'un nou vial paral·lel al carrer Nou, 
aquest cop en sentit les Gunyoles. 

 
• Ampliació a ponent : garantir la gestió urbanística i noves cessions al costat del casal i 

l’església 
 

Finalment, cal resoldre la problemàtica de les parcel·les situades a ponent del carrer Onze de 
setembre, afectades per un vial de nova creació sense sortida. Caldrà delimitar un polígon 
d'actuació urbanística, ampliant lleugerament el límit del sòl urbà, amb els següents objectius: 
resoldre la continuïtat viària, obtenir una peça d'equipaments comunitaris al costat del Casal i 
garantir la gestió urbanística. A més, el nou límit del sòl urbà proposat s'haurà d'ajustar a la 
realitat parcel·lària i així solucionar els desajustos existents avui en dia. 

 
LES GUNYOLES 
 
És el nucli més menut dels quatre poblaments històrics del municipi. Tanmateix presenta unes especials 
peculiaritats. És el poble més allunyat del nucli principal, amb accés directe des de la carretera N-240 a 
diferència dels altres, amb una estructura urbana amb un creixement allargassat acabat amb un cul-de-sac, 
i un nucli antic amb carrers molt estrets que dificulten el pas dels vehicles i la connexió amb Vistabella i la 
Secuita. És per tot això que cal fer una estratègia més agosarada de creixement per resoldre en bona 
mesura les problemàtiques citades. 
 
Les NSP vigents van determinar dos creixements pel costat sud-oest del nucli antic (els polígons d'actuació 
urbanística UA 4.1 i UA 4.2). Essent un sòl de lleuger pendent cap al sud i amb bona orientació, es van 
convertir en un intent per solucionar els problemes de pas pel nucli antic. Tanmateix només s'ha 
desenvolupat la UA 4.2. No obstant, aquest polígon, juntament amb els tres blocs de cases en filera situats a 
l'extrem del carrer Major i la consolidació d'algunes parcel·les del carrer Delfí Guinovart, ha esdevingut el 
creixement més important d'entre els tres nuclis agregats fins avui en dia, sinònim d'una dinàmica de 
creixement més elevada. 
 
El nou vial que apareix al límit sud-est del nucli ha de ser un eix important que resolgui tant els problemes de 
mobilitat com el pas de certes infraestructures de serveis que avui en dia es troben saturades i 
encaixonades per l'interior del nucli antic (sobretot clavegueram). És per això que cal completar el teixit urbà 
pels extrems nord i sud d'aquests creixements, donant continuïtat al vial perquè esdevingui realment una 
alternativa de pas efectiva, i resoldre els accessos al nucli urbà per cada costat: al nord amb la carretera  
TV-2233 i eliminant els cul-de-sac de la UA 4.2, i pel sud amb el torrent del Bogatell, la zona verda i la seva 
connexió amb l'actual carrer Delfí Guinovart. 
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El PTPCT fixa una estratègia de compleció i millora urbana . 
 

• Consolidació de l’eixample de ponent : densificació, millora de la mobilitat i increment de 
cessions 

 
Entenem necessari reformular l'ordenació i densitats del polígon d'actuació urbanística UA 
4.1, més adequades a la realitat del mercat, i pensar en la reserva de sòl per a equipaments 
en el mateix sentit que s'ha formulat per a l'Argilaga. En aquest sentit, es preveu una petita 
ampliació de l'aprofitament del sector, densificar i així alliberar sòl on emplaçar els 
equipaments comunitaris. 
 

• Petita ampliació al nord de l’eixample : millora dels accessos i eliminació de carrers sense 
sortida 

 
A l'extrem nord serà necessari establir també un polígon d'actuació urbanística per enllaçar 
els carrers sense sortida generats per la UA 4.2 cap a la carretera TV-2232. 

 
• Garantir la continuïtat del carrer Delfí Guinovart : afectacions de vial i gestió urbanística 

 
També es creu convenient delimitar un petit polígon d'actuació urbanística a l'extrem del 
carrer Delfí Guinovart, que ara no té sortida. Les NSP només fixen una afectació viària a les 
parcel·les situades al sud per garantir la futura eliminació d'aquest cul-de-sac i la connexió al 
vial paral·lel provinent del polígon UA 4.1. No obstant es creu oportú crear una afectació 
també a les parcel·les situades al nord, per tal de preveure un possible pas de circumval·lació 
del poble paral·lel al torrent. Un cop efectuades les cessions a l’extrem sud del carrer, es creu 
convenient delimitar un polígon d'actuació urbanística al nord, que garanteixi la gestió 
urbanística, així com compensar degudament aquesta pèrdua d'aprofitament i l'equilibri de 
beneficis i càrregues, fixant una major densitat per aquestes parcel·les i així compensar 
aquestes cessions de vial. 

 
• Consolidació de l’accés nord : regulació de les construccions i reserves viàries 

 
El nou POUM ha d'estudiar com resoldre l’accés per la carretera de la Secuita i Vistabella, vial 
que, en tot el seu recorregut, el nou pla n'ha de fixar el seu condicionament i afectacions per 
tal de definir un traçat i amplades convenients per a un vial estructurant de la xarxa bàsica 
(que en el futur es pugui traspassar al servei de carreteres de la Diputació de Tarragona). 
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Pel costat nord, en part ja ocupat per construccions (la major part residencials) situades en sòl 
no urbanitzable, i vista la impossibilitat d’establir un nou creixement, es fixarà únicament la 
reserva de sòl per a la construcció d’una variant de la carretera per fora del nucli poblat, 
evitant el pas pels carrers més estrets. Per altra banda, la part ocupada ja per edificacions 
s’inclourà dins un polígon d'actuació urbanística i, conseqüentment, establint els drets i deures 
corresponents equiparables a la resta d'edificacions del seu voltant. 

 
SANT ROC 
 

• Consolidació de la urbanització : manteniment dels paràmetres vigents i no ampliació 
 

El nou POUM no altera l'ordenació de l'àmbit, de manera que es respecten els paràmetres 
que determina el planejament vigent i que provenen del Pla Parcial que donà lloc a aquesta 
urbanització a cavall dels termes de la Secuita i el Catllar i que avui en dia està plenament 
consolidada. 

 

 
 
 
COSTA DE LA TOIA 
 

• Regularització de la urbanització : legalització i urbanització 
 

Es manté com a sòl urbà no consolidat pendent de PMU per tal de regularitzar la seva 
situació legal, urbanitzar i efectuar les cessions corresponents. Únicament es proposa ampliar 
l'àmbit per tal d'incloure la vialitat del sector que fins ara quedava fora. Per tant, és una 
modificació que no suposa cap augment de l'aprofitament. 
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LES TAPIOLES 
 

• Regularització de la urbanització : legalització i urbanització 
 

El nou POUM manté l'ordenació aprovada pel corresponent PMU i no es proposa cap 
creixement al respecte. L'objectiu de les NSP era estrictament la legalització del sector, la 
seva urbanització i fer efectiu les cessions corresponents. 
 
En un pla més general, cal consolidar l'antic camí de Tarragona que ve de la Secuita, passa 
per l'àmbit proper a l'estació del Camp de Tarragona i creua aquesta urbanització esdevenint 
el principal vial de la mateixa com un eix cívic estructurador del municipi, pensat per a 
vianants, bicicletes i incorporat al conjunt de rutes planificades del terme, com per exemple la 
Ruta dels Quatre Pobles. Aquest eix també ha de preveure el pas d'infraestructures per 
l'abastament d'aigua d'aquesta urbanització i del sector de sòl urbanitzable proper al terme 
dels Pallaresos. 

 

 
 
 
ELS DIUMENGES 
 

• Regularització de la urbanització : legalització i urbanització 
 

Les NSP van definir un àmbit de sòl urbà no consolidat pendent de PMU sense incloure les 
parcel·les situades al costat sud, gairebé totes consolidades, ni preveure la connexió viària 
entre els dos carrers existents, fet pel qual aquest àmbit ha estat objecte d'una modificació 
puntual la tramitació del qual, per diverses raons, ha estat llarga i difícil. 
 
El nou POUM no ha de preveure cap creixement en aquests sectors com el dels Diumenges, 
doncs es tracta simplement de legalitzar la seva situació urbanística. Sense modificar les 
determinacions de la modificació puntual de què ha estat objecte i del PMU actualment en 
tràmit, el planejament nou s'ajustarà als límits proposats per resoldre les mancances 
esmentades anteriorment. 
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L'HOSTAL DEL PI 
 

• Desclassificació del sòl urbà : regulació de les construccions com a sòl no urbanitzable 
 

En comparació amb els altres tres sectors, aquest està ocupat per construccions més 
precàries i la seva transformació mitjançant un PMU és molt difícil de dur a terme. Per això es 
proposa l’eliminació d’aquest sector i la seva classificació com a sòl no urbanitzable. Els usos 
i construccions es regularan per la pròpia normativa d’aquest tipus de sòl. 

 
SECTOR DELS PALLARESOS 
 

 
 

• Manteniment del sector industrial 
 

Es manté la delimitació del sòl urbà d'ús industrial limítrof amb els Pallaresos. Tot i que ja està 
plenament consolidat i ocupat, no està previst ampliar-ne el seu àmbit. La delimitació del 
sector pel seu costat sud s'ajusta al límit de terme municipal que ambdós municipis van 
acordar per conveni signat el 20 de desembre de 1975. Amb tot, està pendent que la 
Comissió de Delimitació Territorial fixi definitivament aquest límit, per la qual cosa, i en cas de 
canvis de delimitació, el sòl urbà esmentat també s'hi haurà d'ajustar. 

 
• Regularització de parcel·les 

 
Per tal de solucionar una omissió de les NSP vigents, es tracta de classificar com a sòl urbà 
les parts de les parcel·les situades, a cavall de dos termes, a l’anomenat carrer de la Cruïlla 
que tenen accés des dels Pallaresos. Els fons de parcel·les tindran la mateixa qualificació que 
el planejament vigent d’aquest municipi. 
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• Eliminació del sector de Mas Martí 

 
Desclassificació del SAU R1, sector de baixa densitat i allunyat dels nuclis urbans del municipi 
que no ha prosperat en aquests anys de vigència de les NSP. Per tal de donar resposta als 
objectius de sostenibilitat del POUM i a les estratègies de creixement del PTPCT, es proposa 
la seva classificació com a sòl no urbanitzable en la categoria de sòl de protecció preventiva. 

 
ENTORN ESTACIÓ TAV 
 

• Eliminació del sector SAU 
 

Desclassificació d’aquest sector de sòl urbanitzable no delimitat destinat a usos terciaris i 
residencials, de gran extensió, doncs no s’ha produït cap iniciativa pel seu desenvolupament. 
Les seves dimensions, excessiu aprofitament i també la seva ubicació al sud de la línia de 
ferrocarril, aïllada, ocupada per nous sistemes generals i en bona part en sòl inundable fan 
desaconsellable la seva implantació. 

 
• El Parc Tecnològic : nou sector per a usos terciaris 

 
Es crea un nou sector en substitució de l’anterior però de menor dimensions, més 
proporcionat al context actual i com a complement a l’estació del TAV, amb voluntat de 
potenciar aquesta estació intermodal. Se situa al nord d’aquesta de manera que caldrà tenir 
cura de la seva implantació i relació amb el paisatge (bosc del Ferrer Ric). A diferència de la 
proposta anterior, aquesta està ben articulada respecte l’estació i els nous vials d’accés. 
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2.2.5. ALTERNATIVES 
 
En els treballs previs del POUM s’han estudiat fins a tres alternatives de desenvolupament urbanístic del 
municipi de la Secuita, atenent a la seva complexitat (diversos nuclis amb dinàmiques diferents), al context 
socioeconòmic actual, als objectius de la legislació urbanística vigent, a les determinacions del planejament 
superior i a la volatilitat de les xifres que reflecteixen els escenaris poblacionals de futur. 
 
El planejament local ha de ser proporcionat a tots aquests valors citats, fixant uns objectius clars i dibuixant 
un model ben definit. Però a la vegada ha de garantir prou flexibilitat per absorbir totes les variants i 
distorsions que es poden produir en el seu llarg període de vigència. És a dir, s’ha de mostrar obert a un 
mercat tan canviant i oferir sempre múltiples alternatives; això sí, sempre raonables i mai discordants amb el 
model proposat. 
 
Els quatre nuclis històrics del terme, com s’ha dit, tenen dinàmiques diverses. Però la realitat diu que els 
més petits es troben en una situació d’estancament, sense prou “massa crítica” per garantir-ne la 
pervivència, vitalitat i, en definitiva, un futur de qualitat. Han de ser prou atractius sense perdre, alhora, en el 
seu perfil i fesomia. 
 
Les alternatives estudiades són les següents: 
 

• Alternativa 1 . Manteniment de les previsions i el model de creixement de les NSP vigents. 
• Alternativa 2 . Redefinició del model tipològic i urbanístic de les NSP. 
• Alternativa 3 . Síntesi alternatives 1 i 2. 
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ALTERNATIVA 1  
 
La primera alternativa estudiada correspon a l'horitzó fixat per les NSP vigents. 
 
SÒL URBÀ 
 
LA SECUITA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) o amb Pla de Millora Urbana (SUE) 
són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
UA 1.1  0,29   1056   4 
UA 1.2  0,30   4691   22 
SUE 1.1 3   18017   84 
SUE 1.2 2,75   9337   67 
SUE 1.3 0,95   4261   28 
SUE 1.4 1,45   6507   43 
total  8,74   43869   248 
 
L'ARGILAGA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) o amb Pla de Millora Urbana (SUE) 
són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)   sostre (m2)   nombre d'habitatges 
     residencial  industrial 
UA 2.1  0,15   530   0  2 
UA 2.2  0,35   1471   0  3 
UA 2.3  1,36   7773   0  41 
UA 2.4  0,54   2616   0  15 
UA 2.5  0,75   840   3670  7 
UA 2.6  1,58   5350   0  20 
SUE 2.1 1,56   4693   0  31 
UA 2.7  0,38   1350   0  12 
total  6,67   24623   3670  131 
 
VISTABELLA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
UA 3.1  0,17   3163   16 
UA 3.2  2,01   15487   75 
UA 3.3  1,70   7655   20 
UA 3.4  1,12   3175   12 
total  5,00   29480   123 
 
LES GUNYOLES 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
UA 4.1  1,93   8124   50 
UA 4.2  1,05   4840   34 
total  2,98   12964   84 
 
URBANITZACIONS PENDENTS DE LEGALITZACIÓ 
En aquesta comparativa no es computen les urbanitzacions de la Costa de la Toia, les Tapioles, els 
Diumenges i l’Hostal del Pi, doncs es tracta únicament i estricte de legalitzar aquests nuclis sense 
incrementar el seu aprofitament. 
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SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 
Es fixa únicament un àmbit anomenat Mas Martí, proper al terme dels Pallaresos, que compta amb les 
següents previsions: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
SAU R1 13,22   33057,75  132 
 
SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 
Correspon a dos àmbits, un a la Secuita i l'altre a les Gunyoles proper a la carretera N240. Les previsions 
són les següents: 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2) 
SAU I1  3,72   26049,80 
SAU I2  9,78   68460,00 
total  13,50   94509,80 
 
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
Correspon a un sector proper a l'estació del Camp de Tarragona i destinat majoritàriament a usos terciaris, si 
bé admet també l'ús residencial.  
 
àmbit    hectàrees (ha)   sostre (m2)  nombre d'habitatges 
       residencial terciari 
SAU no sectoritzat  54,55   38185  152740  250 
 
 
RESUM ALTERNATIVA 1 
  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
SU  23,39   110936  3670  0  586 
SUD  26,72   33057,75 94509,80 0  132 
SUND  54,55   38185  0  152740  250 
total  104,66   182178,75 98179,80 152740  968 
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ALTERNATIVA 2  
 
El segon escenari correspon a una estratègia de redefinició del model fixat per les NSP basat en la 
compactació dels creixements previstos i en la recerca de tipologies edificatòries que garanteixin la 
sostenibilitat de les propostes, la variabilitat de l'oferta residencial i la inclusió de les reserves d'espais lliures 
i equipaments necessàries i que són molt minses en el planejament vigent. Alhora s’eliminen els sectors de 
baixa densitat no contigus a la trama urbana. 
 
També contempla aquells nous àmbits necessaris per la compleció de la trama urbana, imprescindibles per 
la millora de la mobilitat de cadascun dels nuclis de població, sempre d’acord amb les estratègies fixades pel 
vigent PTPTC. 
 
SÒL URBÀ 
 
LA SECUITA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 1.1 0,28   1018,67  4 
PAU 1.2 0,33   3622,20  36 
PAU 1.3 3,59   21891,36  112 
PMU 1.1 2,53   8866,75  46 
total  6,73   35398,98  198 
 
Es manté el polígon d'actuació urbanística PAU 1.1 (abans UA 1.1), mentre que el sector UA 1.2 es 
reformula augmentant lleugerament la densitat d'habitatges per ajustar-se a la tipologia existent a la zona i 
s’augmenta les cessions de zones verdes per esponjar l’àmbit (PAU 1.2). 
 
L'actual sector SUE 1.1, que té el planejament aprovat però sense reparcel·lar ni urbanitzar, passa a ser 
simplement un àmbit de gestió urbanística (PAU 1.3). Aquest es retoca lleugerament per incorporar les 
rotondes i concentrar l’edificabilitat i els usos comercials tocant al carrer Progrés, vial que amb el nou POUM 
exercirà una paper fonamental com a eix cívic i comercial del poble i els seus nous creixements. 
 
S’unifiquen els actuals sectors SUE 1.3 i SUE 1.4 en un sol polígon subjecte a pla de millora urbana (PMU 
1.1). 
 
Per altra banda, en desenvolupar-se completament el sector SUE 1.2, aquest passa directament a tenir la 
consideració de sòl urbà consolidat. 
 
L'ARGILAGA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU)) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)   sostre (m2)  nombre d'habitatges 
     residencial industrial 
PAU 2.1 0,14   497,17  0  2 
PAU 2.2 0,34   1471,07 0  3 
PAU 2.3 1,35   7773,36 0  41 
PAU 2.4 0,74   2953,31 0  16 
PAU 2.5 2,61   8776,85 0  40 
PAU 2.6 0,98   2504,67 5536,87 20 
PAU 2.7 0,38   1365,00 0  12 
total  6,53   25341,43 5536,87 134 
 
Es mantenen els paràmetres dels polígons d'actuació urbanística 2.1, 2.2, 2.3 i 2.7. Per contra, s’elimina el 
sector SUE 2.1. 
 
S’amplia el polígon UA 2.5 (ara PAU 2.5) fins a tocar a la variant de la carretera TP-2031 i s’eliminen els 
usos industrials previstos a les NSP. En conseqüència, es modifica lleugerament el polígon veí UA 2.4 per 
ajustar-se a l’ordenació del primer (PAU 2.4). 
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L'àmbit del polígon d'actuació urbanística UA 2.6 passa a ser discontinu (PAU 2.6) i incorpora el trasllat de 
les instal·lacions de la cooperativa agrícola a la zona nord del nucli on es garanteix una major accessibilitat. 
 
VISTABELLA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 3.1 0,66   2065,05  8 
PAU 3.2 2,49   13290,00  99 
PAU 3.3 0,71   2308,82  8 
PAU 3.4 1,12   3189,92  12 
PAU 3.5 0,27   977,91   6 
total  5,26   21831,70  133 
 
Els polígons d'actuació urbanística PAU 3.1, PAU 3.3 i PAU 3.5 corresponen a petits sectors necessaris per 
completar la trama urbana del poble (carrers sense sortida, estrets...) o bé per establir la corresponent 
gestió urbanística en àmbits on les NSP vigents creen dificultats de gestió del sòl urbà consolidat. 
 
El sector PAU 3.2 correspon a la unificació dels antics UA 3.1 i 3.2, sense continuïtat viària. Si bé l'àmbit 
resultant és lleugerament més gran, l'aprofitament es redueix. La seva ordenació és fruit dels estudis 
realitzats pels Serveis Territorials d'Urbanisme. 
 
Es manté el polígon 3.4 tal i com es fixa a les NSP però ampliant lleugerament l'amplada del carrer. 
 
LES GUNYOLES 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 4.1 1,98   9640,77  75 
PAU 4.2 0,70   2160,00  15 
PAU 4.3 0,30   1309,47  4 
PAU 4.4 0,09   309,53   2 
total  3,07   13419,77  96 
 
El polígon d'actuació urbanística UA 4.1 amplia lleugerament el seu àmbit per ampliar la secció del carrer 
que va de nord a sud (PAU 4.1), tot ampliant també el seu aprofitament així com les cessions per a zones 
verdes i equipaments comunitaris, que ara es concentren en l’illa central. 
 
En desenvolupar-se completament el polígon d'actuació urbanística UA 4.2, aquest passa a tenir la 
consideració de sòl urbà consolidat. Per contra, es delimita un nou polígon al nord d’aquest primer (PAU 4.2) 
per tal de donar continuïtat a una trama urbana amb carrers sense sortida. 
 
Les parcel·les situades al nord de la carretera d’accés des de Vistabella s’inclouen en un nou polígon (PAU 
4.3) per tal de regularitzar la seva situació urbanística i efectuar les reserves de sòl per a un futur vial que 
permeti la circumval·lació al nucli pel nord.  
 
En canvi, el polígon situat a l'extrem sud del carrer Delfí Guinovart (PAU 4.4) abasta només una parcel·la 
amb afectacions de vial que són compensades amb un major aprofitament que, de totes maneres, ja era 
efectiu abans de l'aprovació de les vigents NSP. 
 
URBANITZACIONS PENDENTS DE LEGALITZACIÓ 
En aquesta comparativa no es computen les urbanitzacions de la Costa de la Toia, les Tapioles i els 
Diumenges, doncs es tracta únicament i estricte de legalitzar aquests nuclis sense incrementar el seu 
aprofitament. L’Hostal del Pi es classifica com a sòl no urbanitzable. 
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SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 
S’elimina el sector anomenat Mas Martí, proper al terme dels Pallaresos, i s'incorporen un sector residencial 
proper a les escoles de la Secuita i un altre per completar la trama urbana de les Creus i la prolongació de 
l'avinguda Josep Solé Barberà. Les previsions són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PPU R1 6,87   41242,84  309 
PPU R2 4,56   14603,25  86 
total  11,43   55846,09  395 
 
SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 
Es manté el polígon de les Gunyoles (amb el Pla Parcial aprovat pendent de publicació al DOGC) i es 
redueix el de la Secuita, el qual passa ara al costat sud de la carretera TV-2231. Les previsions són les 
següents: 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2) 
PPU I1  2,12   14827,68 
PPU I2  9,78   67002,00 
total  11,90   81829,68 
 
SÒL URBANITZABLE TERCIARI 
Correspon a la reserva de sòl per part d'Incasòl per desenvolupar un parc tecnològic al costat de l'estació 
del Camp de Tarragona. Es redueix l'àmbit previst a les NSP situat al costat sud de l'eix ferroviari. 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2) 
PPU T1  16,62   116340,44 
 
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
Correspon a la reserva de sòl per ampliació dels polígons industrials abans esmentats, en cas d'esgotament 
del sòl destinat a aquests usos. Les previsions són: 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)       
PPD I1  5,64   39475,66 
PPD I2  4,13   28893,19 
total  9,77   68368,85  
 
 
RESUM ALTERANATIVA 2 
  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
SU  21,59   95991,88 5536,87 0  561 
SUD  39,95   55846,09 81829,68 116340,44 395 
SUND  9,77   0  68368,85 0  0 
total  71,31   151837,97 155735,40 116340,44 956 
 
 
 



POUM la secuita  criteris i objectius 
146 

 

ALTERNATIVA 3  
 
El tercer escenari correspon a una estratègia de compleció de les trames urbanes dels nuclis històrics, 
oferint diferents alternatives per millorar la mobilitat i ampliar el mercat, i la densificació i compactació de les 
propostes de creixements extensius fixats en les NSP vigents. També s'aposta per desenvolupar l'actual 
sector SAU dins l'àmbit estratègic que marca el planejament territorial. És una síntesi de les dues primeres 
alternatives. 
 
SÒL URBÀ 
 
LA SECUITA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora 
Urbana (PMU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 1.1 0,28   1018,67  4 
PAU 1.2 0,33   3622,20  36 
PAU 1.3 3,59   21891,36  112 
PMU 1.1 2,53   8866,76  46 
total  6,73   35398,98  198 
 
Quant al sòl urbà, es mantenen els paràmetres desglossats a l’alternativa 2. 
 
L'ARGILAGA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora 
Urbana (PMU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)   sostre (m2)  nombre d'habitatges 
     residencial industrial 
PAU 2.1 0,14   497,17  0  2 
PAU 2.2 0,34   1471,07 0  3 
PAU 2.3 1,35   7773,36 0  41 
PAU 2.4 0,74   2953,31 0  16 
PAU 2.5 2,61   8776,85 0  40 
PAU 2.6 0,97   2504,67 5536,87 20 
PAU 2.7 0,38   1365,00 0  12 
PAU 2.8 0,83   5376,00 0  48 
PMU 2.1 1,56   4693  0  31 
total  8,91   35410,43 5536,87 213 
 
Es mantenen els paràmetres desglossats a l’alternativa 2 i s'incorporen el sector de sòl urbà subjecte a Pla 
de Millora Urbana (PMU 2.1), corresponent a l’actual SUE 2.1, i el PAU 2.8, situat darrere les cases del 
carrer Sant Pau, amb la finalitat de millorar la connectivitat des del PAU 2.7. 
 
VISTABELLA 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 3.1 0,66   2065,05  8 
PAU 3.2 2,49   13290,00  99 
PAU 3.3 0,71   2308,82  8 
PAU 3.4 1,12   3189,92  12 
PAU 3.5 0,27   977,91   6 
total  5,26   21831,70  133 
 
Es mantenen els objectius de l’alternativa 2. 
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LES GUNYOLES 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 4.1 1,98   9640,77  75 
PAU 4.2 0,70   2160,00  15 
PAU 4.3 0,30   1309,47  4 
PAU 4.4 0,09   309,53   2 
PAU 4.5 0,87   5203,80  26 
total  3,94   18623,57  122 
 
Es mantenen els paràmetres dels diferents polígons d'actuació urbanística, excepte pel que fa al PAU 4.3, el 
qual augmenta per donar una alternativa de circulació viària i de creixement pel nord del nucli històric actual. 
 
S’incorpora un sector nou: l'àmbit PAU 4.5 es fixa per donar continuïtat al carrer Rafael de Casanovas i oferir 
un recorregut pel sud del nucli històric sense passar per carrers excessivament estrets i així millorar la 
comunicació amb la resta de nuclis del municipi. 
 
URBANITZACIONS PENDENTS DE LEGALITZACIÓ 
Tal i com s'ha justificat anteriorment, aquestes no s'han comptabilitzat. 
 
SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 
Es mantenen els sectors de l’alternativa 2 i s’incorpora l’actual SAU R1 Mas Martí (PPU R3) amb les 
següents previsions: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PPU R1 6,87   41242,84  309 
PPU R2 4,56   14603,25  86 
PPU R3 13,22   33057,75  132 
total  24,65   88903,84  527 
 
SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 
Es mantenen els sectors de l’alternativa 2: 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2) 
PPU I1  2,12   14827,68 
PPU I2  9,78   67002,00 
total  11,90   81829,68 
 
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
Correspon a la reserva de sòl per ampliació dels polígons industrials abans esmentats, en cas d'esgotament 
del sòl destinat a aquests usos, tal i com ja planteja l’alternativa 2, i es recupera el sector SAU de les NSP 
amb aprofitament residencial, sector situat prop de l'estació del Camp de Tarragona i tocant al terme de 
Perafort i a la seva àrea residencial estratègica. Les previsions són: 
 
àmbit  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
PPD R1 54,55   38185  0  152740  250   
PPD I1  5,64   0  39475,66 0 
PPD I2  4,13   0  28893,19 0 
total  64,32   38185  68368,85 152740  250 
 
 
RESUM ALTERNATIVA 3 
  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
SU  24,84   111264,68 5536,87 0  666 
SUD  36,55   88903,84 81829,68 0  527 
SUND  64,32   38185  68368,85 152740  250 
total  125,71   238353,52 155735,40 152740  1443 
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2.2.6. JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 
 
Les xifres detallades en aquesta comparativa entre els tres escenaris estudiats són només una primera 
aproximació en els plantejaments generals del nou Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Com a síntesi de 
les diferents propostes tenim: 
 
ALTERNATIVA 1 
  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
SU  23,39   110936  3670  0  586 
SUD  26,72   33057,75 94509,80 0  132 
SUND  54,55   38185  0  152740  250 
total  104,66   182178,75 98179,80 152740  968 
 
 
ALTERNATIVA 2 
  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
SU  21,59   95991,88 5536,87 0  561 
SUD  39,95   55846,09 81829,68 116340,44 395 
SUND  9,77   0  68368,85 0  0 
total  71,31   151837,97 155735,40 116340,44 956 
 
 
ALTERNATIVA 3 
  hectàrees (ha)   sostre (m2)    nombre d'habitatges 
     residencial industrial terciari 
SU  24,84   111264,68 5536,87 0  666 
SUD  36,55   88903,84 81829,68 0  527 
SUND  64,32   38185  68368,85 152740  250 
total  125,71   238353,52 155735,40 152740  1443 
 
 
Tal i com ja s'ha justificat anteriorment en l'apartat de conveniència i oportunitat de revisió del planejament 
general, el primer escenari, que correspon al compliment dels mateixos objectius de les NSP vigents, és un 
model obsolet i que cal revisar completament. 
 
Quant al segon escenari o alternativa podem observar com baixa lleugerament el potencial d'habitatges 
respecte les NSP vigents, en bona mesura el sostre residencial i, sobretot, el sòl, fet que exemplifica la 
voluntat de compactació com a un dels objectius fonamentals del nou POUM. Es planteja un major equilibri 
entre les diferents tipologies residencials, de manera que els creixements no es basen únicament en el 
model de ciutat jardí de les NSP, i apareixen un major nombre d'habitatges plurifamiliars, que alhora 
permeten donar resposta a la demanda d'habitatges de protecció que no contempla el planejament vigent. 
S’eliminen els creixements dispersos i els que no tenen una continuïtat directa amb la trama urbana 
consolidada. Per altra banda augmenta la reserva de sòl per a usos industrials, si bé en bona part com a sòl 
urbanitzable no delimitat. 
 
Pel que fa a la tercera alternativa, tots els paràmetres augmenten substancialment. Entenem que fixa un 
horitzó que amb el context socioeconòmic actual no seria realitzable al llarg del termini de vigència del nou 
POUM. A més, si les alternatives fixades a la segona proposta es poden assolir, alguns dels creixements 
proposats en aquest escenari no serien del tot indispensables per al bon funcionament dels nuclis a efectes 
de mobilitat, les demandes de zones comunitàries quedarien cobertes i el sostre poblacional continua tenint 
un marge raonable i proporcionat a la realitat dels nuclis històrics del municipi. També s'evitaria ocupar més 
sòls que, tot i ser contigus als pobles, tenen protecció especial o territorial. 
 
Per la qual cosa, i a tall de conclusió, entenem que els paràmetres determinats a l’alternativa 2 es 
corresponen amb els objectius del nou POUM. 
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2.3. PROPOSTES URBANÍSTIQUES 
 
2.3.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
SISTEMA VIARI 

• Xarxa viària territorial . Formada únicament per la carretera N-240, en el petit tram que passa al 
nord de les Gunyoles. 

• Xarxa viària bàsica . Constituïda per les carreteres d’àmbit provincial i local TP-2031, T-223, TV-
2231, TV-2232, TV-2233, TV-2234, TV-2236 i la C-421B d’accés a l’estació del TAV. També s’hi 
inclouen per la seva funció estructurant el camí dels Horts (la Secuita – Vistabella – les Gunyoles) i 
el tram del camí vell de Tarragona d’accés a la urbanització les Tapioles. 

• Xarxa viària complementària . Definida per la xarxa de camins històrics de titularitat municipal. 
• Anella viària de la Secuita . Reserva de sòl per a la construcció de les variants de les travesseres 

urbanes de la Secuita (T-223 i TV-2231), inclosa al Pla Zonal de Carreteres de la Diputació. 
• Reserva per variants . Reserva de sòl a Vistabella i les Gunyoles per a futurs traçats alternatius al 

pas per dins els nuclis històrics. 
• Reserva per condicionament . Reserva de sòl per a la millora del traçat i secció del camí dels Horts 

i la TV-2234 d’accés a Vistabella. 
• Nous vials projectats . Reserva de sòl per als nous vials en projecte d’accés a l’estació del TAV 

(Sant Ramon i la connexió amb la TP-2031). 
 
SISTEMA FERROVIARI 

• Xarxa ferroviària d’altes prestacions . Línia TAV Madrid – Barcelona - frontera francesa i corredor 
del Mediterrani (en construcció). 

• Xarxa ferroviària convencional . Línia Reus – Roda de Berà en desús. Està en projecte la seva 
recuperació com a línia de mercaderies i transport de viatgers (integrada al sistema de rodalies del a 
Camp de Tarragona). 

• Estació del TAV , instal·lacions annexes i aparcaments. Inclou àrea per a possibles ampliacions i 
nous serveis. 

 
SISTEMA HIDROGRÀFIC 

• Torrent del Bogatell . Situat al límit nord del terme municipal i que passa tocant al nucli de les 
Gunyoles. 

• Clots de la Barquera . Zona d’extracció d’àrids inventariada com a zona humida. Es delimita un 
PEU per la gestió dels usos admesos i  

• Altres escorrenties  i cursos delimitats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
• Definició de les zones inundables  (períodes de retorn T10, T100 i T500) d’acord amb l’estudi 

d’inundabilitat redactat per l’Institut Geològic de Catalunya. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
Definició gràfica de les diferents classes de sòl: 

• Sòl no urbanitzable (SNU) 
• Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 
• Sòl urbanitzable no delimitat (SND) 
• Sòl urbà consolidat (SUC) 
• Sòl urbà no consolidat (SNC) 

 
 
2.3.2. PROPOSTES EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
ZONIFICACIÓ 
Delimitació de les següents zones d’acord amb els seus valors i usos: 

• Sòl rústic (clau 20) 
• Sòl agrícola de valor (clau 21) 
• Sòl forestal de valor (clau 22) 
• Riberal (clau 24) 
• Clots de la Barquera i PEIN (clau 25) 
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CATEGORIES DEL SÒL 
Incorporació de les diferents categories de sòl d’acord amb el PTPCT i la seva regulació: 

• Sòl de protecció preventiva 
• Sòl de protecció territorial d’interès agrari i pai satgístic 
• Sòl de protecció especial ordinari 
• Sòl de protecció especial Clots de la Barquera i PE IN 

 
EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS TÈCNICS 

• Definició de les xarxes de serveis existents -i projectades - en el territori, amb llurs afectacions 
d’acord amb la normativa sectorial (línies elèctriques, abastament d’aigua en alta, xarxa de gas, 
Mina de l’Arquebisbe, oleoducte...). 

• Afectacions de carreteres . Línia d’edificació 50m o 25m. 
• Afectacions del ferrocarril . 
• Afectacions aeronàutiques  de l’aeroport de Reus. 
• Equipaments en SNU . Cementiris de la Secuita i de l’Argilaga. 
• Serveis tècnics en SNU . Depuradores de la Secuita i les Gunyoles, Dipòsits de la Secuita i 

Vistabella, basses de la Secuita i de l’Argilaga, reserva per a dipòsits de gas a la Secuita, col·lector 
de pluvials a les Gunyoles, pous municipals i reserva per a depuradores de Vistabella. 

 
PATRIMONI 

• Delimitació dels béns que integren el Catàleg de Béns a Protegir : arquitectònics, arqueològics i 
paleontològics, socioculturals i etnològics, naturals i ambientals i paisatgístics, i els seus entorns de 
protecció, si s’escau. 

• Definició de les masies i construccions en sòl no urbanitzable , tot establint les condicions 
d’intervenció en el marc de l’inventari que integra el POUM. 

 
2.3.3. PROPOSTES EN SÒL URBANITZABLE 
 

• Desclassificació SAU i SAU R1 
Són iniciatives allunyades del model proposat, per la seva implantació fragmentària, allunyada dels 
nuclis urbans, baixa densitat i creixement extensiu i no haver reeixit cap iniciativa per transformar 
aquest sòl. També incompleixen els objectius del PTPCT. 
 

• Nous sectors residencials al nucli de la Secuita 
Es proposen dos sectors de sòl urbanitzable d’ús residencial (PPU R1 i PPU R2) com a extensió del 
nucli de la Secuita, contigus a la trama urbana existent i, en ambdós casos, omplint uns buits urbans 
que impedien la continuïtat de la vialitat. 
 

• Manteniment dels sectors industrials 
Es conserva l’aposta pels assentaments a la Secuita i a les Gunyoles, així com el seu destí: 
indústries no contaminants i petits tallers i magatzems. El primer (PPU I1), respecte la seva ubicació 
actual, es desplaça cap al sud i es configura de manera que sigui més atractiu el seu 
desenvolupament (menor dimensions i menys càrrega urbanitzadora) i es minimitza l’impacte 
respecte el nucli urbà. El segon (PPU I2) manté l’ordenació del Pla Parcial aprovat però pendent de 
publicar al DOGC. 
 

• Reserves per a l’ampliació dels sectors industrials  
En ambdós casos es delimiten dos sectors de sòl urbanitzable no delimitat com a reserva de sòl en 
cas que els primers es consolidessin plenament (PPD I1 i PPD I2). 
 

• Parc Tecnològic de l’estació del TAV 
Es delimita un sector de sòl urbanitzable (PPU T1) al nord de l’estació de ferrocarril per a activitats 
terciàries i complementàries de l’estació. En realitat substitueix l’aposta de les NSP amb el sector 
SAU, de 54,55 ha, situat al sud del traçat del tren, per un de menor dimensions, sense ús 
residencial, amb una millor orientació i de major accessibilitat mitjançant els nous vials d’accés a 
l’estació. 
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SECTORS SUD RESIDENCIAL 
 
PPU R1 
 
àmbit   68.738,07 m2                
qualificació  eixample 
edif. bruta residencial 0,55 m2/m2 
edif. bruta comercial 0,05 m2/m2 
densitat bruta  45 habitatges/ha 
HPP   min 30% sostre residencial 
usos dominants  habitatge - comercial 
núm. màx. plantes 4 
tramitació  Pla Parcial Urbanístic 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  cessions min art 65 TRLU 
   cessió zona esportiva 

vialitat orientativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPU R2 
 
àmbit   45.635,17 m2                
qualificació  cases en filera - ciutat jardí 
edificabilitat bruta 0,32 m2/m2 
densitat bruta  19 habitatges/ha 
HPP   0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  Pla Parcial Urbanístic 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  cessions min art 65 TRLU 
   vialitat orientativa 
   completar illes amb ciutat jardí 
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SECTORS SUD INDUSTRIAL 
 
PPU I1 
 
àmbit   21.182,40 m2                
sostre   14.827,68 m2 
edificabilitat bruta 0,70 
densitat bruta  0 habitatges/ha 
usos dominants  industrial 
tramitació  Pla Parcial Urbanístic 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  cessions min art 65 TRLU 
   col·lector residuals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPU I2 
 
àmbit   97.800,00 m2                
qualificació  clau 7  
sòl edificable  70.266,00 m2 71,85% 
sostre   67.002,00 m2 

sistemes  27.534,00 m2 28,15% 
cessió viària  11.964,00 m2 12,23% 
cessió espais lliures 9.844,00 m2 10,07% 
cessió equipaments 4.890,00 m2 05,00% 
cessió serveis tècnics 836,00 m2 00,85% 
edificabilitat neta 0,95 
densitat habitatges 0 habitatges/ha 
usos dominants  industrial 
tramitació  Pla Parcial Urbanístic 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  PPU aprovat 
   pendent publicació DOGC 
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SECTORS SUD TERCIARI 
 
PPU T1 
 
àmbit   166.200,63 m2                
sostre   116.340,44 m2 
edificabilitat bruta 0,70 
densitat habitatges 0 habitatges/ha 
usos dominants  comercial, hoteler, oficines... 
tramitació  Pla Parcial Urbanístic 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  cessions min art 65 TRLU 
   continuïtat camí Tarragona 
   inclou obres urb. externes 
   (accés des del nou vial) 
   pou municipal 
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SECTORS SND INDUSTRIAL 
 
PPD I1 
 
àmbit   56.393,80 m2                
qualificació  clau 7 
sostre   39.475,66 m2 
edificabilitat bruta 0,70 
densitat habitatges 0 habitatges/ha 
usos dominants  industrial 
tramitació  Pla Parcial de Delimitació 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  cessions min art 65 TRLU 
   desenvolupament PPU I1 
   col·lector residuals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPD I2 
 
àmbit   41.275,99 m2                
qualificació  clau 7 
sostre   28.893,19 m2 
edificabilitat bruta 0,70 
densitat habitatges 0 habitatges/ha 
usos dominants  industrial 
tramitació  Pla Parcial de Delimitació 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
observacions  cessions min art 65 TRLU 
   desenvolupament PPU I2 
   zona verda connexió nucli 
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2.3.4. PROPOSTES EN SÒL URBÀ 
 

• Zonificació 
Revisió de la nomenclatura emprada a les NSP per tal d’ajustar-se a la sistematització de codis 
proposat al  Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Les noves qualificacions i les seves claus són: 

Nucli antic (clau 1) 
Eixample urbà (clau 2 – clau 2hp) 
Cases en filera (clau 5) 
Ciutat jardí (clau 6) 
Industrial (clau 7) 
Conservació de l’estructura urbana i edificatòria ( clau 11) 

 
• Desclassificació sòl urbà 

S’elimina el sector SUE 2.1 per no ajustar-se al model proposat i no haver prosperat cap iniciativa 
pel seu desenvolupament. Es tracta d’un àmbit que no suposa una millora necessària i substancial 
per a la compleció del nucli antic de l’Argilaga, sinó que n’altera la seva correcta percepció i imatge 
característica. La millor manera de preservar les visuals històriques és la seva classificació com a 
sòl no urbanitzable. 
També s’elimina el SUE 4, a l’Hostal del Pi, al nord de la N-240, una de les quatre urbanitzacions en 
situació irregular existent que, per la seva poca entitat, passa a sòl no urbanitzable. Els mecanismes 
de regulació seran els propis d’aquest tipus de sòl. 

 
• Regulació urbanitzacions (PMU i PAU) 

Les altres tres urbanitzacions existents, més consolidades que l’anterior, s’inclouran com a les NSP 
com a sòl urbà pendent de desenvolupament, per tal de regularitzar la seva situació i superar els 
dèficits urbanístics que pateixen. La Costa de la Toia i Els Diumenges s’han delimitat amb un àmbit 
pendent de Pla de Millora Urbana (PMU). En el segon cas, els treballs previs ja s’han iniciat. Pel que 
fa a les Tapioles, com que disposa de PMU aprovat i publicat, es delimita simplement un àmbit de 
gestió (PAU), doncs únicament manca reparcel·lar i urbanitzar. 
 

• Consolidació dels nuclis històrics (PAU) 
L’instrument per a la consolidació i compleció d’aquests teixits és el polígon d’actuació urbanística. 
Per a cada nucli es delimiten diferents PAU, amb una superfície mitjana de 1 ha, i introduint 
tipologies diverses més compactes. Els àmbits no difereixen dels existents inclosos a les NSP, però 
s’han modificat lleugerament els seus paràmetres per complir els nous objectius i ser fidel al model 
que proposa el POUM. 
Tanmateix, la major part d’ells corresponen a àmbits sense consolidar, sense serveis, àrees més 
properes a ser considerades com a sòl urbanitzable que no com a sòl urbà. Però, amb la mateixa 
voluntat expressada a les NSP, s’ha definit una ordenació per fer més àgil la tramitació i 
desenvolupament dels mateixos, amb l’objectiu de fer més atractius aquests nuclis i no abocar-los a 
l’estancament com succeeix avui en dia. 
 

• Conservació dels valors patrimonials 
La normativa urbanística i el Catàleg de Béns a Protegir establiran criteris per a la major conservació 
de la imatge urbana i dels conjunts i elements amb valor històric, arquitectònic i artístic dels nuclis 
del municipi. Per evitar la distorsió tipològica, es limitarà la densitat d’habitatges per parcel·la 
mínima; i es concretaran els materials, textures, colors i composició de les façanes de les 
edificacions dels nuclis antics. 
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POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU) 
 
LA SECUITA 
 
PAU 1.1          
 
 àmbit   2.820,61 m2                
qualificació  clau 6A     
sòl edificable  2.037,34 m2 72,23% 
sostre   1.018,67 m2 
sostre residencial 1.018,67 m2 
 renda lliure 1.018,67 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  783,27 m2 27,77% 
cessió viària  783,27 m2 27,77% 
cessió espais lliures 0 m2  00,00% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 m2/m2 
núm. màx. habitatges 4 
 renda lliure 4 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions per a la determinació del nombre d’habitatges es pren com a referència la densitat 
fixada a la fitxa per davant de les condicions de la clau d’ordenació 

 
 
 
 
PAU 1.2 
 
àmbit   3.300,95 m2                
qualificació  clau 2 – clau 2hp     
sòl edificable  2.103,07 m2 63,71% 
sostre   3.622,20 m2 
sostre residencial 3.622,20 m2 
 renda lliure 2.535,54 m2 (70,0%) 
 HPP  1.086,66 m2 (30,0 %) 
sistemes  1.197,88 m2 36,29% 
cessió viària  729,79 m2 22,11% 
cessió espais lliures 249,84 m2 07,57% 
cessió equipaments 218,25 m2 06,61% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 1,722 m2/m2 
núm. màx. habitatges 36 
 renda lliure 24 
 HPP  12 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 3 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
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PAU 1.3 
 
àmbit   35.912,77 m2                
qualificació  clau 2 – clau 2hp –- clau 5  
sòl edificable  14.536,63 m2 40,48% 
sostre   21.891,36 m2 

sostre residencial 20.391,36 m2 
 renda lliure 17.940,84 m2 (87,98%) 
 HPP  2.450,52 m2 (12,02%) 
sostre comercial 1.500,00 m2 
sistemes  21.376,14 m2 59,52% 
cessió viària  15.947,53 m2 44,41% 
cessió espais lliures 2.699,97 m2 07,52% 
cessió equipaments 2.718,50 m2 07,57% 
cessió serveis tècnics 10,14 m2 00,03% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 112 
 renda lliure 88 
 HPP  24 
usos dominants  habitatge – comercial 
núm. màx. plantes 4 (clau 2-2hp) – 3 (clau 5) 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
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L’ARGILAGA 
 
PAU 2.1 
 
àmbit   1.390,35 m2                
qualificació  clau 6a*     
sòl edificable  994,35 m2 71,52% 
sostre   497,17 m2 
sostre residencial 497,17 m2 
 renda lliure 497,17 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  396,00 m2 28,48% 
cessió viària  142,16 m2 10,22% 
cessió espais lliures 253,84 m2 18,26% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 2 
 renda lliure 2 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions per a la determinació del nombre d’habitatges es pren com a referència la densitat 
fixada a la fitxa per davant de les condicions de la clau d’ordenació 

 
 
 
 
 
PAU 2.2 
 
àmbit   3.393,70 m2                
qualificació  clau 6a     
sòl edificable  2.942,14 m2 86,69% 
sostre   1.471,07 m2 
sostre residencial 1.471,07 m2 
 renda lliure 1.471,07 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  451,56 m2 13,31% 
cessió viària  164,47 m2 04,85% 
cessió espais lliures 287,09 m2 08,56% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 3 
 renda lliure 3 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
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PAU 2.3 
 
àmbit   13.520,00 m2                
qualificació  clau 1 – clau 5     
sòl edificable  7.403,20 m2 54,76% 
sostre   7.773,36 m2 
sostre residencial 7.773,36 m2 
 renda lliure 7.773,36 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  6.116,80 m2 45,24% 
cessió viària  3.815,54 m2 28,22% 
cessió espais lliures 2.250,61 m2 16,65% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 50,65 m2 00,37% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 41 
 renda lliure 41 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes --- 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  P. REP. aprovat 
   P. URB. aprovat 
 
 
 
 
 
PAU 2.4 
 
àmbit   7.360,86 m2                
qualificació  clau 5 – clau 6e     
sòl edificable  3.591,10 m2 48,79% 
sostre   2.953,31 m2 
sostre residencial 2.953,31 m2 
 renda lliure 2.953,31 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  3.769,76 m2 51,21% 
cessió viària  1.944,37 m2 26,41% 
cessió espais lliures 1.825,39 m2 24,80% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 16 
 renda lliure 16 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions   
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PAU 2.5 
 
àmbit   26.121,20 m2                
qualificació  clau 5 – clau 6a – clau 6e     
sòl edificable  16.921,03 m2 64,78% 
sostre   8.776,85 m2 
sostre residencial 8.776,85 m2 
 renda lliure 8.776,85 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  9.200,17 m2 35,22% 
cessió viària  5.237,75 m2 20,05% 
cessió espais lliures 804,64 m2 03,08% 
cessió equipaments 3.129,76 m2 11,98% 
cessió serveis tècnics 28,02 m2 00,11% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 40 
 renda lliure 40 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  bombeig PAU 2.3 
 
 
 
 
 
 
PAU 2.6 
 
àmbit   9.810,58 m2                
qualificació  clau 1 – clau 2/2hp – clau 7 
sòl edificable  7.391,84m2 75,35% 
sostre   8.041,54 m2 

sostre residencial 2.379,67 m2 

 renda lliure 1.665,77 m2 (70%) 
 HPP  713,90 m2    (30%) 
sostre comercial 125,00 m2 

sostre industrial  5.536,87 m2 

sistemes  2.418,74 m2 24,65% 
cessió viària  2.199,47 m2 22,42% 
cessió espais lliures 219,27 m2 02,24% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 20 
 renda lliure 12 
 HPP  8 
usos dominants  habitatge – comercial – industrial 
núm. màx. plantes 3 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  àmbit discontinu 
   inclou obra urbanització externa (rotonda) 

desplaçament ET 
ús cooperativa 
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PAU 2.7 
 
àmbit   3.786,25 m2                
qualificació  clau 2 
sòl edificable  710,00 m2 18,75% 
sostre   1.365,00 m2 
sostre residencial 1.365,00 m2 
 renda lliure 1.365,00 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  3.076,25 m2 81,25% 
cessió viària  1.060,38 m2 28,01% 
cessió espais lliures 1.399,17 m2 36,95% 
cessió equipaments 616,70 m2 16,29% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 12 
 renda lliure 9 
 HPP  3 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 3 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
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VISTABELLA 
 
PAU 3.1 
 
àmbit   6.564,17 m2                
qualificació  clau 6a 
sòl edificable  4.130,11 m2 62,92% 
sostre   2.065,05 m2 
sostre residencial 2.065,05 m2 

 renda lliure 2.065,05 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  2.434,06 m2 37,08% 
cessió viària  1.552,62 m2 23,65% 
cessió espais lliures 784,38 m2 11,95% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 97,06 m2 01,48% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 8 
 renda lliure 8 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  bombeig 
 
 
 
 
PAU 3.2 
 
àmbit   24.946,55 m2                
qualificació  clau 2 – clau 2hp – clau 5 
sòl edificable  8.936,13 m2 35,82% 
sostre   13.290,00 m2 

sostre residencial 12.590,00 m2 
 renda lliure 8.462,00 m2 (67,21%) 
 HPP  4.128,00 m2 (32,79%) 
sostre comercial 700,00 m2 
sistemes  16.010,42 m2 64,18% 
cessió viària  8.434,79 m2 33,81% 
cessió espais lliures 6.002,08 m2 24,06% 
cessió equipaments 1.453,10 m2 05,82% 
cessió serveis tècnics 120,45 m2 00,48% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 99 
 renda lliure 60 
 HPP  39 
usos dominants  habitatge – comercial 
núm. màx. plantes 3 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  entorn protecció església 
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PAU 3.3 
 
àmbit   7.067,60 m2                
qualificació  clau 6a 
sòl edificable  4.617,66 m2 65,34% 
sostre   2.308,82 m2 
sostre residencial 2.308,82 m2 
 renda lliure 2.308,82 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  2.449,94 m2 34,66% 
cessió viària  1.625,59 m2 23,00% 
cessió espais lliures 824,35 m2 11,66% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 8 
 renda lliure 8 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions   
 
 
 
 
 
PAU 3.4 
 
àmbit   11.229,20 m2                
qualificació  clau 6a 
sòl edificable  6.379,85 m2 56,81% 
sostre   3.189,92 m2 
sostre residencial 3.189,92 m2 
 renda lliure 3.189,92 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  4.849,35 m2 43,19% 
cessió viària  3.012,95 m2 26,83% 
cessió espais lliures 0 m2  00,00% 
cessió equipaments 1.836,40 m2 16,35% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 12 
 renda lliure 12 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions   
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PAU 3.5 
 
àmbit   2.744,23 m2                
qualificació  clau 6b 
sòl edificable  1.955,82 m2 71,27% 
sostre   977,91 m2 
sostre residencial 977,91 m2 
 renda lliure 977,91 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  788,41 m2 28,73% 
cessió viària  788,41 m2 28,73% 
cessió espais lliures 0 m2  00,00% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 6 
 renda lliure 6 
 HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  
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LES GUNYOLES 
 
PAU 4.1 
 
àmbit   19.832,41m2                
qualificació  clau 2 –clau 2hp – clau 5 
sòl edificable  8.024,13 m2 40,46% 
sostre   9.640,77 m2 
sostre residencial 9.040,77 m2 
 renda lliure 7.389,75 m2 (81,7%) 
 HPP  1.651,02 m2 (18,3%) 
sostre comercial 600,00 m2 
sistemes  11.808,28 m2 59,54% 
cessió viària  6.626,32 m2 33,41% 
cessió espais lliures 1.994,67 m2 10,06% 
cessió equipaments 3.162,29 m2 15,95% 
cessió serveis tècnics 25,00 m2 00,13% 
edificabilitat neta 1,20 m2/ m2 
núm. màx. habitatges 75 
 renda lliure 57 

HPP  18 
densitat habitatges 37,82 habitatges/ha 
usos dominants  habitatge i comercial 
núm. màx. plantes 3 (segons plànols d’ordenació) 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions  cessió anticipada vial perimetral 
  
 
 
 
 
PAU 4.2 
 
àmbit   6.952,63 m2                
qualificació  clau 5 
sòl edificable  3.240,00 m2 46,60% 
sostre   2.160,00 m2 
sostre residencial 2.160,00 m2 
 renda lliure 2.160,00 m2 (100%) 
 HPP  0 m2 
sistemes  3.712,63 m2 53,40% 
cessió viària  2.666,02 m2 38,35% 
cessió espais lliures 625,01 m2 08,99% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 421,60 m2 06,06% 
edificabilitat neta --- 
núm. màx. habitatges 15 
 renda lliure 15 

HPP  0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
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PAU 4.3 
 
àmbit   2.981,60 m2                
qualificació  clau 6a 
sòl edificable  2.618,95 m2 87,84% 
sostre   1.309,47 m2 
sistemes  362,65 m2 12,16% 
cessió viària  362,65 m2 12,16% 
cessió espais lliures 0 m2  00,00% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 4 
HPP   0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
 
 
 
 
 
PAU 4.4 
 
 
àmbit   894,29 m2                
qualificació  clau 6b* 
sòl edificable  619,06 m2 69,22% 
sostre   309,53 m2 
sistemes  275,23 m2 30,78% 
cessió viària  275,23 m2 30,78% 
cessió espais lliures 0 m2  00,00% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 0 m2  00,00% 
edificabilitat neta 0,50 
núm. màx. habitatges 2 
HPP   0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

 
 
 
observacions per a la determinació del nombre d’habitatges es pren com a referència la densitat 

fixada a la fitxa per davant de les condicions de la clau d’ordenació 
 
 
 



POUM la secuita  criteris i objectius 
167 

 

LES TAPIOLES 
 
PAU 2 
 
àmbit   32.520,20 m2                
qualificació  clau 5b - clau 6d 
sòl edificable  25.005,76 m2 76,89% 
sostre   10.002,30 m2 
sistemes  7.514,44 m2 23,11% 
cessió viària  6.456,66 m2 19,85% 
cessió espais lliures 667,25 m2 02,05% 
cessió equipaments 0 m2  00,00% 
cessió serveis tècnics 390,53 m2 01,20% 
edificabilitat neta 0,40 
núm. màx. habitatges 47 
HPP   0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  gestió 

sist: reparcel·lació 
mod: compensació bàsica 

observacions 
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PLANS DE MILLORA URBANA (PMU) 
 
 
LA SECUITA 
 
PMU 1.1 
 
àmbit   25.333,58 m2                
qualificació  cases en filera - ciutat jardí 
sostre   8.866,75 m2 
edificabilitat bruta 0,35 
densitat bruta  18 habitatges/ha 
HPP   0 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 3 
tramitació  Pla de Millora Urbana 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
 
 
 
 
 
 
 
 
observacions  cessions mín. art 65 TRLU 

traçat del vial central indicatiu 
   preservació de les visuals al nucli antic 
   estudiar la implantació dels nous volums en secció 
   resoldre el sistema de depuració 
 
 
 
COSTA DE LA TOIA 
 
PMU 1 COSTA DE LA TOIA  
 
àmbit   23.851,51 m2                
qualificació  ciutat jardí 
sostre   7.155,45 m2 
edificabilitat bruta 0,30 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  Pla de Millora Urbana 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observacions  cessions mínimes necessàries per a la vialitat i els serveis tècnics 
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ELS DIUMENGES 
 
PMU 3 ELS DIUMENGES 
 
àmbit   33.240,98 m2                
qualificació  ciutat jardí 
sostre   9.972,29 m2 
edificabilitat bruta 0,30 
usos dominants  habitatge 
núm. màx. plantes 2 
tramitació  Pla de Millora Urbana 
sistema actuació reparcel·lació 

mod: compensació bàsica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observacions  cessions mínimes necessàries per a la vialitat i els serveis tècnics 
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2.3.5. QUADRES RESUM 
 
COMPARATIVA CLASSIFICACIÓ SÒL  NSP – POUM 
 
Les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) vigents amb les seves Modificacions Puntuals efectives 
avui en dia donen per a cada classe de sòl els següents valors: 
 

NSP 2000 + MP SÒL (m 2) SÒL (ha)  
 SÒL URBÀ  871.526,37 87,15 4,89% 

LA SECUITA 407.669,13 40,77 
L'ARGILAGA 129.428,84 12,94 
VISTABELLA 114.774,30 11,48 
LES GUNYOLES 72.594,58 7,26 
SANT ROC 29.735,19 2,97 
ELS PALLARESOS 22.835,11 2,28 
COSTA DE LA TOIA 19.730,28 1,97 
LES TAPIOLES 32.520,20 3,25 
CTRA EL PONT 20.712,53 2,07 
HOSTAL DEL PI 21.526,21 2,15 
SÒL URBANITZABLE  812.745,00 81,27 4,56% 
delimitat 267.245,00 26,72 1,50% 
MAS MARTÍ 132.231,00 13,22 
INDUSTRIAL LA SECUITA 37.214,00 3,72 
INDUSTRIAL LES GUNYOLES 97.800,00 9,78 
no delimitat 545.500,00 54,55 3,06% 
ESTACIÓ TAV 545.500,00 54,55 
SÒL NO URBANITZABLE  16.129.054,23 1.612,90 90,54% 
TOTAL 17.813.325,60 1.781,33 100,00% 

 
 
Mentre que la proposta de nou POUM dóna els següents valors finals per al sòl urbà, urbanitzable i no 
urbanitzable: 
 

POUM SÒL (m 2) SÒL (ha)  
 SÒL URBÀ  897.884,21 89,79 5,04% 

LA SECUITA 411.758,09 41,18 
L'ARGILAGA 122.858,60 12,29 
VISTABELLA 133.595,91 13,36 
LES GUNYOLES 84.850,30 8,49 
SANT ROC 29.735,19 2,97 
ELS PALLARESOS ind 22.835,11 2,28 
ELS PALLARESOS res 2.638,32 0,26 
COSTA DE LA TOIA 23.851,51 2,39 
LES TAPIOLES 32.520,20 3,25 
ELS DIUMENGES 33.240,98 3,32 
SÒL URBANITZABLE  497.226,06 49,72 2,79% 
delimitat 399.556,27 39,96 2,24% 
LA SECUITA ESCOLES 68.738,07 6,87 
LA SECUITA LES CREUS 45.635,17 4,56 
INDUSTRIAL LA SECUITA 21.182,40 2,12 
INDUSTRIAL LES GUNYOLES 97.800,00 9,78 
TERCIARI TAV 166.200,63 16,62 
no delimitat 97.669,79 9,77 0,55% 
INDUSTRIAL LA SECUITA 56.393,80 5,64 
INDUSTRIAL LES GUNYOLES 41.275,99 4,13 
SÒL NO URBANITZABLE  16.418.215,33 1.641,82 92,17% 
TOTAL 17.813.325,60 1.781,33 100,00% 

 
 
Comparant els dos quadres observem com els percentatges globals no varien substancialment. El sòl 
classificat com a urbà es manté pràcticament amb el mateix valor, al voltant de les 90 ha i el 5% de la 
superfície total del municipi (17,8 km2). En canvi hi ha 31,55 ha de sòl urbanitzable que es desclassifiquen, 
fet que fonamentalment es deu a l’eliminació del sector SAU previst a les NSP amb 54,55 ha. Dins el sòl 
urbanitzable, això sí, guanya pes el sòl delimitat; mentre que el no delimitat es reserva per a ampliacions de 
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sòl industrial en cas d’esgotament de les previsions fixades. En conseqüència de tot plegat, augmenta el sòl 
no urbanitzable en 29 ha, passant del 90,54% al 92,17% de la superfície total del municipi de la Secuita. 
 
QUADRE DE SECTORS 
 
polígons d’actuació urbanística  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

nucli  usos  PAU sòl (m 2) habitatges  HPO 

La Secuita residencial PAU 1.1 2.820,61 4 0 

residencial PAU 1.2 3.300,95 36 12 

residencial PAU 1.3 35.912,77 112 24 

L’Argilaga residencial PAU 2.1 1.390,35 2 0 

residencial PAU 2.2 3.393,70 3 0 

residencial PAU 2.3 13.520,00 41 0 

residencial PAU 2.4 7.360,86 16 0 

residencial PAU 2.5 26.121,20 40 0 

res + ind PAU 2.6 9.810,58 20 8 

residencial PAU 2.7 3.786,25 12 3 

  

Vistabella residencial PAU 3.1 6.564,17 8 0 

residencial PAU 3.2 24.946,55 99 39 

residencial PAU 3.3 7.067,60 8 0 

residencial PAU 3.4 11.229,20 12 0 

residencial PAU 3.5 2.744,23 6 0 

Les Gunyoles residencial PAU 4.1 19.832,41 75 18 

residencial PAU 4.2 6.952,63 15 0 

residencial PAU 4.3 2.981,60 4 0 

residencial PAU 4.4 894,29 2 0 

Les Tapioles residencial PAU 2 32.520,20 47 0 
  

sectors amb PMU  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

nucli  usos  SECTOR sòl (m 2) habitatges  HPO 

La Secuita residencial PMU 1.1 25.333,58 46 0 

Costa de la Toia residencial PMU 1 23.851,51 15 0 

Els Diumenges residencial PMU 3 33.240,98 30 0 
 
sectors en sòl urbanitzable delimitat  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

denominació  usos  SECTOR sòl (m 2) habitatges  HPO 

Escoles residencial PPU R1 68.738,07 309 126 

Les Creus residencial PPU R2 45.635,17 86 0 

Industrial la Secuita industrial PPU I1 21.182,40 0 0 

Industrial les Gunyoles industrial PPU I2 97.800,00 0 0 

Estació TAV terciari PPU T1 166.200,63 0 0 
 
sectors en sòl urbanitzable no delimitat  
(font: Ajuntament de la Secuita) 

denominació  usos  SECTOR sòl (m 2) habitatges  HPO 

Industrial la Secuita industrial PPD I1 56.393,80 0 0 

Industrial les Gunyoles industrial PPD I2 41.275,99 0 0 
 
 
El conjunt de polígons d’actuació urbanística (PAU) i de sectors de planejament tant en sòl urbà (PMU) com 
en sòl urbanitzable (PPU i PPD), així com la seva tramitació i sistema d’actuació proposats en el POUM es 
resumeixen en la taula següent: 
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polígons d’actuació urbanística i sectors de planej ament (POUM)  
(font: Ajuntament de la Secuita) 
 
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT SNC ZONES SISTEMES DESENVOLUPAMENT

POLÍGON DENOMINACIÓ ÚS SOSTRE
EDIF 

BRUTA
EDIF
NETA

HABITATGES
MÀX HPO HAB/HA HABITANTS E V TA VIALS TRAMITACIÓ

SISTEMA
ACTUACIÓ ESTAT

ha m2 m2 % m2 m2 % m2 m2 m2 m2
LA SECUITA 6,7368 35.398,98 198 36 594 2.936,75 2.949,81
PAU 1.1 residencial 0,2821 2.820,61 2.037,34 72,23% 1.018,67 0,361 0,500 4 0 14,18 12 783,27 27,77% 0,00 0,00 0,00 783,27 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 1.2 residencial 0,3301 3.300,95 2.103,07 63,71% 3.622,20 1,097 1,722 36 12 109,06 108 1.197,88 36,29% 218,25 249,84 0,00 729,79 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 1.3 residencial 3,5913 35.912,77 14.536,63 40,48% 21.891,36 0,610 1,506 112 24 31,19 336 21.376,14 59,52% 2.718,50 2.699,97 10,14 15.947,53 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PMU 1.1 residencial 2,5334 25.333,58 8.866,75 0,350 46 0 18,00 138 art 65 TRLU min 1.773,35 2.533,36 PMU REP / COMP. B. PENDENT

L'ARGILAGA 6,5383 30.878,30 134 11 402 3.746,46 7.040,01
PAU 2.1 residencial 0,1390 1.390,35 994,35 71,52% 497,17 0,358 0,500 2 0 14,38 6 396,00 28,48% 0,00 253,84 0,00 142,16 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 2.2 residencial 0,3394 3.393,70 2.942,14 86,69% 1.471,07 0,433 0,500 3 0 8,84 9 451,56 13,31% 0,00 287,09 0,00 164,47 GESTIÓ REP / COMP. B. EN TRÀMIT
PAU 2.3 residencial 1,3520 13.520,00 7.403,20 54,76% 7.773,36 0,575 1,050 41 0 30,33 123 6.116,80 45,24% 0,00 2.250,61 50,65 3.815,54 GESTIÓ REP / COMP. B. URBANITZAR
PAU 2.4 residencial 0,7361 7.360,86 3.591,10 48,79% 2.953,31 0,401 0,822 16 0 21,74 48 3.769,76 51,21% 0,00 1.825,39 0,00 1.944,37 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 2.5 residencial 2,6121 26.121,20 16.921,03 64,78% 8.776,85 0,336 0,519 40 0 15,31 120 9.200,17 35,22% 3.129,76 804,64 28,02 5.237,75 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 2.6 res / ind 0,9811 9.810,58 7.391,84 75,35% 8.041,54 0,820 1,088 20 8 20,39 60 2.418,74 24,65% 0,00 219,27 0,00 2.199,47 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 2.7 residencial 0,3786 3.786,25 710,00 18,75% 1.365,00 0,361 1,923 12 3 31,69 36 3.076,25 81,25% 616,70 1.399,17 0,00 1.060,38 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT

VISTABELLA 5,2552 21.831,70 133 39 399 3.289,50 7.610,81
PAU 3.1 residencial 0,6564 6.564,17 4.130,11 62,92% 2.065,05 0,315 0,500 8 0 12,19 24 2.434,06 37,08% 0,00 784,38 97,06 1.552,62 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 3.2 residencial 2,4947 24.946,55 8.936,13 35,82% 13.290,00 0,533 1,487 99 39 39,68 297 16.010,42 64,18% 1.453,10 6.002,08 120,45 8.434,79 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 3.3 residencial 0,7068 7.067,60 4.617,66 65,34% 2.308,82 0,327 0,500 8 0 11,32 24 2.449,94 34,66% 0,00 824,35 0,00 1.625,59 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 3.4 residencial 1,1229 11.229,20 6.379,85 56,81% 3.189,92 0,284 0,500 12 0 10,69 36 4.849,35 43,19% 1.836,40 0,00 0,00 3.012,95 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 3.5 residencial 0,2744 2.744,23 1.955,82 71,27% 977,91 0,356 0,500 6 0 21,86 18 788,41 28,73% 0,00 0,00 0,00 788,41 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT

LES GUNYOLES 3,0661 13.419,77 96 18 288 3.162,29 2.619,68
PAU 4.1 residencial 1,9832 19.832,41 8.024,13 40,46% 9.640,77 0,486 1,201 75 18 37,82 225 11.808,28 59,54% 3.162,29 1.994,67 25,00 6.626,32 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 4.2 residencial 0,6953 6.952,63 3.240,00 46,60% 2.160,00 0,311 0,667 15 0 21,57 45 3.712,63 53,40% 0,00 625,01 421,60 2.666,02 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 4.3 residencial 0,2982 2.981,60 2.618,95 87,84% 1.309,47 0,439 0,500 4 0 13,42 12 362,65 12,16% 0,00 0,00 0,00 362,65 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PAU 4.4 residencial 0,0894 894,29 619,06 69,22% 309,53 0,346 0,500 2 0 22,36 6 275,23 30,78% 0,00 0,00 0,00 275,23 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT

TOTAL 21,5964 101.528,75 561 104 1683 13.135,00 20.220,31

URBANITZACIONS FORA DELS NUCLIS
PMU 1 COSTA LA TOIA residencial 2,3852 23.851,51 7.155,45 0,300 15 0 45 art 70 TRLU PMU REP / COMP. B. PENDENT
PAU 2 TAPIOLES residencial 3,2520 32.520,20 25.005,76 76,89% 10.002,30 0,308 0,400 47 0 14,45 141 7.514,44 23,11% 0,00 667,25 390,53 6.456,66 GESTIÓ REP / COMP. B. PENDENT
PMU 3 DIUMENGES residencial 3,3241 33.240,98 9.972,29 0,300 30 0 90 art 70 TRLU PMU REP / COMP. B. EN TRÀMIT

TOTAL 8,9613 27.130,05 92 0 276 0,00 667,25

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SUD ZONES SISTEMES DESENVOLUPAMENT

PPU R1 ESCOLES residencial 6,8738 68.738,07 41.242,84 0,600 309 126 45,00 927 art 65 TRLU min 13.500,00 8.248,57 PPU REP / COMP. B. PENDENT
PPU R2 LES CREUS residencial 4,5635 45.635,17 14.603,25 0,320 86 0 19,00 258 art 65 TRLU min 2.920,65 4.563,52 PPU REP / COMP. B. PENDENT
PPU I1 LA SECUITA industrial 2,1182 21.182,40 14.827,68 0,700 0 0 0,00 0 art 65 TRLU min 1.059,12 2.118,24 PPU REP / COMP. B. PENDENT
PPU I2 LES GUNYOLES industrial 9,7800 97.800,00 70.266,00 71,85% 67.002,00 0,685 0,954 0 0 0,00 0 27.534,00 28,15% 4.890,00 9.844,00 836,00 11.964,00 PPU REP / COMP. B. P. DOGC
PPU T1 ESTACIÓ TAV terciari 16,6201 166.200,63 116.340,44 0,700 0 0 0,00 0 art 65 TRLU min 8.310,03 16.620,06 PPU REP / COMP. B. PENDENT

TOTAL 39,9556 254.016,22 395 126 1185 30.679,80 41.394,39

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT SND ZONES SISTEMES DESENVOLUPAMENT

PPD I1 LA SECUITA industrial 5,6394 56.393,80 39.475,66 0,700 0 0 0,00 0 art 65 TRLU min 2.819,69 5.639,38 PPD REP / COMP. B. PENDENT
PPD I2 LES GUNYOLES industrial 4,1276 41.275,99 28.893,19 0,700 0 0 0,00 0 art 65 TRLU min 2.063,80 4.127,60 PPD REP / COMP. B. PENDENT

TOTAL 9,7670 68.368,85 0 0 0 4.883,49 9.766,98

EN VERD, ESTIMACIONS (NO NORMATIU)

SUP
SUP SUP
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HABITATGES 
 
En relació a les NSP vigents és significativa la reducció del sostre potencial per a nous habitatges tal i com 
es mostra al quadre comparatiu següent: 
 
 
comparativa habitatges 
polígons d’actuació urbanística i sectors de planej ament (NSP-POUM)  
(font: Ajuntament de la Secuita) 
 

 
sostre  (m2) habitatges  (ut ) sup . mitjana (m 2) 

NSP 182.178,75 968 188,20 
renda lliure 182.178,75 968 188,20 
hpp 0 0 0 
POUM 145.476,07 956 152,17 
renda lliure 123.762,94 726 170,47 
hpp 21.713,13 230 94,40 

 
 
El nou planejament proposa una important reducció del 20% del sostre residencial. També cal emfasitzar, ni 
que sigui per un valor simbòlic, la reducció del total del nombre d’habitatges, passant de 968 a 956. En tots 
els casos no s’ha comptabilitzat el sostre i els habitatges inclosos en els polígons i sectors establerts per a la 
legalització de les urbanitzacions situades fora dels nuclis urbans tradicionals. 
 
Un dels factors que la construcció impulsà en el període de la coneguda com a bombolla immobiliària fou la 
transformació del nucli antic amb l’aparició de tipologies d’habitatges plurifamiliars amb una densitat elevada 
i distorsionant en el seu context urbà. Aquest fenomen comporta que s’alterin les previsions del planejament 
municipal, doncs el percentatge de nous habitatges que provenen de la consolidació del sòl urbà és molt 
superior al que prové de la transformació del sòl. I a més genera greus tensions urbanes i una pèrdua del 
valor patrimonial dels conjunts històrics important. 
 
És per això que el nou POUM haurà de preveure correctament aquests moviments i establir els mecanismes 
normatius corresponents per evitar aquestes distorsions, com per exemple limitar la densitat dels habitatges 
en sòl urbà consolidat. Així, es proposa establir una limitació per als situats en la zona d’ordenació de nucli 
antic de 2 habitatges per parcel·la mínima i també mantenir la regulació incorporada els darrers anys de 
limitar, en la zona d’eixample urbà, el promig dels habitatges en 80m2 de superfície interior útil. 
 
Amb regulacions d’aquest tipus es pretén que les previsions no s’alterin substancialment i, més enllà dels 
resultats urbanístics, el potencial tant de població com d’habitatges no difereixi tant com ha succeït fins ara. 
Per la qual cosa encara cal ressaltar més la disminució proposada, doncs ha quedat clar que el potencial 
real de les NSP era molt més elevat que els 968 habitatges esmentats per culpa de la sobredensificació dels 
nuclis antics. 
 
Les NSP tampoc establien cap reserva per a habitatges de protecció pública, mentre que ara es proposa 
una reserva (mínima) de 245 habitatges. Tanmateix el TRLU en el seu article 57.3 determina que: 
 

“Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en 
la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del 
qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim 
especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria 
d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús.” 

 
És evident que el còmput del 30% sobre el total del sostre residencial, tenint en compte el sostre potencial 
elevat que genera les tipologies de ciutat jardí o en filera que són les que tenen més demanda en un entorn 
com el nostre, donaria lloc a una reserva d’habitatges que superaria en escreix la demanda del municipi. 
 
Així, per compensar la distorsió que aquestes tipologies unifamiliars originen, i d’acord també amb pautes 
que el mateix TRLU apunta, es creu convenient rebaixar la reserva per habitatges amb protecció pública 
amb els següents criteris: 
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• No fer reserves en polígons i sectors amb una densitat bruta d’habitatges inferior a 25 habitatges per 
hectàrea. 

 
• No fer reserves en polígons i sectors amb la reparcel·lació aprovada. 

 
• En polígons i sectors amb varietat tipològica, només computa el sostre destinat a tipologies que 

admeten aquest tipus d’habitatges (zones de nucli antic i eixample). 
 
Per aquells sectors o polígons d’actuació urbanística on sí que es fan efectives les reserves, es crea una 
zona d’ordenació específica amb les claus 2hp o bé 2/2hp on es concretaran aquestes com també el règim 
de protecció al qual estaran sotmeses. 
 
D’acord amb aquests criteris, els següents polígons d’actuació urbanística, àmbits subjectes a pla de millora 
urbana i sectors de planejament no reserven sostre per a habitatges de protecció pública: 
 

La Secuita  PAU 1.1 – PPU R2 – PMU 1.1 
L’Argilaga  PAU 2.1 – PAU 2.2 – PAU 2.3 – PAU 2.4 – PAU 2.5 
Vistabella  PAU 3.1 – PAU 3.3 – PAU 3.4 – PAU 3.5 
Les Gunyoles  PAU 4.2 – PAU 4.3 – PAU 4.4 
Les Tapioles  PAU 2 
Costa de la Toia PMU 1 
Els Diumenges  PMU 3 
 
(El PAU 2.3 té un irrisori percentatge de sostre en clau 1 però ja té la reparcel·lació aprovada.) 

 
Només computa la part del sostre corresponent a tipologies d’habitatges plurifamiliars en els polígons 
d’actuació urbanística següents: 
 
 La Secuita  PAU 1.3 
 Les Gunyoles  PAU 4.1 
 

(El PAU 1.3 prové d’un pla de millora urbana aprovat recentment on no hi ha cap reserva per a hpp. 
L’ampliació de l’àmbit per incloure les dues rotondes es compensa amb major sostre, increment que 
es destina justament per a habitatges de protecció i per a comerç, ús aquest darrer que la resolució 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme per a l’aprovació del corresponent PMU recomanava 
incorporar sense ser d’obligat compliment.) 

 
Computa la totalitat del sostre ajustant-se a les reserves mínimes establertes pel TRLU: 
 
 La Secuita  PAU 1.2 – PPU R1 
 L’Argilaga  PAU 2.6 – PAU 2.7 

Vistabella  PAU 3.2 
 

 
Atenent a la demanda d’habitatges prevista i tenint en compte la proximitat d’una àrea residencial 
estratègica, es justifica plenament la proposta de nous habitatges, tant pel que fa als de renda lliure com a 
les reserves mínimes per habitatges de protecció pública. 
 
A continuació es detalla el repartiment del sostre residencial i el nombre d’habitatges per cada polígon 
d’actuació urbanística i sector de planejament proposat, d’acord amb els criteris exposats anteriorment. 
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habitatges en polígons d’actuació urbanística i sec tors de planejament (POUM)  
(font: Ajuntament de la Secuita) 
 
 

HABITATGES SNC

RENDA LLIURE HPP
sostre (m2) sostre (%) unitats sup (m2/hab) sostre (m2) sostre (%) unitats sup (m2/hab) comercial industrial

30.361,80 162 3.537,18 36 LA SECUITA
1.018,67 100,00% 4 254,67 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 1.1
2.535,54 70,00% 24 105,65 1.086,66 30,00% 12 90,56 0 0 PAU 1.2

17.940,84 87,98% 88 203,87 2.450,52 12,02% 24 102,11 1.500,00 0 PAU 1.3
8.866,75 100,00% 46 192,76 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PMU 1.1

24.161,28 123 1.055,15 11 L'ARGILAGA
497,17 100,00% 2 248,59 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 2.1

1.471,07 100,00% 3 490,36 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 2.2
7.773,36 100,00% 41 189,59 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 2.3
2.953,31 100,00% 16 184,58 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 2.4
8.776,85 100,00% 40 219,42 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 2.5
1.665,77 70,00% 12 138,81 713,90 30,00% 8 89,24 125,00 5.536,87 PAU 2.6
1.023,75 75,00% 9 113,75 341,25 25,00% 3 113,75 0 0 PAU 2.7

17.003,70 94 4.128,00 39 VISTABELLA
2.065,05 100,00% 8 258,13 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 3.1
8.462,00 67,21% 60 141,03 4.128,00 32,79% 39 105,85 700,00 0 PAU 3.2
2.308,82 100,00% 8 288,60 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 3.3
3.189,92 100,00% 12 265,83 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 3.4

977,91 100,00% 6 162,99 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 3.5

11.168,75 78 1.651,02 18 LES GUNYOLES
7.389,75 81,74% 57 129,64 1.651,02 18,26% 18 91,72 600,00 0 PAU 4.1
2.160,00 100,00% 15 144,00 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 4.2
1.309,47 100,00% 4 327,37 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 4.3

309,53 100,00% 2 154,77 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 4.4

82.695,53 457 10.371,35 104

URBANITZACIONS
7.155,45 100,00% 15 477,03 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PMU 1

10.002,30 100,00% 47 212,81 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PAU 2
9.972,29 100,00% 30 332,41 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PMU 3

27.130,04 92 0,00 0

HABITATGES SUD

26.464,16 70,00% 183 144,61 11.341,78 30,00% 126 90,01 3.436,90 0 PPU R1
14.603,25 100,00% 86 169,81 0,00 0,00% 0 0,00 0 0 PPU R2

0,00 0 0,00 0 0,00 0 14.827,68 PPU I1
0,00 0 0,00 0 0,00 0 67.002,00 PPU I2
0,00 0 0,00 0 0,00 0 116.340,44 PPU T1

41.067,41 269 11.341,78 126

HABITATGES SUND

0,00 0 0,00 0 0,00 0 39.475,66 PPD I1
0,00 0 0,00 0 0,00 0 28.893,19 PPD I2

0,00 0 0,00 0

ALTRES USOS
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POBLACIÓ 
 
L’horitzó poblacional que proposa el POUM es pot emmarcar en tres escenaris diferents: un de continuista i 
contingut en el qual es podria mantenir la ràtio actual de 2,5 habitants per llar (escenari baix), un de 
recuperació dels valors anteriors al context de crisi amb un percentatge de 3 habitants per llar (escenari 
mitjà, sobre el qual s’ha realitzat el quadre anterior de polígons i sectors de planejament) i un de major 
creixement poblacional amb un percentatge de 3,5 habitants per llar com el fixat per les NSP vigents 
(escenari alt). 
 
Tenint en compte que el padró del 2013 és de 1.635 habitants al municipi, els potencials de població per a 
cada escenari són els següents: 
 

escenari baix  nous habitatges  956 x 2,5 = 2.390 
    població actual    1.635 
    TOTAL     4.025 

 
escenari mitjà  nous habitatges  956 x 3 = 2.868 
    població actual    1.635 
    TOTAL     4.503 
 
escenari alt  nous habitatges  956 x 3,5 = 3.346 
    població actual    1.635 
    TOTAL     4.981 
 

Com que tots els estudis poblacionals, tal i com s’ha comentat anteriorment, preveuen un escenari de 
contenció, es conclou que el potencial de població és d’uns 4.000 habitants, als quals hem de sumar els que 
provenen de la consolidació del sòl urbà, de manera que l’horitzó final del POUM és d’uns 4.500 habitants. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES RESERVES PER A ESPAIS LLIURES 
 
El conjunt de zones verdes qualificades com a sistema d’espais lliures (clau V), tant existents com previstes 
pel POUM són les relacionades al quadre següent. Les cessions previstes en sectors de sòl urbanitzable o 
pendents de PMU són una aproximació, sempre atenent als estàndards mínims segons el TRLU. 
 

localització  existents (m 2) nova creació (m 2) total (m 2) 
LA SECUITA 8.460,13 5.483,17 13.943,30 

Parc Miret 1.547,75  

Plaça de la Font 251,34  

Carrer Progrés - parada bus 239,83  

Parc Nou 685,43  

Av. Països Catalans 1.510,31  

Av. Josep Solé i Barberà 2.326,58  

Carrer Guillem de Claramunt 243,03  

Carrers Bogatell - Gaià 1.655,86  

PAU 1.1 0  

PAU 1.2 249,84  

PAU 1.3 2.699,97  

PMU 1.1 2.533,36  

PPU R1 Per concretar  

PPU R2 Per concretar  

PPU I1 Per concretar  

PPD I1 Per concretar  

PPU T1 Per concretar  

 

L’ARGILAGA 1.292,21 6.270,84 7.563,05 

Plaça de l’Església 523,04  
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PAU 2.1 253,84  

PAU 2.2 287,09  

PAU 2.3 2.250,61  

PAU 2.4 1.825,39  

PAU 2.5 804,64  

PAU 2.6 219,27  

PAU 2.7 769,17 630,00  

 
VISTABELLA  724,41 7.610,81 8.335,22 

Plaça del Poble 531,88  

Pl. Dr. Gaspà – Parc F. Gils 192,53  

PAU 3.1 784,38  

PAU 3.2 6.002,08  

PAU 3.3 824,35  

PAU 3.4 0  

PAU 3.5 0  

 
LES GUNYOLES 5.731,18 12.463,68 18.194,86 

Plaça major 428,07  

Plaça de la Font 44,77  

Camí de les Guixeres - Bogatell 4.371,29  

Carrer del Molí 887,05  

PAU 4.1 1.994,67  

PAU 4.2 625,01  

PAU 4.3 0  

PAU 4.4 0  

PPU I2 9.844,00  

PPD I2 Per concretar  

 
COSTA DE LA TOIA (PMU 1) 

 
Per  concretar     

 
TAPIOLES (PAU 2) 667,25 

 
 667,25 

Zona comunitària 667,25  

 
ELS DIUMENGES (PMU 3) 

 
Per concretar   

 
TOTAL 16.875,18 31.828,50 48.703,68 

 
 
Per tal de justificar compliment dels estàndards de zones verdes, i a falta de concretar dades totals de 
sostre d’habitatges, inclosos o no en sectors de planejament, s’han pres com a referència els següents 
paràmetres: 

• Reglament de Planejament Urbanístic 2159/1978 –dero gat–  (mínim 5 m2/habitant) 
Atenent que el nou POUM fixa un topall de potencial de població d’uns 4.500 habitants, això 
significaria un mínim de 22.500 m2 de zones verdes, xifra inferior a la reserva que es proposa. 

 
• Text Refós de la Llei d’Urbanisme  (20m2/100m2 sostre residencial no inclòs en cap sector) 

Segons les dades estadístiques de l’INE (cens 2011), el nombre d’habitatges al municipi és de 890, 
que sumats als 608 que proposa el POUM inclosos en polígons o sectors amb reserves 
quantificades el total és de 1.500, xifra que es pot alçar fins als 1.700 atenent a la consolidació del 
sòl urbà. Si comptem una superfície mitjana dels habitatges de 125m2 (cens INE 2001), això 
suposaria un sostre de 212.500m2 i, per tant, una superfície mínima per a zones verdes (20%) de 
42.500m2, xifra també inferior a la reserva detallada al quadre anterior. 
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Per als nous sectors de planejament, que al quadre anterior figuren com a pendents de concretar, les 
reserves mínimes són les establertes a l’article 65 del TRLU. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES RESERVES PER A EQUIPAMENTS 
 
Els equipaments comunitaris qualificats com a tal (clau E), tant existents com previstos pel POUM són els 
relacionats al quadre següent. Les cessions previstes en sectors de sòl urbanitzable o pendents de PMU 
són una aproximació, sempre atenent als estàndards mínims segons el TRLU. 
 

localització  existents (m 2) nova creació (m 2) total (m 2) 
LA SECUITA 27.190,83 4.710,10 31.900,93 

Ajuntament 657,50  

Casal 391,07  

Escola 10.053,00  

Església 399,64  

Cementiri 9.134,43  

Zona esportiva 6.555,19  

PAU 1.1 0  

PAU 1.2 218,25  

PAU 1.3 2.718,50  

PMU 1.1 1.773,35  

PPU R1 Per concretar  

PPU R2 Per concretar  

PPU I1 Per concretar  

PPD I1 Per concretar  

PPU T1 Per concretar  

 
L’ARGILAGA 4.687,77 3.129,76 7.817,53 

Església 287,25  

Casal 442,68  

Cementiri 3.341,14  

PAU 2.7 - Escoles 616,70  

PAU 2.1 0  

PAU 2.2 0  

PAU 2.3 0  

PAU 2.4 0  

PAU 2.5 3.129,76  

PAU 2.6 0  

 
VISTABELLA  480,31 3.289,50 3.769,81 

Església 254,00  

Casal 226,31  

PAU 3.1 0  

PAU 3.2 1.453,10  

PAU 3.3 0  

PAU 3.4 1.836,40  

PAU 3.5 0  

 
LES GUNYOLES  292,11 8.052,29 8.344,40 

Església 90,12  

Casal 185,78  

Safareigs 16,21  

PAU 4.1 3.162,29  
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PAU 4.2 0  

PAU 4.3 0  

PAU 4.4 0  

PPU I2 4.890,00  

PPD I2 Per concretar  

 

COSTA DE LA TOIA (PMU 1) 
 

Per concretar   

 
TAPIOLES (PAU 2) 0 

 
0 

 
ELS DIUMENGES (PMU 3) 

 
Per concretar   

 
TOTAL 32.651,02 19.181,65 51.832,67 

 
 
Per tal de justificar compliment dels estàndards d’equipaments comunitaris s’ha pres com a referència: 
 

• Llei 1/1995, de 16 de març, del Pla Territorial Gen eral de Catalunya  (mínim 8,7 m2/habitant) 
Atenent que el nou POUM fixa un topall de potencial de població d’uns 4.500 habitants, això 
significaria un mínim de 39.150 m2 d’equipaments, xifra inferior a la reserva que es proposa. 

 
Per als nous sectors de planejament, que al quadre anterior figuren com a pendents de concretar, les 
reserves mínimes són les establertes a l’article 65 del TRLU. 
 
 
SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS 
 
Els serveis tècnics qualificats com a tal (clau TA), tant existents com previstos pel POUM, són els relacionats 
al quadre següent. No s’han inclòs els necessaris pel correcte funcionament dels sectors de sòl urbanitzable 
o pendents de PMU. 
 

localització  existents (m 2) nova creació (m 2) total (m 2) 

Dipòsits aigua la Secuita 3.011,14  

Dipòsits aigua Vistabella 1.523,09  

Depuradora la Secuita 1.635,94  

Depuradora les Gunyoles 464,23  

Bassa la Secuita 1.009,18  

Bassa l’Argilaga 1.036,64  

Depuradora Vistabella 1 1.547,59  

Depuradora Vistabella 2 1.877,41  

Col·lector pluvials les Gunyoles 851,15  

Pou Joan Clapera 274,81  

Pou Vistabella 189,97  

Dipòsits gas la Secuita 3.505,94  

Telefònica c/Progrés 245,54  

Tapioles 390,53  

ET Eixample 27,09  

ET Gaià 114,60  

ET Parc Miret 9,55  

ET Farigola 10,00  

ET les Gunyoles 13,22  

Bassa les Gunyoles 332,99  

PAU 1.3 10,14  

PAU 2.3 50,65  

PAU 2.5 28,02  



POUM la secuita    criteris i objectius   
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PAU 3.1 97,06  

PAU 3.2 120,45  

PAU 4.1 101,91  

PAU 4.2 421,60  

PPU I2 836,00  

 

TOTAL 13.403,93 6.332,51 19.736,44 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PTPCT 
 
Els nuclis de l’Argilaga, Vistabella i les Gunyoles tenen una estratègia de millora i compleció, objectiu que es 
compleix en les propostes del POUM per a cadascun d’aquests nuclis de població. En canvi, el cap de 
municipi, la Secuita té fixada una estratègia de creixement mitjà. En els càlculs efectuats anteriorment, el 
creixement admès és de E = 20,79 ha. 
 
L’alternativa escollida (número 2) i desenvolupada en aquest avanç de pla proposa els següents 
creixements en sòl residencial pel que fa al nucli de la Secuita: 
 

Sòl urbà (PAU i PMU)  06,74 ha 
Sòl urbanitzable (PPU)  11,43 ha 
Total extensió   18,17 ha < 20,79 ha 
 

De manera que queda plenament justificat el compliment de les estratègies que determina el PTPCT. 
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