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INTRODUCCIÓ:  PLANEJAMENT TERRITORIAL I PLANIFICACIÓ 

ESTRATÈGICA PER A UN TERRITORI EN FORT PROCÉS DE 

TRANSFORMACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els agents i la població del Camp de Tarragona han interioritzat –en línies generals i deixant de 
banda determinades realitats locals- que formen part d’un territori amb una forta dinàmica de 
creixement i innegables expectatives de futur. Al mateix temps, aquells agents amb una 
incidència més directa en l’evolució de l’àrea assumeixen la necessitat de prendre una posició 
activa en la gestió d’aquestes expectatives. 
 
Caracteritzen l’àmbit territorial un creixement demogràfic superior a la mitjana catalana i una 
tendència de captació d’inversions significatives, especialment en alguns sectors. Al mateix 
temps, hi ha un acord sobre el fet que la zona disposa de variables diverses que es poden 
englobar en el concepte qualitat de vida. 
 
Al mateix temps, el Camp experimenta altres tendències menys favorables, com ara: 
 

 Una utilització desordenada de l’espai, que afavoreix l’impacte de les 
infraestructures lineals, la urbanització extensiva i impactes ambientals diversos. 

 

 Els creixents desequilibris interns, incloent no només la realitat d’algunes zones 
rurals i de muntanya sinó també la manca de cohesió social en determinats espais 
urbans i periurbans. 

 

 La feblesa de les polítiques d’accés a l’habitatge i les mancances de determinats 
equipaments públics. 

 
Tant les realitats favorables com els esmentats dèficits fan necessari insistir en un model 
territorial, econòmic i social planificat i consensuat, si més no en els punts més fonamentals. 
Els instruments que defineixen el futur del territori –incloent eines de planejament, programes 
de cooperació i desenvolupament- han de tenir una visió de conjunt i han de ser fruit de 
processos de debat i de concertació entre administracions i agents en general.  
 
Així, el Pla Estratègic del Camp de Tarragona, acabat de redactar el febrer de 2008, representa 
bàsicament un full de ruta del sector socioeconòmic, sense menystenir àmbits com la cohesió 
social i les infraestructures. 
 
 

 

1 

 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: enfocament objectiu i sistemàtic per 
a la presa de decisions en una organització. 

 
 PLANEJAMENT TERRITORIAL: eines per a l’ocupació racional del 

territori, mitjançant l’aplicació d’una normativa. 
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Al mateix temps, i en l’àmbit del planejament territorial, el 2004 es van començar a redactar 
els plans directors de planejament del sistema costaner i de millora de la relació entre la 
química i el turisme. Aquests plans directors van demostrar, en realitat, la necessitat d’un Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona reclamat ja des dels anys 80. Aquest Pla, d’aprovació 
definitiva recent, representa una base per a les altres eines de planejament que es vagin 
generant. 

 
Aquests dos grans documents, Pla Estratègic i Pla Territorial, representen un clar impuls de la 
filosofia de planificació i planejament, però requereixen encara més suport, sincronització 
entre ells i coordinació amb altres eines. 
 
El present document demostra com aquest seguit d’eines s’encaminen a la confluència en la 
definició d’un model de desenvolupament, i que es fa necessària aquesta coordinació. També 
es fa referència a la necessària voluntat d’impulsar els projectes i de disposar dels subjectes 
polítics i socials concrets que se’n puguin encarregar. 
 
 

Figura 1: LA SINCRONITZACIÓ DE PLANS COM A ELEMENT                                                                                                  
DE GENERACIÓ D’UN NOU MODEL TERRITORIAL 

 
 

 

 

 
Font: elaboració pròpia. 

 
El Camp és, amb 600.000 habitants i amb totes les particularitats internes que presenta, una 
regió configurada cada cop més com un sistema policèntric de ciutats, englobant alhora una de 
les primeres àrees urbanes de l’Estat, amb en una situació emergent en el context europeu. 
Per tant, quan ens referim a desplegar un model territorial de futur parlem d’una tasca 
apassionant. 

PLANEJAMENT TERRITORIAL PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PLANS SECTORIALS ALTRES PROJECTES PÚBLICS I PRIVATS 

MODEL SOCIAL, ECONÒMIC I TERRITORIAL PER A LA REGIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA 
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EINES DE PLANEJAMENT TERRITORIAL I DE MOBILITAT: ENDREÇAR 

UNA ÀREA AMB FORTS DESEQUILIBRIS 

 

Com s’ha avançat, caracteritzen la realitat del Camp de Tarragona, en el seu conjunt, diverses 

dinàmiques de transformació, que segons tots els indicis continuaran i que fan necessari 

disposar d’eines d’ordenació i de les corresponents normatives reguladores. 

 

Taula 1: ÀREA CENTRAL DEL CAMP: ESCENARIS DE CREIXEMENT 

 
Àmbit central Població Increment 

població 
Llocs 

Treball 
Incr. llocs 

treball 
Habitatge Increment 

habitatge*** 

Any 2001 307.385 62.042 134.851 27.218 106.235 35.086 

Any 2007 369.427* 91.692 162.069** 61.308 141.321 37.489 
Any 2017 461.119 91.692 223.378 61.308 178.810 37.489 

Any 2026 552.810 245.425 284.686 149.836 216.298 110.063 

Increments 2001-2016 

Escenari central  183.383  122.618  74.977 

Minorat 30%  128.368  85.833  52.484 

Majorat 30%  238.398  159.403  97.470 
*Idescat. Cens de població. Recomptes 2001. **Càlcul a partir de la relació ocupats/habitants de l’any 2001. ***Idescat. 

Habitatges acabats (construïts de nova planta) per municipi, anys 2002-2007. Font: Pla Director Urbanístic A. Central. 

 

L’aprovació del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que es vincula amb la Llei 23/1983 

de Política Territorial i amb el Pla Territorial General de Catalunya (1995) ha representat un 

impuls significatiu en la filosofia de planejament conjunt d’aquest àmbit territorial. 

 
Figura 2: PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL AL CAMP                                                                                    

DE TARRAGONA: SÍNTESI I EXEMPLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració pròpia /DPTOP. 

Pla Territorial 

Parcial del  Camp 

de Tarragona        

(gener 2010) 

Plans Directors 

Urbanístics 

(PDU) 

Altres eines de 

desenvolupament 

i cooperació 

territorial 

Pla Estratègic 

del Camp de 

Tarragona 

(2008) 

Catàleg del paisatge 
Catàlegs de masies (a incloure en els POUM) 
Projectes zones de muntanya 
Remodelació de nuclis i edificacions històriques 
Programes de desenvolupament rural/comarcal 
(orientació a iniciativa Leader i similars), Agenda 21, etc. 
Llei de barris  
Actuació en urbanitzacions 
Sòl per a activitats econòmiques 
 
 

Geogràfics: 
 

 PDU área central del Camp (aprov. 
Inicial abril 2010) 

 PDUs Penedès i Llevant del Gaià 
(pendents) 

 PDU infraestructures Logis 
Penedès (desembre 2008; proj. 
aturat)) 
 

 

Sectorials/Transversals: 

 PDU activitats industrials i 
turístiques del Camp (2003) 

 PDU sistema costaner (2005) 

 PDU àmbits sistema costaner en 
urbanitzable sense pla parcial 
aprovat (2006) 

 PDU àrees residencials 
estratègiques del Camp (2009) 

Plans d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM) 

Altres plans i 

directrius de les 

administracions 

 

2 

Plans 

estratègics 

locals 
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Especialment a partir d’aquesta nova figura, s’estableix una dinàmica creixent de vinculació 

entre les eines de planejament –ja siguin de tipus genèric o sectorial-, de manera coordinada 

amb altres programes diversos que incideixen sobre el territori.  

 

D’altra banda, no es pot oblidar el particular context socioeconòmic, i fins i tot polític, en el qual 

té lloc el desplegament d’aquest tipus d’eines. 

 
 

2.1. PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 
 

Constitueix un instrument per a garantir un desenvolupament ordenat, sostenible i eficient, la 

competitivitat del territori, la preservació del patrimoni natural i l’encaix adequat de les 

infraestructures. Representa una proposta de planejament per a un àmbit amb més de 600.000 

habitants que registra tendències de congestió a l’entorn de Tarragona i Reus, nodes que 

centren la segona àrea metropolitana de Catalunya. Trets sintètics: 

 

 Aprovat definitivament el 12 gener de 2010. Elaborat amb participació pública: 209 

escrits de suggeriments d’ens locals i altres agents i 212 al·legacions en el procés 

d’aprovació inicial.  

 

 Objectius: ordenar el creixement, protegir els valors naturals, definir la conurbació 

central, potenciar el tren, ajustar les grans infraestructures viàries. 

 

 Cal aplicar-lo apropant-lo al planejament urbanístic. Els ajuntaments tenen les 

competències reals (ho hauran d’aplicar mitjançant els POUM).  

 

 Recull propostes en tres grans àmbits: 

 

a) Espais oberts: incl. diversificació dels nivells de protecció i delimitació del futur 

PN de les Muntanyes de Prades. 

 

b) Assentaments urbans: afavoreix el creixement en polaritats regionals (Tarragona 

i Reus), altres capitals de comarca i altres nodes subcomarcals (p.ex. Salou, 

Cambrils, Vila-seca, Santa Coloma de Queralt), a banda d’un cas específic com 

Perafort. 

 

c) Infraestructures de mobilitat: estructuració de tres arcs vertebradors, 

enfortiment del corredor mediterrani amb nou traçat de la futura A-7 en el tram 

Altafulla-Vilafranca i a l’alçada de Tarragona. Proposta ferroviària específica de 

connexió de les grans polaritats i de sortida de les mercaderies ferroviàries. 

 

 Criteris per a l’àrea central: àmbits preferents d’extensió, àrees no urbanitzables 

preventives per a l’extensió del teixit urbà, sistema ferroviari i viari capaços. 

 



Papers de Reflexió, n. 1 

 

6 

 

En la mesura que les orientacions es reflecteixen en bona part en altres eines de planejament i 

que són considerades per la Comissió d’Urbanisme, es pot fer una lectura positiva de la 

disponibilitat del Pla Territorial Parcial. 

 
Figura 3: PLA TERRITORIAL PARCIAL: ESTRUCTURA NODAL PROPOSADA 

 

 
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Territori i Sostenibilitat). 

 
 

2.2. PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀREA CENTRAL DEL CAMP 

Representant un major nivell de detall en la voluntat de coordinar les normatives locals de 

planejament, s’hi concreten moles de les actuacions del Pla Territorial Parcial. Es preveuen per al 

2026 a la zona 183.000 habitants, 75.000 habitatges, i 122.000 llocs de treball afegits als actuals. 

Trets sintètics: 

 

 Aprovació provisional el novembre de 2010. Cobreix 21 municipis i 418,57 km2, 

corresponent bàsicament al Tarragonès i el Baix Camp (i els Garidells de l’Alt Camp) i 

que abasta actualment uns 400.000 habitants. 

 

 Objectius centrals: garantir la preservació i gestió dels no urbanitzables; configurar una 

proposta ferroviària amb una estació central; proposar vuit projectes estratègics; fixar 

àmbits de desenvolupament condicionat (p.ex. sectors residencials estratègics a T-11-

Tarragona, la Canonja-Bonavista i Rojals-Reus). 

 

 En l’ordenació dels espais oberts es diferencien les mateixes categories del Pla 

Territorial, amb major detall i propostes per a espais concrets (p.ex. Francolí, Gaià). 

 

 Àmbit viari (recull propostes del Pla Territorial Parcial amb traçat més detallat): autovia 

de Montblanc; continuïtat de l’A-7 des del Gimnàstic fins a la variant de Vila-seca 

(configurant un únic corredor arterial);  la N-240 com a plataforma de bus exprés; 
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connexió de Reus amb l’estació del Camp, enllaçant amb el vial de Sant Ramon; nou 

accés al port; disseny de camins de vianants i carrils bici intermunicipals. 

 

 Previsions ferroviàries: proposta de rodalies, xarxa especialitzada de mercaderies, ramal 

d’ample mixt paral·lel a la T-11, previsió de tramvia amb dues línies principals. Estació 

central que aculli trens de mitjana i llarga distància, rodalies, autobusos, terminals sud 

de l'aeroport i TramCamp. 

 

 Aeroport: recull un espai global d’unes 350 hectàrees, preveient futures terminals 

connectades amb la nova Estació Central. 

 
Figura 4: LOCALITZACIÓ DELS PROJECTES ESTRATÈGICS QUE DEFINEIX EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 

 

 

1. Eix cívic de la T-11, 
Estació Central i Parc 
Esportiu 

2. Eix cívic de Bellisens-CN-
340 (front terciari al sud) 

3. Polígon industrial Sud, 
ZAL del Port i Universitat 
Laboral (equipament 
formatiu i de recerca) 

4. Parc Fluvial del Francolí 
5. Parc Fluvial del Gaià 
6. Corredor ambiental de 

Sant Ramon (fins estació 
de la Secuita) 

7. Estació de mercaderies 
Polígon Constantí 

8. Eix Cívic Cambrils-Salou 
(incl. previsió tramvia) 

 
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
La figura del PDU no constitueix un marc de referència amb la suficient solidesa per tal 
d’imposar determinats criteris en el context de l’ordenació municipal, amb la qual cosa els 
municipis –sobretot les ciutats principals- segueixen desplegant unes propostes de 
desenvolupament plantejades únicament en el marc del propi municipi. 
 
 
2.3. ACTUALITZACIÓ DELS PLANS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)  

És un àmbit en constant procés d’adaptació a la normativa vigent i a la gran transformació dels 
municipis en general. El procés actual arrenca amb la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 
Alguns trets destacables: 

 

 Incorpora criteris de conjunt com l’afavoriment de la compacitat, la consideració de 
zones verdes i equipaments suficients, els catàlegs de masies i la consideració de les 
necessitats d’habitatge social per a diferents col·lectius.  
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 Tendència a propostes de creixement definitiu de les poblacions madures (com p.ex. 
Reus i Tarragona), i redefinició a la baixa de les previsions de molts dels municipis en 
relació a propostes anteriors (p.ex. Mont-roig del Camp). 

 

 Progressiva adequació a les expectatives del conjunt (p.ex. pols terciaris i logístics 
previstos a l’entorn de l’aeroport i l’estació central en el cas de Reus, corredor semiurbà 
de la T-11 en el cas de Tarragona). S’assumeixen de manera passiva o tendencial alguns 
dels criteris del Pla Director Urbanístic. Altres municipis (p.ex. caps de comarca, nuclis 
subcomarcals, municipis turístics), tenen implicacions evidents sobre l’entorn més 
immediat. 

 
 

Taula 2: CRITERIS DE CREIXEMENT D’ALGUNS MUNICIPIS SIGNIFICATIUS* 

 
Tarragona Reus Salou Cambrils 

 Horitzó de 185.000 habitants el 
2025 (40.000 nous llocs de treball i 
33.000 nous habitatges. 

 Voluntat de relligar barris de 
Ponent, centre i Llevant. 

 Tractament de la façana marítima. 

 Grans àrees de creixement: 
Budallera, Vall del Llorito (abans 
Terres Cavades), Horta Gran (nucli 
d’enllaç centre-oest), Pou Boronat 
(vila dels Jocs Mediterranis). 

 Zona verda: 2.427 ha, sobretot a 
l’Anella Verda, enllaçant amb el 
Francolí i l’àrea del Catllar. 

 Altres: Parc Científic i Tecnològic, 
ampliació de les Gavarres, zona 
esportiva Campclar, Ciutat de la 
Música i Auditori i a la Budallera, 
nou hospital Sta. Tecla. 

 
 

 Dimensionament aproximat de 
130.000 habitants (en revisió). 

 Límit del creixement: anella 
paisatge (el nou urbanitzable 
com a protagonista). 

 Sectors especialitzats a l’entorn 
de l’aeroport i futura estació: pol  
metropolità i territorial. 

 Concreció de la façana oest 
(Roquís i Pedra Estela). 

 Integració de trama ferroviària. 

 Disseny de nous eixos comercials 
i ampliació del centre (estació i 
zona Hispania). 

 Criteri de qualitat en espais 
públics i arquitectura (comissió). 

 Equipaments culturals 
territorials (p.ex. Centre Arts 
Escèniques, C. Modernisme). 

 

 Model de creixement basat en 
habilitació de sòl residencial, 
noves àrees turístiques i zones 
estratègiques per a 
equipaments. 

 Increment de l’urbanitzable en 
187,44 ha. 

 Pral. àrea expansió residencial: 
zona Barenys i vial a Cambrils. 

 Pral. zona previsió turística: zona 
ctra. Reus (166 ha, 13.450 noves 
places hoteleres i 2.600 
habitatges totals). 

 Traçat de nou vial o passeig 
connectant amb la Rambla del 
Parc i preveient tramvia. 

 Previsió de camí de ronda litoral. 

 Previsió de gran àrea esportiva-
educativa-sanitària amb estació 
d’autobusos. 

 Orientació a ciutat mitjana 
mediterrània, contenint el 
creixement sota el corredor 
d’infraestructures i protegint el 
mosaic territorial-agrícola. 

 Dimensionament de 70.000 
habitants i 136.000 estacionals. 

 Integra Agenda 21 i Pla Director 
Costaner. 

 Sòl urbanitzable de 374 há i 
11.708 habitatges previstos. 

 Principal àrea d’eixample a la 
Partida de les Comes (oest Vila). 

 Possibilitat de camp de golf i 
hotel al Parc Samà. 

 Ampliació de la zona industrial 
fins a les 23 ha. 

 Trasllat viari i ferroviari com a 
oportunitat de reforma interna 
de qualitat. 

*Cal considerar el diferent moment de cadascun. 

Font: elaboració pròpia. 

 

 Major adaptació cronològica a la redacció dels respectius plans estratègics locals i/o 
altres eines de planificació o planejament de les diverses administracions.  

 

 Processos de tramitació llargs, sobretot degut a la incidència de plans parcials o 
situacions puntuals. 

 

 Els POUM responen en tots els casos a un desplegament d’orientacions estratègiques 
per al futur urbanístic dels diferents pobles i ciutats. No es concreta únicament un 
dimensionament d’habitatges i una proposta de vials, sinó que es plantegen 
orientacions de disseny dels nuclis en relació a les aspiracions de competitivitat en 
relació a l’entorn i de qualitat de vida de cada cas. 
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Figura 5: PRINCIPALS ÀREES AMB PREVISIÓ DE CREIXEMENT EN EL NUCLI URBÀ DE TARRAGONA  

  
Font: Ajuntament de Tarragona. 

 

Finalment, cal dir que es preveu un sistema de regulació bàsic per als municipis que no han 
comptat amb normativa. Fins i tot les poblacions més petites disposaran d’aquestes eines. 
S’implementaran els criteris de creixement del Pla Territorial. 
 

 

Figura 6: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I MUNICIPIS SENSE PLA URBANÍSTIC* 

 

 
*Balanç global a finals de 2010. 

En verd fosc: aprovació definitiva. En verd clar: aprovació inicial. En lila: normes en tràmit. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 



Papers de Reflexió, n. 1 

 

10 

 

 

2.4. ALTRES EINES DE PLANEJAMENT TERRITORIAL I DE LA MOBILITAT  

Dins la tònica de progressiva disponibilitat d’eines de planejament, incideixen també sobre el 

Camp de Tarragona altres documents diversos, ja sigui de manera exclusiva o compartida amb el 

conjunt del territori català. Tot seguit s’apunten els de major incidència orientadora en el model 

territorial. 

 

A. Eines d’abast català: 

 

 Pacte Nacional per a les Infraestructures: a cavall del planejament territorial i la 
planificació estratègica. Prioritza les realitzacions en infraestructures en 22 objectius, 
destacant: nou model de gestió aeroportuària; ports de Barcelona i Tarragona com a 
porta logística; increment de la quota d’usuaris del transport col·lectiu; extensió de la 
xarxa de rodalies; ampliar les infraestructures de telecomunicacions. Es complementa 
amb documents com el Pla general d’infraestructures i serveis de la mobilitat. 

 

 Altres intervencions de les administracions públiques (sovint amb paper coordinador 
de la Generalitat): eines de planejament sectorial com les vinculades al desplegament 
d’instal·lacions eòliques, actuacions de la Llei de Barris, creació de sòl per a activitats 
econòmiques, remodelació de nuclis antics, millora d’urbanitzacions, actuacions en 
zones de muntanya, pla d’aeroports, etc.  

 

B. Eines d’abast català amb propostes diferenciades per al Camp: 

 

 Catàleg del Paisatge: elaborat per l’Observatori del Paisatge, aprovat definitivament el 
19 de maig de 2010. Permetrà complementar la planificació urbanística. 

 

Figura 7: UNITATS DE PAISATGE DEL CATÀLEG 

 

 
Font: Societat Catalana d’Ordenació del Territori. 
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 Pla director de les Àrees Residencials Estratègiques: redactat el 2008 –simultàniament 
amb la resta d’àmbits territorials- per a la creació d’espais de desenvolupament 
residencial i d’equipaments, amb un 50% de previsió d’habitatge social. El context 
econòmic i sectorial fa que bona part de les àrees previstes es trobin en entredit. 

 

 

Figura 8: PLA DIRECTOR ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES: LOCALITZACIÓ EN RELACIÓ                                                               

A LES INFRAESTRUCTURES I DETALL SOBRE LA PREVISIÓ DE L’ARE NORD A REUS 

  
Font: Direcció General d’Urbanisme. 

 

C. Eines amb abast sobre el Camp de Tarragona: 

 

 Pla Director de Mobilitat del Camp: a informació pública el març de 2010. Recull 
actuacions en mobilitat per a tot l’àmbit amb l’horitzó 2015. Concreta les Directrius 
Nacionals de Mobilitat i es complementa amb altres eines d’abast català, com el Pla 
d’Infraestructures de Transport I el Pla de Transport de Viatgers. Preveu augmentar un 
7% l’ús del transport públic i aposta per crear 2.500 noves places d’aparcament per a 
vehicles a prop de les estacions. Projecta 25 nous quilòmetres de carril bus. 

 

D. Eines d’abast territorial inferior al Camp: 

 

 Plans directors de grans infraestructures estratègiques, com l’Aeroport de Reus i el Port 
de Taragona (en aquest cas sota la nomenclatura de pla estratègic). En aquests casos –
com també en el cas de desplegament de les instal·lacions logístiques- es pot parlar d’un 
elevat grau de desplegament per la disponibilitat pressupostària associada. En realitat la 
filosofia d’aquests documents respon a la planificació estratègica, tot i que amb clara 
incidència territorial. 

 

 Altres Plans Directors Urbanístics (PDU): PDU d’activitats industrials i turístiques (referit 
als espais amb major confluència d’usos); PDU del sistema costaner (amb aplicació al 
conjunt del litoral català); PDU de l’àmbit del Logis Penedès (lligat a una infraestructura 
per ara pendent de concreció). Els nivells d’incidència d’aquests plans són força 
diversos, però en general afavoreixen les pautes de confluència. Són pendents els PDU 
del Gaià i del Penedès (en relació a les previsions del Pla Territorial Parcial). 
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EINES DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: APOSTAR PER UN MODEL 

DE MUNICIPIS I DE TERRITORI 

 
La planificació estratègica és un enfocament objectiu i sistemàtic per a la presa de decisions, ja 
sigui en una organització o territori. Reflecteix una estratègia a seguir a mig termini 
(orientativament una dècada) per tal de concretar un determinat model. Els plans estratègics 
es caracteritzen, generalment, per: 
 

 Un caràcter quantitatiu, manifest (especifica unes polítiques) i temporal. Impulsar un 
pla estratègic local és un exercici de responsabilitat. Per exemple, la necessitat 
d’optimitzar recursos fa necessària una clara orientació de futur. 

 

 La inclusió de dinàmiques participatives, donat que les polítiques s’orientaran als 
propis ciutadans. 

 

 La configuració com a processos dinàmics: no són documents tancats, sinó que s’han 
de reconfigurar constantment a partir d’un marc general. Tampoc no són atribuïbles a 
una sola administració (p.ex. l’ajuntament) en la seva execució. 

 
El Camp de Tarragona mostra una progressiva voluntat de participació en aquest procés, així 
com una creixent coordinació amb eines de planejament territorial (especialment el Pla 
Territorial Parcial i els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L’evident 
complementarietat entre ambdues modalitats de plans genera fins i tot alguna confusió en el 
context dels mitjans de comunicació. 
 
 

Figura 9: BASES DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Font: elaboració pròpia. 

 

 

3 

Coneixement de 

la realitat 

 Anàlisi externa 

 Anàlisi interna 

 DAFO 
 

 

Definició de 

l’estratègia 

Posicionament competitiu 
 

 

Missió 
 

 

Visió 
 

 
Objectius estratègics 

 
 

Accions  
 

 

Pot incloure planificació, pressupostació, 
execució i control 

 
 



Papers de Reflexió, n. 1 

 

13 

 

 
3.1. PLA ESTRATÈGIC DEL CAMP DE TARRAGONA 
 
Aquest Pla, impulsat per la Mesa Socioeconòmica, constitueix la peça central en l’entramat del 
planejament estratègic al territori i ja tendeix a jugar un paper orientador del model de futur i 
coordinador en relació a la resta de plans, afavorint la creixent sincronització. Aquesta dinàmica 
es detecta ja en els  plans estratègics locals (cas p.ex. de Reus i Tarragona). Trets bàsics: 
 

 A partir d’un procés tècnic i participatiu iniciat el 2006, s’estructura jeràrquicament en 
línies, estratègiques i actuacions. 

 

 Les tasques de seguiment/recordatori del Pla s’emmarquen en el Pla de Treball de la 
Mesa des del punt de vista tècnic. Tot i que es tracta d’un ens sense capacitat executora 
de les accions del Pla, es porta a terme una tasca de recordatori i coordinació. 
Actualment, la configuració de la Mesa com a associació ofereix noves opcions de gestió 
lligades tant al Pla com a altres iniciatives. 

 

 El Pla hauria de facilitar la creació de discurs territorial i consolidar el lideratge de la URV 
en la nova gestió de territori i el concepte de planificació estratègica. D’entrada, cal 
prioritzar els àmbits viables del Pla, donar-li visibilitat i coordinar-lo amb altres eines de 
planejament i gestió. També és important una orientació prioritària a aquells àmbits que 
puguin ser impulsors de l’economia productiva i l’ocupació. 

 

 A partir del seguiment del Pla, es pot indicar que el territori necessita millorar en: 
 

- Gestió supralocal mancomunada 

 
- Avançar en la gestió dels espais naturals i el paisatge 

 
- Millora l’accessibilitat a alguns punts estratègics i a les zones rurals 

 
- Major implicació en la millora del sistema educatiu 

 
- Lideratge i coordinació institucional, simplificació administrativa 

 
- Formes de treball que permetin l’atracció de talent 

 
- Dignificar i fer competitiva l’activitat agrária 

 
- Increment del pes de les mercaderies ferroviàries 

 
- Identitat conjunta del Camp de Tarragona 

A l’annex es recull l’estructura principal de la proposta estratègica, així com una visió 
comparativa amb els plans locals. D’altra banda, cal recordar que es preveu –mitjançant 
coordinació tècnica de la Universitat Rovira i Virgili- el Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre, 
que ha de complementar les propostes del PECT per tal de configurar el sud de Catalunya com 
una peça activa de l’Arc Mediterrani i d’orientació a l’economia del coneixement. 
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3.2. ALTRES PLANS ESTRATÈGICS TERRITORIALS 

A la planificació estratègica general del territori cal afegir les eines equivalents que existeixen en 
el context local/comarcal. Aquests plans serveixen alhora per reflectir orientacions més amplies 
en el context local i per estendre al conjunt del territori la filosofia del planejament estratègic. 
No podem oblidar que els plans estratègics locals tenen una evident incidència en l’entorn 
respectiu per la pròpia realitat territorial, mentre que en el context comarcal diversos 
documents responen de manera completa o parcial a la figura del pla estratègic. 
 
Per la seva significació cal destacar els següents plans: 
 
A. Pla Estratègic Reus Demà: 

 

 Representa una nova generació en relació als plans estratègics impulsats fa més d’una 
dècada (p.ex. a Valls). 

 

 Actualització del previ Reus Impuls –del qual es va fer una avaluació favorable- i que es 
fonamenta novament en un procés participatiu, amb la novetat d’incorporar en aquest 
cas el procés d’Agenda 21 Local. Inclou major concreció d’objectius i major orientació a 
l’economia del coneixement. 

 

 Inclou unes 250 propostes en tots els àmbits. El 34,4% són propostes de l’equip 
redactor, el 50,80% han estat modificades pels participants en els tallers i el 14,80% són 
noves incorporacions. La ciutadania va eliminar també 33 de les accions proposades en 
l’esborrany. 

 
B. Pla Estratègic Tarragona 2022:  

 

 Gran èxit participatiu i alta representativitat de la societat tarragonina al llarg del procés. 
No oblidar que a banda de les tasques sectorials han tingut lloc debats territorials 
(barris), per la qual cosa es pot dir que el Pla ha arribat a molta gent. 

 

 Ha comptat amb la participació d’experts altament qualificats. 
 

 La proposta estratègica d’eixos, objectius i accions, que apareix en un moment 
fonamental, és simple i plantejada segons les particularitats locals (tot i que s’aspira a 
respondre als reptes globals). 

 

 Constitueix un criteri fonamental l’orientació a la viabilitat de les propostes. 
Precisament, un aspecte millorable per al desplegament de les accions dels plans és 
l’estructura de gestió, i Tarragona ja fa una orientació en aquest sentit incorporant 
alguns d’aquests plantejaments en la proposta estratègica. 

 

 El Pla Tarragona 2022 mostra una clara voluntat de lideratge i actualització, superant 
una primera experiència de planejament estratègic a la ciutat. 
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Taula 3: REFLEXIONS COMPARATIVES SOBRE ELS PLANS ESTRATÈGICS DE REUS I TARRAGONA 

 

Principals semblances Principals diferències 

 Hi ha una coincidència en optimitzar recursos 
i equipaments. 

 Es detecta en ambdós casos la convivència 
entre propostes molt concretes i altres molt 
genèriques (p.ex. “Tenir en compte totes les 
vessants de la diversitat en les polítiques 
municipals”). 

 És irregular la previsió d’indicadors de 
seguiment, en bastants casos la proposta és 
poc operativa per al seu seguiment (p.ex. 
nombre de carrers sota unes determinades 
condicions d’accessibilitat) per la pròpia 
dificultat en la fixació de paràmetres. En els 
casos de major concreció, la no realització 
d’una cosa pot portar a pensar en una baixa 
execució global del pla quan no és ben bé així. 

 Les fitxes tendeixen a igualar-se pel que fa a 
grans components.  

 No es fa una diferenciació pròpiament dita 
d’actuacions estratègiques (que sí a apareixen 
al Pla Estratègic del Camp de Tarragona). 

 La diferent configuració urbana imposa 
diferències lògiques en la proposta. 

 Tarragona mostra preocupació per la 
capitalitat política/clàssica i té una proposta 
potser més social. 

 Lògicament Reus ja ha avançat més en 
determinats temes (ja és una 2ª edició). 
També entra en més detall en temes 
ambientals (p.ex. cicle d’aigua) pel fet 
d’incorporar l’Agenda 21. 

 A Tarragona s’entra en el detall en àmbits 
amb plans o orientacions clares (turisme, 
port, CEICS).  

 Hi ha certes diferències en la nomenclatura 
de cada nivell de la proposta (p.ex. les línies 
de Reus són equivalents al nivell dels 
objectius de Tarragona). 

 

Font: elaboració pròpia. 

 
Tot i que a l’annex es recull de manera més detallada, resulta interessant efectuar una 

comparativa en les orientacions dels principals plans estratègics de l’àmbit, permetent constatar 

els punts de confluència i les relatives diferències de plantejament. 
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Figura 10: COMPARATIVA PLANS ESTRATÈGICS CAMP, TARRAGONA 2022 I REUS DEMÀ:                                             

PRINCIPALS VINCULACIONS ENTRE EIXOS ESTRATÈGICS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Cal tenir en compte la diferent nomenclatura en els nivells de la proposta. 

Font: elaboració pròpia. 

1. Consolidar un àmbit territorial format per 
sis comarques amb projecte comú 

1. Tarragona ciutat capital  1. Ciutat equilibrada i 
respectuosa amb el medi 

PECT (Línies Estratègiques) Tarragona 2022 (Eixos Estratègics) Reus Demà (Eixos Estratègics) 

2. Ordenar les transformacions del territori 
d’acord amb criteris de sostenibilitat 

2. Tarragona ciutat cohesionada 2. Ciutat integradora i al servei de 
les persones 

3. Millorar la connectivitat i la vertebració 
del territori i fomentar la mobilitat 
sostenible 

3. Tarragona com a motor 
econòmic 

3. Ciutat del Coneixement i d’una 
economia diversificada 

4. Visió intermodal i coordinada dels 
sistemes de transport de mercaderies 

4. Tarragona per la recerca i la 
innovació  

 

4. Ciutat de la cultura i de l’esport 

 

5. Fer del Camp un territori amb un alt 
potencial humà, estimulant la formació 

5. Tarragona per la cultura i 
l’educació 

 

5. Ciutat oberta al món i 

compromesa amb el territori 

6. Fomentar la planificació dels serveis a les 
persones 

6. Tarragona per la qualitat de 

vida 

7. Lideratge institucional basat en 
coordinació, simplificació, planificació i 
participació ciutadana 

7. Tarragona, gestió eficient i 

participativa 

8. Sistema territorial d’innovació per 
fomentar la transferència, la innovació 
empresarial i les TIC ciutadana 

9. Eficiència del sistema productiu i model 
econòmic amb paper de la generació de 
coneixement ciutadana 

10. Millorar l’estructura productiva del 
Camp: diversificació i activitats emergents  

11. Atreure talent que afavoreixi la 

innovació i l’economia 

12. Fomentar l’emprenedoria com a motor 

del desenvolupament, amb sistemes locals 

d’innovació 

13. Fer del Camp un territori amb una 

elevada cohesió social 

14. Gestionar i difondre el patrimoni com a 

element diferenciador 
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L’evolució en els processos de planificació estratègica fa pensar en la necessitat d’adaptar-los a 
les tendències que es detecten en aquest àmbit. 
 
 

Taula 4: ALGUNES GRANS TENDÈNCIES CLARES EN PLANEJAMENT ESTRATÈGIC LOCAL 

 

 No es qüestiona el mètode de treball, però cal innovar. 

 El creixement només podrà ser estratègic. No hi ha recursos i cal optimitzar. 

 El repte és anticipar-se al futur o plantejar-lo des de la racionalitat, establir acords per decidir i 
actuar. 

 És necessària una visió glocal. 

 Orientació a la qualitat i la creativitat (un cop superats els dèficits bàsics). 

 Utilització de la tecnologia per al treball en xarxa. 

 Tot i el paper central de l’economia, el desenv olupament ha de ser integral i integrat. 

 La gestió és la clau de l’èxit: orientació a l’operativitat, cooperació pública-privada, mecanisme 
concret de gestió. 

 Algunes orientacions futures dels plans: polítiques territorials no expansives; mantenir 
objectius socials (inclusivitat); planificació integral de les activitats econòmiques; integració de 
les TIC en el context urbà; restricció de consum energètic; noves centralitats i mobilitat 
sostenible. Àmbits com cultura i medi ambient passen a ser nous temes tractors. 

Font: conclusions de la XIV trobada de plans estratègics a Saragossa (febrer de 2011). 

 

 

C. Altres plans estratègics territorials:  

 
Ja sigui amb la denominació de pla estratègic o no, existeixen altres documents i/o processos 
que tenen a veure amb aquesta metodologia, entre els quals cal destacar els següents: 
 

 Plans d’abast local o comarcal: a les anteriors experiències com les de Valls i Baix 
Penedès (on s’ha registrat una gestió directa de l’administració més implicada, cal afegir 
àmbits amb plans més recents o en curs (Riudecanyes i àrea de Vandellòs-l’Hospitalet, 
Pratdip i Tivissa respectivament). En el cas de Riudecanyes constitueix un nou pas a 
partir de l’Agenda 21, que responia en realitat a un pla estratègic local. 

 

 Programes de desenvolupament rural: actualment amb abast supracomarcal, gestionen 
la iniciativa Leader i altres projectes, a partir dels respectius Grups d’Acció Local. Fan 
visible l’elevat component rural de la regió i la trajectòria d’aquelles àrees en el disseny 
del seu model de desenvolupament. Actualment hi ha vigents els de l’Alt Camp-Conca 
de Barberà d’una banda i el de Priorat i Muntanyes del Baix Camp de l’altra. 

 

 Agendes 21 i programes de desenvolupament sostenible: amb abast supralocal, 
destaquen l’Agenda 21 de Montsant (sens aplicació efectiva però sobre el conjunt de 
municipis del Parc Natural) i les actuacions del Consorci de Llaberia. En el context local, 
destaquen Agendes 21 com la de Salou i la incorporació de la de Reus al Pla Estratègic 
Reus Demà. Aquesta plans es poden considerar integrats i no sectorials pel fet de 
perseguir un desenvolupament sostenible i no únicament una gestió ambiental. 



Papers de Reflexió, n. 1 

 

18 

 

S’orienten a aquesta mateixa filosofia iniciatives diverses, com el Fòrum Social de les 
Muntanyes de Prades i els projectes de dinamització per a la Vall del Corb. 

 
 
3.3. PLANS ESTRATÈGICS SECTORIALS 
 
També institucions i empreses ajuden a estendre a l’àmbit del Camp la metodologia i la 
filosofia del planejament estratègic, en la major part dels casos sense incloure dinàmiques 
participatives. 
 
 
A. Plans Estratègics lligats a la Universitat Rovira i Virgili: 

 

 La URV disposa de diverses eines de planificació estratègica, com el mateix document 
genèric i els plans estratègics de Recerca i de Tercera Missió. Aquestes pautes 
estratègiques, que compten amb els corresponents indicadors de seguiment, es 
despleguen en part mitjançant projectes com el Campus d’Excel·lència Catalunya Sud.  

 
 

Figura 11: VISIÓ I MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT EN EL TERRITORI 

 

 

 

 
Font: URV. 

 
 

 Es pot parlar també d’una clara complementarietat amb iniciatives com la Mesa 
Socioeconòmica del Camp de Tarragona i l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement.  

 

B. Pla Estratègic de l’Associació Empresarial Química de Tarragona: 

 

 Presentat el setembre de 2009, mostrant per tant voluntat de confluència amb el Pla 
Estratègic del Camp. La seva missió és millorar la competitivitat global dels polígons 
químics, contribuint al desenvolupament sostenible del territori. 

 

 Objectius: promoure una normativa aplicable i coherent; sostenibilitat i 
desenvolupament del clúster d’acord amb el Pla Estratègic del Camp; afavorir les 
inversions productives i en R+D+i; potenciar la imatge i relacions de la indústria química; 
dinamitzar processos i fluxos de treball. 

 
C. Plans de dinamització turística: 

 

 Aquests plans poden ser d’abast local o supralocals (p.ex. zona del Baix Gaià). 
 

Governança i 

estrategia: espais i 

sistemes de decisió i 

planificació 

Tangibles i intangibles: infraestructures, capital 
humà, talent, recursos, aliances, xarxes 
Processos clau: innovació-desenvolupament 
empresarial, educació-formació, cultura, 
identitat, cohesió social… 

Desenvolupament 

territorial/Societat del 

coneixement 



Papers de Reflexió, n. 1 

 

19 

 

 Els patronats i altres institucions del sector disposen al mateix temps de les pautes 
d’orientació de marques i destinacions (Costa Daurada, Ruta del Cister, etc). Poden tenir 
una actualització anual o plurianual. 

 

D. Altres:  

 

Amb la mateixa filosofia de planejament estratègic –tot i que en general sense incorporar en 

aquests casos dinàmiques participatives- cal apuntar: 

 

 Iniciatives d’agents públics i privats per a la definició adient del model territorial i la 
demanda de desplegament d’infraestructures, com ara el Llibre Blanc de les 
Infraestructures de l’Arc Mediterrani (impulsat per l’Institut Ignasi Villalonga de València 
complementàriament a altres iniciatives de vertebració d’aquest eix). Aquest tipus 
d’iniciatives fan pensar en una nova lectura del territori i dels seus vincles amb l’entorn. 

 

 Altres plans lligats a les diverses administracions (p.ex. Dep. Educació i altres 
departaments de la Generalitat). 

 

 Documents incorporats en el planejament municipal: mobilitat, habitatge, patrimoni. 
Responen en part als criteris del planejament estratègic. 

 

 Cal recordar que el Pla Estratègic del Port s’ha englobat en l’apartat de planejament 
territorial però es pot situar a cavall d’un plantejament i l’altre. 

 

 No es poden oblidar, amb un abast català, els pactes o acords estratègics: 
 

- Pla de Govern 2011-2014: carta de governació de la Generalitat en forma de 

compromisos oberts, sobre reptes com: creació i ocupació; millora de l’educació i 

formació al llarg de la vida; sostenibilitat de l’Estat del Benestar; abastament 

d’energia i aigua; seguretat de persones i béns; relacions entre Catalunya i Espanya; 

immigració i integració; cultura, identitat i internacionalització; transparència en la 

vida pública; millora financera de l’administració. 

 

- Acord estratègic 2008-2011: full de ruta consensuat entre organitzacions 

empresarials, sindicats i govern català per canviar el model productiu i fer-lo més 

competitiu. Model basat en la recerca, la innovació, el talent, les infraestructures 

estratègiques i un teixit empresarial competitiu, així com l’ocupació, la cohesió social 

i la sostenibilitat. 

 

- Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 2010-2013: orientat també a la 

configuració d’un nou model productiu com a objectiu final. 

 
En resum, es pot confirmar l’extensió creixent de la filosofia del planejament estratègic, 
tendint-se alhora en general a una confluència en les principals orientacions (fet que cal 
optimitzar).  
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En aquest context, agents com la Universitat Rovira i Virgili poden tenir un paper fonamental 
d’impuls i coordinació tècnica (sempre amb nivells molt diversos en funció dels diferents 
projectes). És singular aquest paper en relació a la Mesa Socioeconòmica, com a estructura 
que pot millorar l’orientació estratègica del territori i la seva projecció exterior. 
 
De cara al futur immediat, sembla evident la necessitat de realitzar un seguiment tècnic que 
pugui facilitar sinergies entre els diferents plans (especialment els locals), vetllant per 
consolidar la seva confluència en un model de territori general. Això és especialment 
important considerant la necessitat d’optimitzar la gestió. 
 
 
 
 



Papers de Reflexió, n. 1 

 

21 

 

 

REFLEXIONS FINALS: UN CAMÍ QUE HA DE CONTINUAR 

 
 
Les següents reflexions parteixen de la consideració del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 

(PECT) com a figura en part coordinadora de les pautes de futur de la zona, però són en part 

extensives a la resta de plans. 

 

 Fins ara han operat sobre el territori diferents documents orientadors de les seves 

expectatives de futur, però han restat sovint en l’esfera de la reflexió. Tot i això, es pot 

parlar en alguns casos d’una confluència passiva de propostes. 

 

 Les noves eines de planejament -vinculants almenys des del punt de vista de la 

normativa urbanística local- es complementen amb els documents de planificació 

estratègica, que són elements de suport i complementaris amb aquelles. 

 

 El Pla Estratègic del Camp de Tarragona (PECT) marca la pauta sobre la resta d’eines pel 

que fa a l’aposta per un determinat model de conjunt. Caldria trobar-ne mecanismes de 

desplegament ja sigui de manera directa –recordatori i suport als agents executius- o bé 

mitjançant els altres plans. 

 

 La participació de la URV ja ha tingut lloc en el procés de participació i redacció 

d’aquests plans, ajudant a crear influencia en el territori. A partir d’ara aquest paper 

coordinador pot continuar en la fase de seguiment. La mateixa filosofia és extensiva a 

alguns plans sectorials. 

 

 La participació ciutadana tendeix a ser incorporada i facilita l’orientació progressiva a 

models territorials consensuats. Bona part de la ciutadania, però, resta al marge 

d’aquestes dinàmiques, per la qual cosa caldrà optimitzar els mecanismes de 

participació i de comunicació. 

 

 Cal apostar, en els diferents plans, per uns determinats projectes prioritaris. En la 

mesura que es gestionin de manera adient i es facin compatibles amb la gestió habitual, 

es podran aprofitar les oportunitats i el territori guanyarà també projecció afegida. Cal, 

per tant, tenir un caràcter proactiu. 

 

 El dinamisme del territori ha motivat un impuls demogràfic i econòmic que l’esfera 

pública no pot seguir, portant sovint a una simple acumulació de projectes. La 

moderació del creixement i l’aposta per un nou model de desenvolupament 

constitueixen un repte al qual hi pot ajudar el context econòmic, facilitant alhora la 

priorització.  
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 Cal actuar en relació a les oportunitats que vagin sorgint i segons la detecció de nivells 

de viabilitat reals, optimitzant els factors de localització i els mecanismes de suport a la 

competitivitat (p.ex. l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement i  els parcs tecnològics). 

 

 Les periòdiques disputes locals demostren que cal optimitzar el discurs territorial 

favorable a la cooperació que permeti l’optimització de recursos i oportunitats. També 

és necessari, des dels àmbits de gestió, evitar el discurs tòpic de la rivalitat local i actuar 

amb visió metropolitana i regional. 

 

 És necessària la sensibilitat amb les diferents realitats que vertebren el territori. 

Conceptes com local, comarcal i regional no són contraposats, sinó que mostren un 

territori amb clar caràcter policèntric i intercomplementari.  

 

 No es pot oblidar la necessària vertebració amb l’entorn. Cal convertir la proximitat de 

Barcelona en una oportunitat i no en una amenaça, i establir també una cooperació 

activa amb les Terres de l’Ebre i el Pla de Lleida. Cal avançar en el posicionament actiu 

dins la megaregió, com a nova realitat amb projecció global. 

 

 És evident que el territori mostra una clara tendència al desordre que cal superar, 

especialment ara que es compta amb les eines que ho poden permetre, per la qual cosa 

cal treballar amb una previsió temporal suficient. La nova filosofia de planificació farà 

que es tendeixi a no actuar només a partir de convocatòries i pressupostos. 

 

 El territori necessita avançar en economia, però també en cohesió social i en 

preservació del territori. Segurament l’actualització de plans estratègics que calgui en el 

futur haurà de fer una especial incidència relativa en aquests àmbits (dins el concepte 

del desenvolupament sostenible). 

 

 En el futur es podrà i/o caldrà anar adaptant l’estructura de gestió per tal d’adaptar-la 

a les necessitats de la regió, incloent opcions com una agència de desenvolupament o 

una empresa promotora de projectes. Iniciatives com l’Autoritat del Transport o la Mesa 

Socioeconòmica són passes en aquesta orientació.  

 

 Bona part del futur del territori es juga en un determinat perfil de municipis de 

mitjana dimensió (p.ex. la Selva del Camp, Montblanc, Falset), amb capacitat de gestió 

de projectes i projecció supralocal. En la mesura de les possibilitats, cal que aquestes 

poblacions disposin d’eines d’orientació estratègica coordinades amb el conjunt. 

 

 Caldrà avançar en la coordinació entre iniciatives generals, regionals i locals, així com 

entre plans d’abast territorial i sectorial. Una suficient implicació i coordinació entre 

agents –no oblidem l’habitual coincidència d’aquests en diversos plans- pot permetre al 

Camp passar de ser el territori de les oportunitats a una realitat efectiva i amb capacitat 

de lideratge. 
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 Les propostes han d’atendre en el context local/territorial a necessitats estratègiques 

globals, com ara: la lluita contra el canvi climàtic, la preservació dels espais naturals i 

oberts en general, la mobilitat sostenible, la cohesió social, la modernització dels sectors 

tradicionals, l’equilibri territorial. Evidentment, la situación de crisi de llarg abast afegeix 

una nova variable. 

 

 

Figura 12: UN BALANÇ SINTÈTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 
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ANNEX 

 
 

Taula 5: PLA ESTRATÈGIC DEL CAMP DE TARRAGONA: ESTRUCTURA DE LÍNIES                                         

ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS I ACTUACIONS DESTACATS 

Línies estratègiques Objectius destacats Algunes actuacions estratègiques 

1: CONSOLIDAR UN ÀMBIT TERRITORIAL FORMAT 
PER SIS COMARQUES AMB PROJECTE COMÚ 

Dotar el Camp de Tarragona d’un sistema de 
planejament territorial integrat 

Coordinar el planejament territorial 

2: ORDENAR LES TRANSFORMACIONS DEL 
TERRITORI D’ACORD AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 

Preservar els espais agrícoles productius i 
desenvolupar models de futur 

Millora del paisatge 

3: MILLORAR LA CONNECTIVITAT I LA 
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI I FOMENTAR LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE 

Millorar la vertebració territorial i la 
mobilitat: estructura eficient 
d’infraestructures 

Consorci del Transport 

4: VISIÓ INTERMODAL I COORDINADA DELS 
SISTEMES DE TRANSPORT DE MERCADERIES 

Sistema d’implantacions logístiques 
connectades i optimització de mercaderies 

Potenciar xarxa d’estacions de tren 

5: FER DEL CAMP UN TERRITORI AMB UN ALT 
POTENCIAL HUMÀ, ESTIMULANT LA FORMACIÓ 

Estimular la creativitat i la formació de les 
persones al llarg de la seva vida 

Millorar coordinació educativa 

6: FOMENTAR LA PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS A 
LES PERSONES 

Desenvolupar una nova organització en la 
prestació dels serveis a les persones 

Millorar la prestació de serveis a les 
persones 

7: LIDERATGE INSTITUCIONAL BASAT EN 
COORDINACIÓ, SIMPLIFICACIÓ, PLANIFICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Lideratge que faciliti la planificació del 
territori, la coordinació i la gestió 

Simplificació administrativa 

8: SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ PER 
FOMENTAR LA TRANSFERÈNCIA, LA INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL I LES TIC 

Facilitar l’accés a les TIC i promoure’n la 
utilització 

Innovar en matèria laboral 

9: EFICIÈNCIA DEL SISTEMA PRODUCTIU I MODEL 
ECONÒMIC AMB PAPER DE LA GENERACIÓ DE 
CONEIXEMENT 

Millorar el capital humà i la seva aplicació 
en el teixit productiu 

Facilitar l’aterratge d’empreses 

10: MILLORAR L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL 
CAMP: DIVERSIFICACIÓ I ACTIVITATS EMERGENTS 

Fomentar els serveis creatius i els basats en 
el coneixement 

Clúster sobre la indústria química 

11: ATREURE TALENT QUE AFAVOREIXI LA 
INNOVACIÓ I L’ECONOMIA 

Afavorir la generació de noves formes de 
treball que permetin l’atracció de talent 

Atreure talent 

12: FOMENTAR L’EMPRENEDORIA COM A MOTOR 
DEL DESENVOLUPAMENT, AMB SISTEMES LOCALS 
D’INNOVACIÓ 

Afavorir la creació i supervivència 
d’empreses 

Optimitzar els recursos destinats a 
l’emprenedoria 

13: FER DEL CAMP UN TERRITORI AMB UNA 
ELEVADA COHESIÓ SOCIAL 

Equilibri territorial a partir d’unes 
infraestructures i uns equipaments que 
donin cohesió 

Establir un pacte per a la immigració 

14: GESTIONAR I DIFONDRE EL PATRIMONI COM 
A ELEMENT DIFERENCIADOR 

Fer difusió del patrimoni natural, històric i 
cultural del Camp 

Projecció exterior de la cultura local 

Font: Pla Estratègic del Camp de Tarragona. 
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Taula 6: PLA D’ACCIÓ REUS DEMÀ: SÍNTESI DE LA PROPOSTA ESTRATÈGICA 

 
Eixos Línies Estratègiques Algunes accions destacades 

Eix 1: Ciutat 
equilibrada i 
respectuosa 
amb el medi 

 

1.1: Planificació del 
Territori 

 Aprovar el nou POUM (polaritat estratègica al Camp). 

 Planificar el gran parc urbà de Reus. 

1.2: Gestió Urbanística  Recuperar els interiors d’illa al centre històric. 

1.3: Medi natural i 
paisatge 

 Preservar el paisatge de l’avellaner. 

 Crear horts agrícoles urbans. 

1.4: Energia  Crear una Agència Local de l’Energia. 

1.5: Residus  Continuar la instal·lació de recollida pneumàtica. 

1.6: Planificació i 
gestió dels usos aigua 

 Potenciar l’EDAR diversificant els usos de l’aigua depurada. 

 Instal·lar col·lectors principals i nous dipòsits de retenció de pluvials en noves zones. 

1.7: Mobilitat  Fomentar combustibles verds en transport urbà. 

1.8: Sostenibilitat i 
polítiques públiques 

 Crear una Comissió Municipal de Sostenibilitat. 

 Pla municipal de lluita contra el canvi climàtic. 

Eix 2: Ciutat 
integradora i al 
servei de les 
persones 
 

2.1: Igualtat de tots els 
ciutadans i inclusió  

 Oficina d’Atenció Ciutadana als centres cívics. 

 Impulsar Pla transversal de discapacitats. 

2.2: Integració dels 
nouvinguts i identitat 

 Impulsar l’actuació dels mediadors. 

 Potenciar les activitats i espais de trobada interculturals. 

2.3: Espais públics, 
convivència i cohesió  

 Redactar un pla d’actuació cívica i convivència. 

 Impulsar campanyes de sensibilització sobre civisme i convivència 

2.4: Accés habitatge  Xarxa Municipal d’Habitatges d’Inclusió. 

2.5: Salut pública i 
serveis de salut 

 Fer previsió de necessitats segons evolució demogràfica. 

 Millora de la gestió d’urgències. 

2.6: Educació 
adaptada real. social 

 Incorporar les AMPES en la gestió. 

 Potenciar el Campus Bellissens de la URV. 

2.7: Hàbits de consum 
responsables 

 Analitzar la petjada ecològica. 

 Convenis amb mitjans de comunicació i URV per a aquesta divulgació. 

2.8: Associacionisme i 
participació ciutadana 

 Nou reglament municipal de participació. 

 Millorar la comunicación entre àrees i organismes. 

Eix 3: Ciutat del 
coneixement i 
d’una economia 
diversificada 

3.1: Sistema local 
d’innovació 

 Reforçar la difusió del projecte Tecnoparc. 

 Plataforma d’interrelació entre sistema productiu i grups de recerca. 

3.2. Educació i mercat 
laboral 

 Pla d’integració de formació Professional. 

 Pla d’oferta de formació amb IMFE i URV. 

3.3. Estructura prod. 
diversificada 

 Identificar algun altre sector amb alt valor afegit per ser implantat al Tecnoparc. 

 Fomentar la creació d’empreses i llocs de treball en sectors amb potencial. 

3.4: Competitivitat i 
internacionalització  

 Atraure projectes empresarials en sectors intensius en coneixement. 

 Dissenyar un pla de marketing de la ciutat i la promoció econòmica. 

3.5: Adaptació del 
comerç al nou entorn 

 Realitzar campanyes periòdiques de singularitat del comerç i qualitat del servei. 

 Avançar cap a l’ampliació dels horaris comercials de forma consensuada.  

3.6: Consol. polígons   Millorar les condicions ambientals, els equipaments i serveis empresarials. 

3.7: El paper de les 
empreses públiques  

 Elaborar un pla de comunicació sobre els objectius de les empreses municipals. 

 Elaborar memòries de responsabilitat social de les empreses municipals. 

3.8: Emprenedoria i 
creació d’empreses 

 Establir mecanismes de coordinació entre entitats de suport a l’emprenedoria. 

 Consolidar REDESSA com a referent de vivers a nivell de Catalunya 

3.9: La responsabilitat 
social en les empreses 

 Campanyes desensibilització sobre la responsabilitat social de les empreses. 

 Actes de reconeixement a les empreses. 

3.10: El turisme com 
activitat econòmica 

 Elaborar un Pla estratègic del turisme de la ciutat. 

 Potenciar l’explotació de nous recursos turístics en combinació amb els existents . 

Eix 4: Ciutat de la 
cultura i de 
l’esport 

 

4.1: La cultura: 
associac., creació, etc. 

 Crear un Consell de la cultura per fomentar la participació en aquest àmbit. 

 Ampliar l’horari d’obertura al públic de les biblioteques. 

4.2: L’esport i el lleure 
com a el. de projecció 

 Recuperar l’Olimpíada Escolar. 

 Crear una zona plurifuncional per a usos esportius, culturals i d’oci, en zona verda.  

4.3: Dimensió turística 
de la cultura 

 Crear rutes dramatitzades. 

 Coordinació entre iniciatives, accions i activitats, culturals, turístiques, comercials 

Eix 5: Ciutat 
oberta al món i 
compromesa 
amb el 
territori: 

 

5.1: Infraestructures, 
mobilitat 

 Vetllar pels projectes per tal d’evitar noves barreres separadores. 

 Incrementar el potencial de l’Aeroport de Reus incorporant noves companyies.  

5.2: Marca de ciutat  Incloure a la marca de ciutat nous elements identificadors (Tecnoparc, Hospital, etc). 

5.3: Promoció i 
visibilitat de la ciutat: 

 Campanya de promoció interna i externa destacant els valors identificatius de la ciutat. 

 Fomentar la implicació del sector privat i d’altres col·lectius en la promoció de la ciutat.  

5.4: Col·laboració 
institucional  

 Promoure la creació d’una àrea metropolitana. 

 Possibilitar la creació d’un organisme de planejament i gesetió de polítiques urbanes. 

Font: Reus Demà. 
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Taula 7: PLA ESTRATÈGIC TARRAGONA 2022: SÍNTESI DE LA PROPOSTA ESTRATÈGICA 
 

Eixos 
estratègics 

Objectius estratègics Algunes accions 

1 EIX 1: 
TARRAGONA 
CIUTAT 
CAPITAL  
 

1.1 Connectar la ciutat amb 
el Camp, el país i el món  

 Estudiar la complementació i sinèrgia entre sistemes de transport. 

 Crear centres d’intercanvi model de persones i mercaderies. 

1.2 Desenvolupar l’àrea 
metropolitana de Tarragona  

 Exercir la capitalitat de l’àrea metropolitana. 

 Generar instruments de coordinació amb els municipis veïns. 

1.3 Tarragona ciutat referent   Potenciar el posicionament com a referent en l’arqueologia. 

1.4 Millorar la marca Tgn.   Potenciar xarxes, agermanaments i altres vincles oficials. 

2 EIX 2: 
TARRAGONA 
CIUTAT 
COHESIONADA  

2.1 Enfortir el reequilibri i la 
cohesió entre totes les zones  

 Crar nous pols d’activitat amb potencial de centralitat. 

 Definir equipaments per a les àrees d’expansió. 

2.2 Vertebrar territorialment 
la ciutat  

 Atenuar l’efecte barrera de les vies de connexió. 

 Desenvolupar el pla director d’espais verds. 

2.3 Recup. esp.abandonats  Recuperar la façana marítima i fluvial. 

2.4 Urb. sostenible   Desenvolupar planejament amb criteris de sostenibilitat ambiental. 

2.5 Potenciar pertinença   Facilitar información als nouvinguts. 

2.6 Impulsar associacions  Programes d’assessorament al món associatiu. 

2.7 Igualtat d’oportunitats   Donar continuïtat a mecanismes d’adaptabilitat i mobilitat. 

2.8 Fomentar la implicació 
dels joves en la vida ciutat 

 Fomentar el compromís dels joves. 

 Promoure l’accessibilitat dels joves a la vida de la ciutat. 

2.9 Facilitar l’accés habitatge   Promoció de lloguer accessible i digne. 

2.10 Millorar equipaments  Fomentar el treball en xarxa entre equipaments. 

3 EIX 3: 
TARRAGONA 
COM A MOTOR 
ECONÒMIC  
 

3.1 Fomentar i facilitar 
l’emprenedoria  

 Potenciar l’ens Tarragona Impulsa. 

 Fomentar la innovació i la creativitat en la creació d’empreses. 

3.2 Millorar el capital humà i 
la seva aplicació en formació  

 Detectar le necessitats formatives. 

 Oferir reciclatge en sectors emergents. 

3.3 Competitivitat   Utilitzar les eines disponibles per divulgar les possibilitats del cluster químic. 

3.4 Turisme com a motor  Potenciar l’arribada de creuers. 

3.5 Consolidar c. comercial   Activar mecanismes de suport als emprenedors comercials. 

3.6 Revitalitzar els mercats  Fer que els mercats siguin centres d’alimentació saludable. 

3.7 Potenciar act. Port  Desenvolupar el port exterior. 

3.8 Potenciar la Cultura  Internacionalitzar l’activitat cultural. 

3.9 Potenciar l’esport   Disposar de grans equipaments esportius multifuncionals. 

4 EIX 4: 
TARRAGONA 
PER LA 
RECERCA I LA 
INNOVACIÓ  
 

4.1 Enfortir el paper de la 
URV com a pol d’innovació  

 Potenciar el desenvolupament del CEICS. 

 Enfortir la cooperación amb la URV. 

4.2 Potenciar el caràcter de 
ciutat investigadora  

 Tarragona ciutat universitària i del coneixement. 

 Potenciar instituts i centres de recerca. 

4.3 Fomentar econ. verda   Homologació i reconeixement d’iniciatives de sostenibilitat (p.ex. escoles verdes)  

4.4 Facilitar l’accés TIC   Fomentar incorporació de persones en coneixement i ús de les TIC. 

5 EIX 5: 
TARRAGONA 
PER LA 
CULTURA I 
L’EDUCACIÓ  

5.1 Tarragona c. educadora   Fer present l’educació en tots els àmbits de la ciutat. 

5.2 Prom. ciutat que eduqui   Incloure acompanyament a famílies en processos educatius. 

5.3 Societat multilingüe   Fer present el català en tots els àmbits. 

5.4 Millorar i ampliar l’oferta 
d’equipaments culturals  

 Desplegar el pla d’equipaments culturals. 

 Impulsar la creativitat (sobretot àmbit editorial i audiovisual). 

5.5 Promoure civisme   Programes i accions educatives de civisme i respecte. 

6 EIX 
6:TARRAGONA 
PER LA 
QUALITAT DE 
VIDA  

6.1 Millorar la qualitat 
ambiental de la ciutat  

 Crear sistema d’informació i seguiment de la qualitat ambiental. 

 Campanyes de difusió de les condicions ambientals. 

6.2 Conservació pat. natural   Elements de difusió del patrimoni natural. 

6.3 Qualitat espai públic   Millorar el servei de neteja viària. 

6.4 Transport sostenible   Vianalitar els principals centres neuràlgics amb accessibilitat universal. 

6.5 Promoure mesures per a 
la lluita c. canvi climàtic  

 Reduir el consum energètic de la ciutat i implantar la utilització d’energies renovables.  

 Desnvolpar un estudi per conèixer les potencials afectacions del canvi climàtic. 

6.6 Sensibilització ambiental   Establir un programa estable d’activitats d’educació ambiental a primària i secundària. 

6.7 Afavorir la conciliació   Fomentar el teletreball. 

6.8 Fomentar esport  Incorporar elements de mobiliari saludable als espais lliures. 

6.9 Entorn urbà saludable   Adhesió de Tarragona a Xarxa de Ciutats Saludables. 

6.10 Estrat. salut   Integrar la salut en la planificació urbana. 

6.11 Col·laboració salut   Creació d’un òrgan permanent de coordinació amb les entitats proveïdores de serveis. 

6.12 Participació en salut  Creació del Consell de salut municipal. 

7 EIX 7: GESTIÓ 
EFICIENT  

7.1 Gestió eficaç  Desenvolupar una nova cultura d’avaluació de resultats en la gestió.  

7.2 Cultura de participació  Potenciar el voluntariat com una eina de cohesió i participació. 

Font: Tarragona 2022. 
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Taula 8: COMPARATIVA DE PROPOSTES DELS PLANS ESTRATÈGICS DEL CAMP                                                                      
DE TARRAGONA, TARRAGONA 2022 I REUS DEMÀ (OBJECTIUS) 

 
Grans temàtiques PECT (Objectius) Tarragona 2022 (Objectius) Reus Demà (Línies Estratègiques, 

equivalents al nivell d’objectius dels altres 
plans) 

Planificació territorial i 
mobilitat 

1.1. Dotar el Camp de Tarragona d’un 
sistema de planejament territorial 
integrat 
1.2. Desenvolupar plans directors de 
planejament de caràcter supramunicipal 
1.3. Incorporar criteris del Pla Territorial, 
dels plans directors i Catàleg del Paisatge 
als plans municipals 
1.4. Coordinar i gestionar les 
transformacions territorials (accions 
mancomunades)  
2.4. Ordenar la transformació de les 
ciutats i pobles partint de la seva identitat 
2.5. Jerarquitzar els creixements 
poblacionals en el conjunt del territori 
2.8. Transformar zones industrials, 
situades en sectors urbans, en sòl de tipus 
residencial amb compatibilitat d’usos 
2.9. Operacions estratègiques del Pla 
Territorial sobre infraestructures en àrees 
urbanes 
2.10. Crear sòl per a usos d’interès 
territorial en àrees de nova centralitat 

2.1 Enfortir el reequilibri i la cohesió 
entre totes les zones de la ciutat 
2.2 Vertebrar territorialment la ciutat 
2.3 Recuperar espais abandonats o 
ocupats per activitats perilloses o 
obsoletes 
6.3 Vetllar per la qualitat de l’espai 
públic 

1.1: Planificació del Territori 
1.2: Gestió Urbanística 

 

Infraestructures per a 
la mobilitat i la 
competitivitat 

3.1. Millorar la vertebració territorial i la 
mobilitat: estructura eficient 
d’infraestructures 
3.2. Potenciar el transport públic i la 
gestió sostenible de la mobilitat com a 
element bàsic de cohesió 
3.3. Impulsar l’aeroport com a element de 
connectivitat i competitivitat 
4.1. Consolidar la modernització del Port 
com a peça important d’un sistema 
logístic 
4.2. Sistema d’implantacions logístiques 
connectades i optimització de 
mercaderies 
4.3. Xarxes de serveis per a la qualitat de 
vida i la competitivitat i gestió sostenible 

1.1 Connectar la ciutat amb el Camp de 
Tarragona, el país i el món  
 

1.7: Mobilitat 
5.1: Infraestructures, mobilitat de 
persones i transport de 
mercaderies 

Medi ambient, energia i 
recursos 

2.1. Valorar el patrimoni i els paisatges en 
el planejament 
2.2. Preservar els espais naturals amb 
figures de planejament territorial i plans 
especials 
2.3. Preservar els espais agrícoles 
productius i desenvolupar models de futur 
14.1. Preservar el patrimoni natural 
 

2.4 Desenvolupar un urbanisme 
sostenible 
6.1 Millorar la qualitat ambiental de la 
ciutat 
6.2 Millorar la conservació del 
patrimoni natural i promocionar la seva 
difusió 
6.4 Fomentar mitjans de transport 
sostenibles tant per la salut de les 
persones com pel medi ambient. 
6.5 Promoure mesures per a la lluita i 
adaptació de la ciutat i la ciutadania al 
canvi climàtic 
6.6 Incrementar el nivell de 
sensibilització ambiental i cívica de la 
població 

1.3: Medi natural i paisatge 
1.4: Energia 
1.5: Residus 
1.6: Planificació i gestió dels usos de 
l’aigua 
1.8: Sostenibilitat i polítiques públiques 
 

Educació i recursos 
humans 

5.1. Aconseguir més implicació dels 
diferents agents socials per tal de millorar 
la qualitat del sistema educatiu 
5.2. Estimular la creativitat i la formació 
de les persones al llarg de la seva vida 
8.1. Facilitar l’accés a les TIC i promoure’n 
la utilització 

4.4 Facilitar l’accés de tots els col·lectius 
a les TIC i promoure’n la seva utilització 
sota criteris responsables i crítics 
5.1 Aconseguir que Tarragona 
esdevingui una veritable ciutat 
educadora 
5.2 Promoure una ciutat que eduqui 

2.6: Educació adaptada a la realitat social 
3.2. Educació i mercat laboral. Formació al 
llarg de la vida 
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 des de la diversitat de manera 
transversal per millorar la convivència, 
la cohesió i la inclusió social 
5.3 Aconseguir una veritable societat 
multilingüe 

Economia, empresa i 
innovació 

8.2. Innovar en les relacions laborals i en 
la natura de l’empresa 
8.3. Consolidar i desenvolupar un sistema 
d’innovació al territori, que enforteixi les 
relacions entre el sector públic i privat 
9.1. Millorar la capacitat d’atracció 
d’empreses d’alt valor afegit 
9.2. Millorar el capital humà i la seva 
aplicació en el teixit productiu (formació 
empresarial, tècnica i professional) 
9.3. Incrementar i promoure la 
internacionalització de les empreses locals 
10.1. Consolidar el paper de la indústria, 
tot potenciant i promovent les 
produccions i fases d’alt valor afegit i 
clústers competitius 
10.2. Potenciar el turisme alternatiu no 
climàtic 
10.3. Fomentar els serveis creatius i els 
basats en el coneixement 
10.4. Fomentar la industrialització del 
sector construcción 
10.5. Promoure els sectors agraris 
competitius i sostenibles 
11.1. Afavorir la generació de noves 
formes de treball que permetin l’atracció 
de talent 
11.2. Fomentar la implantació al Camp 
d’empreses i centres productius d’alt 
valor afegit 
12.1. Afavorir la creació i supervivència 
d’empreses, especialment les basades en 
el coneixement i la creativitat 
12.2. Convertir el Camp en un punt de 
referència per a l’establiment d’empreses 
tecnològiques, innovadores i d’alt valor 
afegit 

3.1 Fomentar i facilitar l’emprenedoria i 
la creació de noves empreses  
3.2 Millorar el capital humà i la seva 
aplicació en el teixit productiu 
(formació empresarial, tècnica i 
professional) que potenciï l’ocupació i la 
competència professional del sector 
empresarial, la direcció de les empreses 
i de tots els treballadors i treballadores. 
3.3 Enfortir la competitivitat de les 
activitats existents i atraure noves 
inversions tot 
desplegant el Pacte pel 
Desenvolupament de la indústria 
química 
3.4 Aconseguir que l’activitat turística 
de Tarragona en el seu conjunt 
esdevingui unveritable motor econòmic 
de la ciutat.  
3.5 Consolidar Tarragona com la ciutat 
comercial de referència del sud de 
Catalunya.  
3.6 Revitalitzar els mercats públics a la 
ciutat convertint-se en pols d’atracció 
comercial 
amb incidència en els establiments 
propers. 
3.7 Potenciar l’activitat econòmica del 
Port, convertint-lo en un dels principals 
grans centres logístics d’Europa 
3.8 Potenciar la Cultura com a font de 
coneixement i motor econòmic 
apostant 
decididament per la creació i la 
producció locals 
3.9 Potenciar l’esport com a motor 
econòmic 
4.2 Potenciar el caràcter de ciutat 
investigadora i innovadora d’acord amb 
la universitat i el teixit empresarial com 
a principals agents implicats 
4.3 Fomentar la creació d’empreses 
relacionades amb l’economia verda 

3.1: Sistema local d’innovació 
3.3. Estructura productiva diversificada 
3.4: Competitivitat i internacionalització 
empresarial 
3.5: Adaptació del comerç al nou entorn 
3.6: Consolidació dels polígons 
empresarials 
3.8: Emprenedoria i creació d’empreses 
3.9: La responsabilitat social en les 
empreses 
3.10: El turisme com activitat econòmica 
4.3: Dimensió turística de la cultura 
 
 
 
 

Benestar social i 
cohesió 

2.6. Vincular els nous desenvolupaments 
urbans al sistema d’equipaments 
2.7. Dotar el parc d’habitatges d’una 
oferta d’habitatges de protecció oficial 
13.2. Cohesionar socialment la ciutadania 
per evitar l’exclusió 

2.5 Potenciar el sentiment de 
pertinença a la ciutat 
2.6 Impulsar la millora de la qualitat de 
les associacions 
2.7 Implantar mesures que afavoreixin 
la igualtat d’oportunitats 
2.8 Fomentar la implicació dels joves en 
la vida activa de la ciutat (a nivell 
cultural, associatiu, polític, etc.) 
2.9 Facilitar l’accés a un habitatge digne 
als ciutadans de Tarragona 
2.10 Millorar els equipaments existents 
5.4 Millorar i ampliar l’oferta 
d’equipaments culturals, fomentar la 
participació ciutadana i donar suport al 
teixit cultural 
5.5 Promoure una actitud cívica i 
respectuosa per part de tota la 
ciutadania de Tarragona 
6.7 Afavorir la conciliació de la vida 
laboral i personal 

2.1: Igualtat de tots els ciutadans i inclusió 
social 
2.2: Integració dels nouvinguts i 
conformació de la 
identitat col·lectiva 
2.3: Espais públics, convivència i cohesió 
social 
2.4: Accés a l’habitatge 
2.5: Salut pública i serveis de salut 
2.7: Hàbits de consum responsables 
2.8: Associacionisme i participació 
ciutadana 
4.1: La cultura: associacionisme, creació, 
producció i consum 
4.2: L’esport i el lleure com a elements de 
projecció 
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6.8 Fomentar la pràctica esportiva entre 
la població de Tarragona com a hàbit 
saludable 
6.9 Crear un entorn urbà saludable, 
amb l’estratègia de ciutat saludable 
proposada per l’OMS. Això implica una 
atenció especial als determinants 
socials de la salut, les desigualtats en 
salut (de gènere i de classe social) i la 
equitat 
6.10 Desenvolupar l’estratègia de salut 
a totes les polítiques, la salut com a eix 
transversal de les polítiques municipals 
6.11 Col·laboració intersectorial amb 
totes les entitats que treballen en 
l’àmbit de la salut a Tarragona 
6.12 Fomentar la participació ciutadana 
en l’àmbit de la salut comunitària 

Gestió, governança i 
promoció 

6.1. Desenvolupar una nova organització 
en la prestació dels serveis a les persones 
6.2. Gestionar la Prestació de Serveis a les 
Persones des de la perspectiva del Camp 
de Tarragona 
6.3. Incentivar la col•laboració entre els 
agents implicats entorn dels serveis a les 
persones 
7.1. Lideratge que faciliti la planificació del 
territori, la coordinació i la gestió de les 
seves institucions 
7.2. Nous mecanismes de participació 
ciutadana amb corresponsabilitat 
7.3. Simplificar els processos 
administratius: coordinació d’institucions 
13.1. Equilibri territorial a partir d’unes 
infraestructures i uns equipaments que 
equilibrin, donin cohesió al territori i 
aportin una imatge unitària del Camp 
13.3. Incentivar l’equilibri econòmic del 
territori i definir uns rols econòmics i 
productius que harmonitzin el Camp 
14.2. Fer difusió del patrimoni natural, 
històric i cultural del Camp  
14.3. Potenciar i difondre la diversitat 
cultural del Camp, promovent l’equilibri i 
l’harmonia entre identitat i diversitat 

1.2 Desenvolupar l’àrea metropolitana 
de Tarragona 
1.3 Tarragona ciutat referent  
1.4 Millorar la marca Tarragona 
7.1 Aconseguir una gestió municipal 
eficient i eficaç, modernitzant la gestió 
administrativa, treballant per processos 
7.2 Avançar en la cultura de la 
participació ciutadana 

5.1: Infraestructures, mobilitat 
5.2. Marca de ciutat 
5.3. Promoció i visibilitat de la ciutat 
5.4. Col·laboració institucional 
 

Font: elaboració pròpia. 

 
 



 

 

 
 

                         Amb el suport de:  

 

Taula 9: COMPARATIVA DE PLANS I ACORDS ESTRATÈGICS A PARTIR DE L’ESTRUCTURA DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CAMP DE TARRAGONA 

 
Línia Pla Estratègic del 

Camp de 
Tarragona 

Pacte Nacional per a la Recerca i l’Ocupació  Pla de Govern 
2011-2014 
(objectius) 

Acord Estratègic 
per a la 

Comptetitivitat, 
horitzó 2011 

Pla Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona 

Pla Estratègic Tarragona 
2022 (objectius) 

Pla Estratègic Reus Demà  Principals actors 
implicats  

L1 Potenciar la 
coordinació i 
gestió del 
planejament 
territorial  

COMPROMÍS 58: Els diferents agents 
socioeconòmics i les administracions públiques 
es comprometen a impulsar sinergies territorials 
d’innovació, dins sistema català, amb la finalitat 
d’atendre les diferents realitats 
socioeconòmiques de Catalunya i planificar, 
vertebrar i afegir valor i visibilitat a les iniciatives 
encaminades a econ.  coneixement.Engloba 
xarxa PIC, entorns innovadors, clústers i altres. 

6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 

  Pla Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona en el 
seu conjunt 

2.1.Enfortir el reequilibri 
i la cohesió entre totes 
les zones de la ciutat. 

1.1: Planificació del Territori 
1.2: Gestió Urbanística 
1.3: Medi natural i paisatge 
1.7: Mobilitat 
1.8: Sostenibilitat i 
polítiques públiques 
2.3: Espais públics, 
convivència i cohesió social 
2.4: Accés a l’habitatge 
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 
transport de 
mercaderies 

Generalitat (DPTOP), 
Diputació de Tarragona, 
Consells Comarcals, caps 
de comarca i municipis > 
10.000 habitants 

L2 Realitzar plans de 
millora dels 
paisatges del 
Camp de 
Tarragona 

 6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.4. Sostenibilitat 
ambiental (eix 
transversal 
vertebrador). 

  Valoració i preservació 
dels paisatges: Donar 
reconeixement als 
diferents paisatges del 
Camp de Tarragona en la 
Carta del Paisatge, així 
com al conjunt del 
patrimoni cultural. 
Aquests valors han de 
ser incorporats al 
planejament territorial 

2.3.Recuperar espais 
abandonats o ocupats 
per activitats perilloses o 
obsoletes. 
2.4.Desenvolupar un 
urbanisme sostenible. 

1.1: Planificació del Territori 
1.2: Gestió Urbanística 
1.3: Medi natural i paisatge 
1.8: Sostenibilitat i 
polítiques públiques 
2.3: Espais públics, 
convivència i cohesió social 
 

Generalitat (DPTOP), 
Diputació de Tarragona i 
consells comarcals 

L2 Projectar i 
desenvolupar 
transformacions 
urbanes 
generades per les 
determinacions 
sobre 
infraestructures 
(Pla Territorial)  

 6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.2. 
Infraestructures 
per a cohesió i 
competitivitat. 

  Establir les bases del 
planejament territorial i 
sectorial sota els criteris 
d’identitat dels valors 
patrimonials i de 
paisatge de cada lloc. 

2.1.Enfortir el reequilibri 
i la cohesió entre les 
zones. 
2.2.Vertebrar 
territorialment la ciutat. 

1.1: Planificació del Territori 
1.2: Gestió Urbanística 
1.7: Mobilitat 
3.6: Consolidació dels 
polígons empresarials 
3.7: El paper de les  
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 
transport mercaderies 

Administració General de 
l’Estat, Generalitat 
(DPTOP) i ajuntaments 

L2 Configurar el  6.1. Estructura M77: Fomentar un Conservar i mantenir els 6.2.Millorar la 1.1: Planificació del Territori Generalitat (Dept. 
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sistema de 
municipis de 
muntanya com un 
espai de gestió 
territorial, que 
integri tots els 
àmbits de 
dinamització  

territorial 
cohesionada. 
6.2. 
Infraestructures 
per a cohesió i 
competitivitat. 
6.4. Sostenibilitat 
ambiental (eix 
transversal 
vertebrador). 

desenvolupament 
agrari sostenible 

espais naturals en el 
planejament territorial: 
Els espais naturals del, 
des de les dunes litorals 
a les serralades han de 
ser incorporats com a 
espais d’interès en el 
planejament territorial, 
especialment amb paper 
estructurant i fites 
visuals 

conservació del 
patrimoni natural i 
promocionar la seva 
difusió. 

5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. Referent i 
lideratge en el territori. 
 

Agricultura), consells 
comarcals i ajuntaments 

L3 Disseny de pautes 
estètiques per als 
espais 
emblemàtics i de 
cruïlla   

 6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.2. 
Infraestructures 
per a cohesió i 
competitivitat. 
 

M76: Impulsar 
l'estratègia 
catalana de 
desenvolupament 
sostenible                                                                                       
M77: Fomentar un 
desenvolupament 
agrari sostenible 

Implantar un sistema de 
senyalització propi per al 
Camp de Tarragona, des 
del punt de vista estètic. 

2.3.Recuperar espais 
abandonats o ocupats 
per activitats perilloses o 
obsoletes. 
2.4.Desenvolupar un 
urbanisme sostenible. 

1.1: Planificació del Territori 
1.2: Gestió Urbanística 
1.3: Medi natural i paisatge 
1.7: Mobilitat 
1.8: Sostenibilitat i 
polítiques públiques 
2.3: Espais públics, 
convivència i cohesió social 
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 
transport de 
mercaderies 

Generalitat (DPTOP) i 
l’ens de coordinació del 
planejament territorial 

L3 Optimització de 
l’estructura, 
funcionament i 
representativitat 
dels agents en el 
Consorci del 
Transport 

 5.4. Seguretat 
viària (reducció de 
sinistralitat. 
6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.3. Transport 
públic 
(sostenibilitat 
ambiental i 
econòmica). 

M45: Polítiques de 
mobilitat 
(eficiència i 
coherencia) 
M46: Impulsar el 
transport públic 
col·lectiu  
M47: Impulsar la 
bonificació i el 
rescat de peatges 
com a element 
regulador 

Actualitzar la xarxa viària 
bàsica per a la inserció 
competitiva en els 
corredors de 
desenvolupament, 
minimitzant el seu 
impacte. 
Estructurar la xarxa 
viària de l’àrea central 
amb un criteri de 
vertebració i baix 
impacte. 
Definir vials que 
prioritzin la vertebració 
dels nuclis interns, 
especialment a l’àrea 
central.  

Fomentar mitjans de 
transport sostenibles. 

1.7: Mobilitat 
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 
transport de 
mercaderies 
 

Generalitat (DPTOP), 
Consorci del Transport, 
grans municipis,  agents 
socials i econòmics, ens 
de coordinació del 
planejament territorial 
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L4 Pla específic de 
modernització 
d’estacions 
ferroviàries, per 
configurar-les com 
a nodes 
territorials i 
centres d’activitat 

 6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.2. 
Infraestructures 
per a cohesió i 
competitivitat. 
6.3. Transport 
públic 
(sostenibilitat 
ambiental i 
econòmica). 
 

M48: 
Desenvolupar la 
mobilitat de 
proximitat 
mitjançant els 
trens-tramvia i 
metros 

Millorar i interconnectar 
les infraestructures 
ferroviàries amb criteris 
jeràrquics i de 
priorització de la 
connectivitat interna. 
Increment de la 
connectivitat de 
l’aeroport. Tarragona, 
trasllat de l’A-7 i la 
construcció d’un nou 
tram ferroviari soterrat 
amb la creació de 
l’estació de Tarragona 
Centre. Reus, 
soterrament de la via 
fèrria i creació de 
l’estació de Bellisens.  

1.1.Connectar la ciutat 
amb el Camp de 
Tarragona, el país i el 
món. 
6.4.Fomentar mitjans de 
transport sostenibles. 

1.1: Planificació del Territori 
1.2: Gestió Urbanística 
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 
transport de 
mercaderies 
 

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), 
ajuntaments, iniciativa 
privada 

L4 Implantació de 
noves 
instal·lacions de 
producció 
energètica amb 
sistemes 
renovables en 
contextos 
industrial, 
element 
d’aportació de les 
àrees urbanes a la 
producció i de 
preservació del 
paisatge  

COMPROMÍS 123: Els departaments de 
l’Administració de la Generalitat (a banda del 
departament o dels departaments que 
assumeixin les àrees de recerca i d’innovació) 
incrementaran progressivament i de manera 
suficient els pressupostos dedicats a activitats 
d’R+D+I. 

6.4. Sostenibilitat 
ambiental (eix 
transversal 
vertebrador). 
6.6. Energia i canvi 
climàtic. 

M76: Estratègia 
catalana de 
desenvolupament 
sostenible 
M77: 
Desenvolupament 
agrari sostenible 
M78: Pla d'acció 
per a la mitigació 
del canvi climàtic a 
Catalunya 2008-
2012 

 4.3.Fomentar la creació 
d’empreses relacionades 
amb l’economia verda. 

1.3: Medi natural i paisatge 
1.4: Energia 
1.5: Residus 
1.6: Planificació i gestió dels 
usos de l’aigua 
1.8: Sostenibilitat i 
polítiques públiques 
 

Ajuntaments, empreses 
instal·ladores 

L4 Impuls d’un 
clúster logístic que 
afavoreixi l’aposta 
per les activitats 
emergents i 
permeti aprofitar 
els avantatges que 
proporcionen 
posició, 
infraestructures i 

COMPROMÍS 56: La Generalitat impulsarà una 
clústers de recerca i innovació, entesos com a 
comunitats de coneixement i d’innovació.. 
 COMPROMÍS 60:  
La Generalitat impulsarà clústers de recerca i 
innovació en el sector de serveis amb finalitat 
social. Les universitats facilitaran la coordinació i 
el reagrupament dels grups i de les estructures 
de recerca. COMPROMÍS 61: La Gen. establirà 
xarxa de transferència de coneixement sobre 

6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.2. 
Infraestructures 
per a la cohesió i 
competitivitat. 

M40: Convertir els 
ports de Barcelona 
i Tarragona en la 
gran porta logística 
del sud d'Europa 
M41: Impulsar les 
infraestructures 
logístiques de 
referència i 
qualitat 

* Adequació de les 
infraestructures del Port 
seguint les pautes del Pla 
d’Utilització d’Espais 
Portuaris amb un 
desplegament per fases. 
* Actualització de la 
gestió del Port i impuls 
del transport marítim de 
mercaderies. 

3.7.Potenciar l’activitat 
econòmica del Port. 
Enfortir el paper de la 
URV com a pol 
d’innovació i 
competitivitat. 
4.2.Potenciar el caràcter 
de ciutat investigadora i 
innovadora. 
4.3.Fomentar la creació 

1.7: Mobilitat 
3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 
3.6: Consolidació dels 
polígons empresarials 
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 

Generalitat de Catalunya 
(CIMALSA), ajuntaments 
implicats, Port de 
Tarragona, empreses 
logístiques i teixit 
empresarial, Universitat 
Rovira i Virgili 
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teixit productiu innovació en serveis entre el sector públic i el 
sector privat associada a clústers de serveis. 

* Planificació i 
desplegament de les 
instal•lacions logístiques 
del amb una visió 
d’adequació al territori i 
d’interconnectivitat. 
* Impuls de la 
intermodalitat i 
racionalització del 
transport de 
mercaderies. 

d’empreses relacionades 
amb l’economia verda. 
4.4.Facilitar l’accés de 
tots els col·lectius a les 
TIC i promoure’n la seva 
utilització. 
 

transport de 
mercaderies 
 

L5 Crear una Mesa 
per a la millora del 
sistema educatiu 
al Camp de 
Tarragona 

 2.1. Educació en un 
marc de llibertat. 
2.2. Ofensiva de 
país a favor de 
l’èxit escolar. 
2.3. Cada centre un 
centre de qualitat. 
2.5. Administració 
educativa a favor 
dels centres. 

M23: Impulsar la 
inclusió i l'èxit 
escolar i reduir 
l'abandonament 
prematur  

  5.1.Aconseguir que 
Tarragona esdevingui 
una veritable ciutat 
educadora. 
5.2.Promoure una ciutat 
que eduqui des de la 
diversitat de manera 
transversal. 
5.3.Aconseguir una 
veritable societat 
multilingüe. 

2.1: Igualtat de tots els 
ciutadans i inclusió social 
2.2: Integració dels 
nouvinguts i conformació 
de la 
identitat col·lectiva 
2.3: Espais públics, 
convivència i cohesió social 
2.6: Educació adaptada a la 
realitat social 
3.2. Educació i mercat 
laboral. Formació al llarg de 
la vida 
  

Generalitat de Catalunya 
(ST Educació, ST Treball, 
ST Justícia, ST Sanitat), 
Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), 
patronals, sindicats i 
vivers d’empreses 

L6 Crear una única 
estructura 
organitzativa 
territorial per a la 
gestió dels serveis 
a les persones  

 1.4. Austeritat en 
l’administració. 
3.1. Sostenibilitat i 
progrés del sistema 
(conciliar qualitat i 
resultats amb 
equilibri econòmic i 
cohesió social). 
3.3. Model 
d’atenció 
assistencial 
(atenció integral a 
les persones). 
3.4. Millora de la 
gestió, els resultats 
i l’excel·lència. 

M54: Impulsar la 
Plataforma 
d'Integració i 
Col·laboració 
Administrativa 
(PICA) 

  6.7.Afavorir la 
conciliació de la vida 
laboral i personal. 
7.1.Aconseguir una 
gestió municipal eficient 
i eficaç. 

2.1: Igualtat de tots els 
ciutadans i inclusió social 
 

Representants de les 
institucions amb 
competències en l’àmbit 
dels serveis personals, 
Generalitat de Catalunya 
(D. Salut, D. Benestar 
Social, D. Educació, D. 
Treball) 
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L7 Potenciar la 
creació de 
consells assessors 
a escala local i el 
Síndic Municipal 
de Greuges en 
caps de comarca i 
comarques de 
més de 20.000 
habitants 

 1.4. Austeritat en 
l’administració. 
3.1. Sostenibilitat i 
progrés del sistema 
(conciliar qualitat i 
resultats amb 
equilibri econòmic i 
cohesió social). 
3.3. Model 
d’atenció 
assistencial 
(atenció integral a 
les persones). 
3.4. Millora de la 
gestió, els resultats 
i l’excel·lència. 

    7.2.Avançar en la cultura 
de la participació 
ciutadana. 

2.1: Igualtat de tots els 
ciutadans i inclusió social 
 

Consells Comarcals i 
ajuntaments 

L7 Creació d’una 
plataforma virtual 
per facilitar la 
simplificació 
administrativa 
entre les 
administracions 
del Camp de 
Tarragona  

 7.1. Reforma de 
l’administració: 
eficacia i agilitat. 
7.3. Organització 
territorial pròpia i 
administració local. 

M54: Impulsar la 
Plataforma 
d'Integració i 
Col·laboració 
Administrativa 
(PICA) 

  

7.1.Aconseguir una 
gestió municipal eficient 
i eficaç. 

2.8: Associacionisme i 
participació ciutadana 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. Referent i 
lideratge en el territori. 
 

Diputació de Tarragona, 
Generalitat, ajuntaments, 
Localret 

L8 Crear el Consell de 
Competitivitat i 
Innovació Laboral 
del Camp de 
Tarragona 

COMPROMÍS 3: L’Administració de la 
Generalitat,associacions empresarials i sindicats 
es comprometen a prioritzar els fons per a la 
formació permanent per establir un programa 
nacional de formació, amb la col·laboració dels 
agents del sistema educatiu, que detecti les 
necessitats i les oportunitats en els sectors i 
àmbits.. Valorar sistema de formació 
professional, amb la participació de l’Institut de 
Qualificacions Professionals. 

1.5. Innovació com 
a força motriu del 
creixement. 

M57: Reforçar 
l'Observatori de 
Prospectiva 
Industrial i 
programa de 
desenvolupament 
de clústers 
estratègics 

  2.7.Implantar mesures 
que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats. 
3.2.Millorar el capital 
humà i la seva aplicació 
en el teixit productiu. 

3.1: Sistema local 
d’innovació 
3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 
3.6: Consolidació dels 
polígons empresarials 
3.7: El paper de les 
empreses públiques 
municipals 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. . 

Generalitat 
(Departament de 
Treball), sindicats i 
patronals  
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L8 Crear un sistema 
territorial 
d’innovació 

COMPROMÍS 58: Els diferents agents 
socioeconòmics i les administracions públiques 
es comprometen a impulsar sinergies territorials 
d’innovació, dins sistema català, amb la finalitat 
d’atendre les diferents realitats 
socioeconòmiques de Catalunya i planificar, 
vertebrar i afegir valor i visibilitat a les iniciatives 
encaminades a econ.  coneixement.Engloba 
xarxa PIC, entorns innovadors, clústers i altres. 

1.5. Innovació com 
a força motriu del 
creixement. 
1.6. 
Internacionalització 
del teixit productiu. 
1.8. Teixit 
productiu amb 
competitivitat. 

M57: Reforçar 
l'Observatori de 
Prospectiva 
Industrial i 
impulsar el 
programa de 
clústers estratègics 

  4.1.Enfortir el paper de 
la URV com a pol 
d’innovació i 
competitivitat. 
4.2.Potenciar el caràcter 
de ciutat investigadora i 
innovadora. 
4.3.Fomentar la creació 
d’empreses relacionades 
amb l’economia verda. 
4.4.Facilitar l’accés de 
tots els col·lectius a les 
TIC i promoure’n la seva 
utilització. 

3.1: Sistema local 
d’innovació 
3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 
3.6: Consolidació dels 
polígons empresarials 
3.7: El paper de les 
empreses públiques 
municipals 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. Referent i 
lideratge en el territori. 

Universitat Rovira i Virgili, 
Generalitat (D. Innovació 
i Universitat), Cambres 
de Comerç, Empreses 
innovadores, estructures 
d’intermediació de 
tecnologia, vivers 
d’empreses, institucions 
financeres 

L9 Creació d’un 
programa 
específic per a 
l’atracció de 
noves activitats 
econòmiques 
(programa de 
landing 
d’empreses) 

COMPROMÍS 43: L’Administració de la 
Generalitat, a través de l’agència ACC1Ó i la seva 
xarxa internacional, i amb la participació de les 
associacions empresarials, es compromet a 
reforçar l’atracció d’activitats intensives en 
R+D+I d’empreses multinacionals. 

1.2. Fiscalitat 
potenciadora de 
l’economia. 
1.8. Teixit 
productiu amb 
competitivitat. 
1.9. 
Desenvolupament 
empresarial 
(entorn favorable i 
orientació a la 
productivitat). 

M61: Consolidar 
l'Agència Catalana 
d'Inversions (ACI) 
M62: Fomentar la 
internacionalització 
M63: Reforçar la 
projecció exterior 
de Catalunya 

Es vincula amb aquest 
àmbit la previsió de 
principals localitzacions 
empresarials. 

3.1.Fomentar i facilitar 
l’emprenedoria i la 
creació de noves 
empreses. 
3.3.Enfortir la 
competitivitat i atrautre 
noves inversions (Pacte 
D. Química). 
3.5.Consolidar 
Tarragona com a ciutat 
comercial de referència. 

3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 
3.5: Adaptació del comerç al 
nou entorn 
3.6: Consolidació dels 
polígons empresarials 
3.7: El paper de les 
empreses públiques 
municipals 
3.8: Emprenedoria i creació 
d’empreses 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 

Delegació del Govern de 
Catalunya al Camp, 
Generalitat (CIDEM, 
COPCA, Agència Catalana 
d’Inversions), Diputació 
de Tarragona, cambres 
de comerç, sindicats, 
patronals, Universitat 
Rovira i Virgili 

L10 Creació d’un 
cluster sobre 
energies 
renovables 
(eòlica, solar, 
biomassa, 
arquitectura 

COMPROMÍS 123: Els dep. de l’Administració de 
la Generalitat (a banda del dels departaments 
que assumeixin les àrees de recerca i 
d’innovació) incrementaran els pressupostos 
dedicats a activitats d’R+D+I per poder fer front 
als reptes i als objectius que tinguin plantejats els 
seus àmbits (educació, serveis socials, salut)                

1.5. Innovació com 
a força motriu del 
creixement. 
1.8. Teixit 
productiu amb 
competitivitat. 
1.9. 

M7: Política de 
centres de recerca 
que puguin 
competir a escala 
internacional 
M42: Dotar 
Catalunya de la 

  4.3.Fomentar la creació 
d’empreses relacionades 
amb l’economia verda. 

1.1: Planificació del Territori 
1.4: Energia 
3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 

Empreses energètiques, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Generalitat de Catalunya, 
administracions locals 
implicades 
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bioclimàtica i solar 
tèrmica) a l’entorn 
d’un Centre de 
Recerca en 
Energies 
Renovables 

Desenvolupament 
empresarial 
(entorn favorable i 
orientació a la 
productivitat). 
6.4. Sostenibilitat 
ambiental (eix 
transversal 
vertebrador). 

capacitat de 
generació elèctrica 
i de la qualitat de la 
xarxa elèctrica 
necessaris 

 

L10 Crear un clúster 
sobre la indústria 
química on 
participin les 
empreses que 
formen part de la 
cadena de valor 
del sector i les 
institucions locals 

COMPROMÍS 56: La Generalitat impulsarà una 
clústers de recerca i innovació, entesos com a 
comunitats de coneixement i d’innovació.. 
 COMPROMÍS 60:  
La Generalitat impulsarà clústers de recerca i 
innovació en el sector de serveis amb finalitat 
social. Les universitats facilitaran la coordinació i 
el reagrupament dels grups i de les estructures 
de recerca. 

1.5. Innovació com 
a força motriu del 
creixement. 
1.8. Teixit 
productiu amb 
competitivitat. 
1.9. 
Desenvolupament 
empresarial 
(entorn favorable i 
orientació a la 
productivitat). 
6.4. Sostenibilitat 
ambiental (eix 
transversal 
vertebrador). 

M1: Desplegar i 
potenciar les 
xarxes de 
transferència de 
tecnologia a 
Catalunya 
M57: Reforçar 
l'Observatori de 
Prospectiva 
Industrial i 
impulsar el 
programa de 
desenvolupament 
de clústers 
estratègics 

  3.3.Enfortir la 
competitivitat i atraure 
noves inversions (Pacte 
Química). 
4.1.Enfortir el paper de 
la URV com a pol 
d’innovació i 
competitivitat. 
4.2.Potenciar el caràcter 
de ciutat investigadora i 
innovadora. 
4.3.Fomentar la creació 
d’empreses relacionades 
amb l’economia verda. 

1.1: Planificació del Territori 
3.1: Sistema local 
d’innovació 
3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 
3.6: Consolidació dels 
polígons empresarials 
 
 

Generalitat de Catalunya, 
empreses químiques, 
empreses de suport 
(logística, manteniment), 
Port de Tarragona, 
Universitat Rovira i Virgili, 
sindicats i 
administracions locals 
implicades 

L10 Promoció Turística 
Integrada i Única 
del Producte 
Turístic del Camp. 
Marca Única   

COMPROMÍS 80: Els organismes de promoció 
cultural i turística públics, privats i consorciats 
desenvoluparan les xarxes existents de 
museografia i promouran la divulgació dels 
agents de la recerca i de la innovació promovent 
els aspectes científics del turisme. 
COMPROMÍS 69: L’Administració de la 
Generalitat, juntament amb els agents de 
recerca i innovació, promourà un programa de 
comunicació internacional del sistema de recerca 
i innovació català, amb una marca pròpia i 
diferenciada 

1.8. Teixit 
productiu amb 
competitivitat 
1.9. 
Desenvolupament 
empresarial 
(entorn favorable i 
orientació a la 
productivitat). 
8.5. Projecció 
exterior (Catalunya 
com a actor 
global). 

M63: Reforçar la 
projecció exterior 
de Catalunya 

  3.4.Aconseguir que 
l’activitat turística de 
Tarragona en el seu 
conjunt esdevingui un 
veritable motor 
econòmic de la ciutat. 
6.2.Millorar la 
conservació del 
patrimoni natural i 
promocionar la seva 
difusió. 

3.10: El turisme com 
activitat econòmica 
4.1: La cultura: 
associacionisme, creació, 
producció i consum 
4.2: L’esport i el lleure com 
a elements de projecció 
4.3: Dimensió turística de la 
cultura 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. Referent i 
lideratge en el territori. 

Generalitat (Agència 
Catalana de Turisme), 
Diputació, Patronat de 
Turisme Costa Daurada, 
consells comarcals, 
Federació d’Empresaris 
d’Hostaleria i Restauració 
de Tarragona (FEHT) 
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L10 Promoure el 
Camp de 
Tarragona com a 
referent del món 
del vi a Catalunya, 
amb una imatge 
de marca 
integrada, 
increment en les 
despeses de 
promoció i la 
incorporació dels 
cellers i 
cooperatives als 
circuïts 

COMPROMÍS 69: L’Administració de la 
Generalitat, juntament amb els agents del 
sistema de recerca i innovació, promourà un 
programa de comunicació internacional del 
sistema de recerca i innovació català, amb una 
marca pròpia i diferenciada que projecti la 
potencialitat en capital humà, la recerca i 
innovació de Catalunya i les històries d’èxit 
individuals i col·lectives del sistema. 

1.8. Teixit 
productiu amb 
competitivitat. 
1.9. 
Desenvolupament 
empresarial 
(entorn favorable i 
orientació a la 
productivitat). 
 

   3.10: El turisme com 
activitat econòmica 
4.1: La cultura: 
associacionisme, creació, 
producció i consum 
4.3: Dimensió turística de la 
cultura 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
 

Diputació de Tarragona, 
consells comarcals, Unió 
de Pagesos, Facultat 
d’Enologia (Universitat 
Rovira i Virgili), PCT (en 
previsió) 

L11 Organisme 
responsable per a 
la creació d’àrees 
wireless en els 
nuclis urbans del 
Camp que permeti 
l’accés de banda 
ampla a tot el 
territori 

 1.11. TIC 
(consolidar la 
Societat Digital). 

M43: Universalitzar 
els serveis avançats 
de 
telecomunicacions 

 4.4.Facilitar l’accés de 
tots els col·lectius a les 
TIC. 

3.1: Sistema local 
d’innovació 
3.8: Emprenedoria i creació 
d’empreses 
5.1: Infraestructures, 
mobilitat de persones i 
transport de 
mercaderies 
 

Diputació de Tarragona, 
consells comarcals, 
ajuntaments, Localret 

L12 Crear una xarxa 
de coordinació de 
vivers d’empresa 
al Camp de 
Tarragona 

COMPROMÍS 57: Les associacions empresarials, 
les administracions locals, les universitats i altres 
agents del sistema de recerca i innovació, així 
com els agents socioeconòmics, es 
comprometen a enfortir el paper dels parcs 
científics i/o tecnològics com a gestors i 
impulsors de la creació d’entorns innovadors. 

1.7. Esperit 
emprenedor. 
1.9. 
Desenvolupament 
empresarial 
(entorn favorable i 
orientació a la 
productivitat). 

M58: Impulsar la 
cooperació 
empresarial 

 3.1.Fomentar i facilitar 
l’emprenedoria i la 
creació de noves 
empreses. 
3.2.Millorar el capital 
humà i la seva aplicació 
en el teixit productiu. 

3.1: Sistema local 
d’innovació 
3.2. Educació i mercat 
laboral. Formació al llarg de 
la vida 
3.3. Estructura productiva 
diversificada 
3.4: Competitivitat i 
internacionalització 
empresarial 
3.8: Emprenedoria i creació 
d’empreses 

Ajuntaments, Redessa, 
Viver d’Empreses de 
Tarragona, Trampolí 
Tecnològic de la 
Universitat Rovira i Virgili, 
vivers d’empresa 
municipals, caixes 
d’estalvi, cambres de 
comerç 

L13 Establir un pacte 
per a la 
immigració al 
Camp de 
Tarragona amb 
l’objectiu de 
reconèixer la 

 4.4. Inclusió social i 
lluita contra la 
pobresa. 
4.8. Immigració. 
Cohesió social: un 
sol poble, amb 
igualtat de drets i 

M81: Aconseguir la 
inserció laboral i la 
igualtat 
d'oportunitats de 
les persones 
immigrants 
M83: Facilitar 

 2.5.Potenciar el 
sentiment de pertinença 
a la ciutat. 
2.7.Implantar mesures 
igualtat d’oportunitats. 
2.8.Fomentar implicació 
joves. 

2.1: Igualtat de tots els 
ciutadans i inclusió social 
2.2: Integració dels 
nouvinguts i conformació 
de la 
identitat col·lectiva 
2.3: Espais públics, 

Administració General de 
l’Estat, Generalitat (Dept. 
Benestar Social), consells 
comarcals, ajuntaments 
grans 
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diversitat de la 
població i la 
necessitat de 
facilitar la  
integració dels 
nouvinguts 

deures. l'acollida i la 
integració de la 
població immigrant 

2.9.Facilitar l’accés a un 
habitatge digne als 
ciutadans. 

convivència i cohesió social 
2.4: Accés a l’habitatge 
2.5: Salut pública i serveis 
de salut 
2.6: Educació adaptada a la 
realitat social 
2.8: Associacionisme i 
participació ciutadana 
3.2. Educació i mercat 
laboral. Formació al llarg de 
la vida 

L13 Crear un logotip i 
una definició 
emblemàtica que 
representi el 
Camp de 
Tarragona a partir 
del seu patrimoni 
natural, històric i 
cultural. 

COMPROMÍS 69: L’Administració de la 
Generalitat, juntament amb els agents del 
sistema de recerca i innovació, promourà un 
programa de comunicació internacional del 
sistema, amb marca pròpia i diferenciada que 
projecti la potencialitat en capital humà, la 
recerca i innovació i les històries d’èxit. 

6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
8.5. Projecció 
exterior (Catalunya 
com a actor 
global). 

  1.5.Millorar la marca 
Tarragona. 
3.4.Aconseguir que 
l’activitat turística 
esdevingui un veritable 
motor econòmic de la 
ciutat. 

3.10: El turisme com 
activitat econòmica 
4.1: La cultura: 
associacionisme, creació, 
producció i consum 
4.2: L’esport i el lleure com 
a elements de projecció 
4.3: Dimensió turística de la 
cultura 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. Referent i 
lideratge en el territori. 

Diputació de Tarragona, 
consells comarcals, 
ajuntaments i cambres 
de comerç 

L14 Crear una xarxa 
de coordinació 
per a la 
preservació i la 
utilització pública 
de l’entorn 
natural, històric i 
cultural 

 6.1. Estructura 
territorial 
cohesionada. 
6.4. Sostenibilitat 
ambiental (eix 
transversal 
vertebrador). 
7.3. Organització 
territorial pròpia i 
administració local. 
8.4. Cultura 
(centralitat en la 
dinàmica social). 
 

M77: Fomentar un 
desenvolupament 
agrari sostenible 

Les diferents figures de 
protecció dels espais 
oberts poden ser un 
element de suport 

6.1.Millorar la qualitat 
ambiental. 
6.2.Millorar la 
conservació del 
patrimoni natural. 

1.1: Planificació del Territori 
2.3: Espais públics, 
convivència i cohesió social 
3.10: El turisme com 
activitat econòmica 
4.1: La cultura: 
associacionisme, creació, 
producció i consum 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 

Generalitat (Dept. Medi 
Ambient), consells 
comarcals, ajuntaments, 
membres de la Mesa 
Socieconòmica 
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L14 Donar a conèixer 
a tot arreu el 
patrimoni del 
Camp i impulsar 
les actuacions 
necessàries per 
atraure accions 
culturals i 
esdeveniments 
d’àmbit 
internacional 

COMPROMÍS 70: La Generalitat potenciarà la 
participació en xarxes internacionals dels agents 
del sistema de recerca i innovació dedicats a la 
divulgació científica. Donarà suport als museus 
de la ciència i la tècnica i entitats de divulgació 
científica i impulsarà una xarxa d’ambaixadors de 
la cultura científica i la presència de catalans en 
comitès internacionals 

8.4. Cultura 
(centralitat en la 
dinàmica social). 
8.5. Projecció 
exterior (Catalunya 
com a actor 
global). 

  1.3.Tarragona ciutat 
referent. 
1.5.Millorar la marca 
Tarragona. 
3.4.Aconseguir que 
l’activitat econòmica 
sigui un motor 
econòmic. 
4.1.Enfortir el paper de 
la URV com a pol 
d’innovació i 
competitivitat. 
4.2.Potenciar el caràcter 
de ciutat investigadora i 
innovadora. 

3.10: El turisme com 
activitat econòmica 
4.1: La cultura: 
associacionisme, creació, 
producció i consum 
4.2: L’esport i el lleure com 
a elements de projecció 
4.3: Dimensió turística de la 
cultura 
5.2: Marca de ciutat 
5.3: Promoció i visibilitat de 
la ciutat 
5.4: Col·laboració 
institucional 
supramunicipal. Referent i 
lideratge en el territori. 

Generalitat (D. Cultura), 
Diputació de Tarragona, 
ajuntaments, entitats 
culturals, membres de la 
Mesa Socieconòmica 

Font: elaboració pròpia i David Basora/URV. 
 


