IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES
DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI.
EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los
derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en
actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización
previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá
indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación
pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una
ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como
a sus resúmenes e índices.

WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It
can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the
terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and
previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full
name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit
use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window
or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis
and its abstracts and indexes.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons
de paisatge urbà en les
destinacions turístiques
madures del litoral
mediterrani. El cas de la
Costa Daurada central

Autora: Maria Trinitat Rovira Soto
Tesi Doctoral 2013 • Departament de Geografia

Director: Salvador Anton Clavé

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Maria Trinitat Rovira Soto

IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES
MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL

TESI DOCTORAL
dirigida pel Dr. Salvador Anton Clavé

Departament de Geografia

Tarragona
2013

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

FAIG CONSTAR que aquest treball, titulat “Identificació de
patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada
Central”, que presenta MariaTrinitat Rovira Soto per a
l’obtenció del títol de Doctor, ha estat realitzat sota la meva
direcció al Departament de Geografia d’aquesta universitat.

Tarragona, 19 de juny de 2013

El director de la tesi doctoral

Dr. Salvador Anton Clavé

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Agraïments
Ja en el final d'aquest llarg periple, s'inicia una de les tasques

de Turisme i Geografia, espai on he desenvolupat principalment

més complicades d'aquesta tesi, agrair a totes aquelles persones

la meva tasca, als seus membres dir-los que m'han fet sentir com

i institucions que m'han donat suport, d'alguna o altra manera,

a casa. Al Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona, als Arxius

durant aquests anys. Segurament em deixaré d'esmentar a algú,

Municipals de Vila-seca i Cambrils, i al Servei d’Urbanisme de

però espero que no m'ho tinguin en compte.

Salou, per facilitar-me la meva tasca. Al Laboratori de Cartografia

En primer lloc vull agrair al meu director de tesi, el Dr. Salvador

de la URV, als seus tècnics donar-los les gràcies pel seu suport

Anton, la seva confiança i la seva fermesa a l'hora de creure en

en l'elaboració de la cartografia. A l'Agència de Gestió d'Ajuts

aquest projecte i en les meves capacitats com a investigadora.

Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, donar-

Ha estat un plaer treballar amb un gran professional i una gran

li les gràcies per la seva concessió de la beca predoctoral, la

persona. Donar-li les gràcies per guiar-me en tot aquest procés i

qual m'ha permès desenvolupar el meu projecte, i la beca de

dedicar-me part del seu temps. Moltes gràcies.

mobilitat que em van concedir per contrastar la metodologia

En segon lloc vull agrair a totes les institucions el seu

dissenyada a la Costa del Sol. Durant la meva estada en la

recolzament durant l'elaboració d'aquesta tesi. Començar pel

Universitat de Màlaga, agrair al Dr. Enrique Navarro i al Col·legi

Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili que

d'Arquitectes de Màlaga facilitar-me els mitjans i informació

sense la seva acceptació, de bon començament, no hagués

bàsica per a dur a terme la meva tasca.

pogut començar

seus

No puc acabar aquest capítol d'agraïments sense donar les

membres i directora, agrair els seus consells i el fet de compartir

gràcies a la meva família, als que hi són i als que ja no hi són,

amb mi la seva experiència professional i personal durant els

que tot i no saber ben bé què estava fent, han cregut en mi i han

anys d'elaboració de la tesi. Al personal de secretaria, que sense

estat al meu costat. Als meus amics i aquelles persones m'han

el seu suport encara estaria perduda en el mar burocràtic que

acompanyat en aquests anys, i a la meva parella, per la seva

acompanya la realització d’una tesi. Al grup de recerca GRATET.

paciència infinita, el seu respecte i el seu suport incondicional.

l'elaboració

d'aquest

projecte.

Als

A l'Escola de Turisme i Oci de la URV a Vila-seca, avui Facultat

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

La recerca en la que es basa aquesta tesi forma part dels següents projectes:
1) Turismo, movilidad residencial y competitividad territorial. Respuestas locales a las
dinámicas de cambio global. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
CSO2011‐23004/GEOG. Duración: 2012‐2014
2) Innovación territorial y modelos de desarrollo en destinos turísticos litorales. Análisis a
diferentes escalas espaciales. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
CSO2008‐01699/GEOG. Duración: 2009‐2011.

Comunicacions a congressos i publicacions derivades d'aquesta tesi:
Rovira Soto, M. T. (2008). Formas urbanas y espacios turísticos. Modelos de desarrollo
en el litoral mediterráneo. XIII Congreso Nacional de Teconologías de la
Información Gográfica. Associación de Geógrafos Españoles: Las Palmas de
Gran Canaria.
Rovira Soto, M. T. (2008). Propuesta de metodología de análisis para el estudio de los
nuevos procesos territoriales y turísticos en destinos litorales consolidados. Dins
Ivars, J.A.; Vera Rebollo, J.F. (eds), Espacios turísticos: mercantilización, paisaje
e identidad (pp. 183-192). Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas:
Alacant [http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12501]
Rovira Soto, M. T.; Anton Clavé, S. (2013). Second homes landscape transformation in
the mature tourist destinations of the Mediterranean coast. RGS-IBG Annual
International Conference 2013. Royal Geographycal Society: London.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

Resum

El mètode s'aplica a una destinació turística madura del litoral

Paraules clau: paisatge, segones residències, destinacions

mediterrani, on les peces urbanes dedicades a residència

turístiques, litoral mediterrani, Geografia del Turisme, Geografia

temporal han creat un teixit urbà amb unes dinàmiques singulars

Urbana.

i en contínua evolució des dels anys 60 que, en aquesta tesi, és

L'objectiu d'aquesta recerca és la definició d'una metodologia per

analitzat des de la perspectiva de la seva condició de paisatge.

a l'anàlisi de l'estructura bàsica dels paisatges de segones

Els resultats de la present recerca van des de la caracterització

residències, i la seva aplicació a la Costa Daurada central

de l'evolució de l'espai turístic dedicat a les segones residències

catalana.

fins a la modelització del paisatge turístic residencial de la Costa

Els tres nivells jeràrquics (pegat, classe i patró) que proposa la

Daurada central. Els resultats permeten mesurar les pautes i

metodologia associada a l'Ecologia del Paisatge són la inspiració

processos de transformació d'aquest paisatge, entendre com els

per a l'anàlisi del paisatge turístic residencial que es proposa en

espais turístics dedicats a la segona residència creen paisatge, i

aquesta tesi. L'Ecologia del Paisatge permet plantejar diferents

donar les claus interpretatives per a poder identificar com, en el

mètriques per a l'estudi del paisatge urbà així com l'evolució dels

cas estudiat, el paisatge de residències secundàries ha

usos del sòl en aquests espais. Al primer nivell d'anàlisi, a nivell

evolucionat en la línia d'aproximar-se al propi d'una ciutat

de pegat, es mesura l'evolució de l'espai dedicat a les segones

convencional.

residències. Al nivell de classe, segon nivell d'anàlisi, es descriu
l'estructura del paisatge turístic residencial. Les mètriques a nivell

Resumen

de paisatge, permeten definir un patró bàsic per al paisatge de

Palabras

les segones residències.

turísticos, litoral mediterráneo, Geografía del Turismo, Geografía

Els documents de planejament parcial són el punt de partida del

Urbana.

disseny de les mètriques espacials i dels models funcionals

El objetivo de esta investigación es la definición de una

necessaris per a l'anàlisi de la configuració i la composició del

metodologia para el análisis de la estructura bàsica de los

clave:

paisaje,

segundas

residencias,

destinos

paisatge turístic residencial.
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paisajes de segunda residencia y su aplicación en la Costa

residencias hasta a la modelización del paisaje turístico

Dorada central catalana.

residencial de la Costa Dorada central. Los resultados permiten

Los tres niveles jerárquicos (parche, clase y patrón) que propone

medir las pautas y procesos de transformación de este paisaje,

la metodología asociada a la Ecología del Paisaje son la

entender cómo los espacios turísticos dedicados a la segunda

inspiración para el análisis del paisaje turístico residencial. El

residéncia crean pasiaje, y dan las claves interpretativas para

primer nivel de análisis, a nivel de parches, se mide la evolución

poder identificar como, en el caso estudiado, el paisaje de

del espacio dedicado a las segundas residencias. Al nivel de

residencias secundarias ha evolucionado en la línea de

clase, segundo nivel de análisis, se describe la estructura del

aproximarse al propio de una ciutat convencional.

paisaje turístico residencial. Las métricas a nivel de paisaje,
definen el patrón básico para el paisaje de las segundas

Abstract

residencias.

Keywords:

Los documentos de planeamiento parcial son el punto de partida

Destinations, Tourism Geography, Urban Geography.

de el diseño de las métricas espaciales y modelos funcionales

The purpouse of this research is to define a methodology for

para la configuración y composición del paisaje turístico

analyse the basic structure of second home landscape. This

residencial.

methodology had been applied in central Costa Daurada.

Este método se aplica a un destino turístico maduro del litoral

The three hierarchical levels (patch, class and landscape) that

mediterráneo, donde las piezas urbanas dedicadas a la

the methodological Landscape Ecology proposes are the

residencia temporal, han creado un tejido urbano con unas

inspiration for the tourism urban landscape analysis. The fist

dinámicas singulares y en contínua evolución desde los años 60

analysis level, or patch level, mesures the evolution of the

que, en esta tesi, es analizado desde la perspectiva de su

second homes space. The second analysis level, the class level,

condición como paisaje.

describing the structural second homes landscape, and the

Los resultados de la presente investigación van desde la

landscape level defines the basic pattern of second homes

evolución del espacio turístico dedicado a las segundas

landscape.

Second

Homes

Landscape,

Mediterranean

Tourist
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The partial planning documents are the starting point in the
design of the spatial metrics and functional models for the
configuration and composition of the second home landscape.
This method is applied to a mature tourism destination in the
Mediterranean where urban pieces, dedicated to a temporal
residence, have created a continuous second home weave with
singular urban dynamics. This specific urban space, in
continuous evolution since 1960’s, analyzed from a landscape
perspective.
The results of our study go from the evolution of the second
home space to the modeling second home landscape in the
central Costa Daurada. Results allow us to measure the steps
and process that the landscape has transformed.To be able to
understand how second home spaces can create a landscape
and it gives the tips to identify how the second home space has
evoluted to become a conventional city.
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1.- Presentació

evolució i en la seva conseqüent transformació per diversos
motius, que es tradueix en un canvi del model turístic de sol i

En aquest primer apartat s'exposaran quins són els antecedents i

platja (Anton Clavé, 1998), en un canvi de paper dels agents que

les motivacions que justifiquen la següent recerca, així com una

hi participen (Vera Rebollo, López Palomeque, Marchena Gómez

primera aproximació a l'objecte d'estudi. L'estructura de la tesi es

i Anton Clavé, 1997), i la degradació del territori, focalitzat en una

troba detallada en el tercer apartat de la presentació.

degradació del medi natural i del paisatge (Torres Bernier i
Navarro Jurado, 2007), herència d'un procés d'ocupació del sòl
accelerat (Vera Rebollo, López Palomeque, Marchena Gómez i

1.1.- Antecedents i justificació

Anton Clavé, 2011).

L'estudi dels espais turístics de segona residència contempla

A la Costa Daurada central, com en altres destinacions

l'anàlisi i evolució de les seves formes i funcions, però va una

turístiques, la transformació de l’espai turístic residencial, es

mica més enllà, doncs contempla aquests espais turístics urbans

manifesta en la seva evolució, cap a quelcom més urbà, més

com una expressió cultural, com a paisatge. La seva identitat,

semblant a la ciutat convencional. Però aquesta consideració

aquell conjunt de característiques que el fan únic, està marcada

planteja algunes qüestions que esperen ser resoltes en el

per la seva evolució, estretament relacionada amb la forma de

present projecte.

gaudir de l’espai residencial dedicat a l’oci i a la recreació. La

Un dels primers dubtes que es vol resoldre, és si la voluntat de

seva pròpia essència és la que dota de contingut aquests espais

l'administració local, sobretot i actualment, és de construir espais

que resten sense ús bona part de l'any.

més urbans i territoris més sostenibles, en totes les dimensions

L'estudi dels espais turístics residencials, o espais dedicats a les

d'aquest concepte, i per tant, relegar la funció residencial turística

segones residències, ha estat sovint plantejat des d'un punt de

a un segon terme. Per altra banda, es vol analitzar si, en el cas

vista territorial. Més concretament, i en les destinacions

que hagi la voluntat de crear espais més semblants a la ciutat

turístiques madures del litoral mediterrani, l'estudi d'aquests

convencional, es tracta de peces urbanes on continua havent

espais turístics residencials s'ha centrat en l'anàlisi de la seva

uns símbols que les fan distintes respecte altres parts de la
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ciutat: espais dedicats a segones residències i espais dedicats a

per arribar a poder fer reflexions d’aquesta naturalesa sobre

residència permanent.

l’espai turístic residencial en aquesta tesi. Són diverses les

La consideració d'aquests espais residencials com a paisatge

metodologies adaptades per a poder observar si l’espai turístic

urbà permet donar un pas endavant en l'estudi dels espais

residencial ha evolucionat o bé ha caigut en la degradació més

turístics de segona residència. Per una banda, explica per què

absoluta.

els individus llegeixen aquest espai urbà com quelcom diferent a
la ciutat convencional, i explica el per què han estat els espais
turístics residencials els que han posat en interrogant a la ciutat

1.2.- Aproximació a l’objecte d’estudi

convencional (Gausa, 1996), doncs tot i que ha estat la ciutat

El present projecte es preocupa per l'evolució de les formes i

convencional la que ha posat en dubte la viabilitat dels espais

funcions que han vestit un espai que en el seu dia va ser creat

turístics de segona residència, són les ciutats les que ha adoptat

per al gaudi temporal d'aquells individus que pretenien satisfer

formes pròpies del paisatge turístic residencial per a procurar

les seves necessitats d'oci i recreació. D'aquells individus que,

una millor qualitat de vida als seus habitants. La resposta pot

per un període de temps limitat, abocaven, i aboquen, una part

residir en el fet de que la dimensió d'oci i recreació impregna

de les seves vivències i experiències, en aquests espais, i que

moltes més parcel·les del jo personal, i no es reserva

en definitiva, són aquestes vivències i experiències les que

l’experiència vacacional a un mes de l'any.

forgen la seva essència. Un paisatge modelat a partir dels anhels
segones

de diferents agents, i en diferents moments. Així, no sembla just

residències, comporta alguns aspectes a tenir en compte. Així

que un espai viscut, creat amb uns objectius i finalitats molt

com al territori turístic se li reconeix la capacitat de reconvertir-se

concretes, estigui sotmès a valoracions subjectives, tant per part

i adaptar-se a les noves conjuntures econòmiques, socials i

dels seus habitants com de la comunitat científica.

ambientals, i és sovint qualificat com a territori generador

El present treball, sense deixar-se de la mà de l'urbanisme com a

d'oportunitats, el paisatge turístic residencial no sol gaudir

disciplina que estudia la ciutat, pren a l'Ecologia de Paisatge com

d'aquestes consideracions. Són diversos els mètodes aplicats

la disciplina que inspira una estructura descriptiva i metodològica

Finalment,

l'estudi

del

paisatge

turístic

de

les

3
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de treball per a l'anàlisi del paisatge turístic de les segones

l'estudi dels espais turístics de segona residència, i una reflexió

residències. Aquesta disciplina permet la caracterització del

sobre

mosaic paisatgístic d'una àrea determinada, a partir de la

Concretament el marc teòric gira entorn a la relació entre espai

construcció de patrons de paisatge. Disgrega el paisatge en tres

turístic, resultat d'un sistema compost per diferents agents, i

peces fonamentals, des d'un punt de vista conceptual i

paisatge.

metodològic, que l’acaben caracteritzant de forma global. Per a

Establerts els fonaments per considerar als espais turístics de

aquesta caracterització, se serveix d'unes mètriques que aporten

segona residència com a paisatge, el capítol cinquè dedicat a la

resultats quantitatius per descriure i avaluar, i comparar si és

metodologia, comença amb l'oportunitat metodològica que

necessari, un paisatge únic i diferent.

suposa tal consideració. El paisatge com a objecte d'estudi,

la

seva

consideració

com

a

paisatge

específic.

presenta diferents mètodes per a ser descrit i analitzat. Una de
les disciplines que es centra en l'estudi del paisatge és l'Ecologia
1.3.- Estructura de la tesi

del Paisatge, que en la seva vessant espacial, ha estat font

La present investigació queda dividida en quatre parts. En una

d'inspiració per al present projecte. En el capítol de la

primera part, la introducció, queden definits els objectius que

metodologia, també es descriu el cos del mètode desenvolupat

pretén assolir la present recerca i les hipòtesis que en un inici

per a l'anàlisi del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada

han motivat la tasca que queda plasmada en aquest document.

central, on es presenten les mètriques i models funcionals

En aquesta introducció també es descriu de forma general l'àrea

dissenyats per cadascun dels nivells d'anàlisi que proposa

d'estudi sobre la qual s'aplicarà la metodologia desenvolupada.

l'Ecologia del Paisatge. Així mateix, és també en aquest capítol

Aquesta descripció suposa un primer contacte amb la Costa

on es descriu la font d'informació bàsica per al desenvolupament

Daurada central, que permetrà situar al lector en aquesta

de la metodologia dissenyada per aquesta investigació.

destinació turística madura del litoral mediterrani. La segona part

En una tercera part de la tesi, es mostren els resultats de

de la tesi la formen el marc teòric i metodologia. El marc teòric,

l'aplicació de la metodologia a l'àrea d'estudi, concretament en el

en el capítol quatre, suposa una aproximació a l'evolució de

sisè capítol. Els resultats aporten informació sobre l'evolució de

4
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la construcció de l'espai turístic de segones residències, així com

complir-los i verificar-les. Els resultats, a la vegada, també han

permet la descripció de la composició i configuració del paisatge

permès arribar a unes conclusions sobre l'estructura i les

turístic residencial de la Costa Daurada central. Els resultats

funcions del paisatge de les segones residències de la Costa

culminen amb l'establiment del patró de paisatge turístic

Daurada central.

residencial que caracteritza a l'àrea d'estudi.

La tesi conclou amb un apartat dedicat a les referències

En l'última part de la tesi, es presenten les conclusions de la

bibliogràfiques consultades al llarg de la recerca, i un annex que

investigació. En el setè capítol, els principals resultats obtinguts

recull una relació sobre els documents dels planejament general i

passen a ser discutits en el marc conceptual i metodològic que

parcial consultats i utilitzats per a l'anàlisi (font d'informació

es plantejava en l'inici de la tesi. Per últim, en el vuitè, capítol, el

bàsica per al disseny de les mètriques i models funcionals) i un

de les conclusions, es reprenen els objectius i hipòtesis de

índex sobre els documents de caire legislatiu consultats.

partida per comprovar si la recerca duta a terme ha permès

5
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Objectiu principal: Identificar els patrons del paisatge turístic

2.- Objectius i hipòtesis

residencial de la Costa Daurada central.
L’objectiu principal és marcar, descriure i distingir els elements

En aquest apartat es presenten els objectius i hipòtesis que

que doten de caràcter propi a l’actual espai turístic urbà d’aquest

concreten les idees fins ara exposades, i canalitzen la recerca

tram del litoral. La identificació dels patrons de paisatge bàsics a

que es presenta a continuació.

partir dels quals es defineix el mosaic paisatgístic de l’àrea
d’estudi, permet estudiar com el territori evoluciona i es
transforma, en un context determinat. Per l’acompliment d’aquest

2.1.- Objectius

objectiu principal es pren com a referent metodològic el principi

La recerca que es desenvolupa en les següents pàgines té com

1
d’heterogeneïtat sobre el que es basa l’Ecologia del Paisatge .

a finalitat l’acompliment d’un objectiu principal, del qual es

A partir de l’obtenció d’informació de caràcter quantitatiu i

desprenen tres objectius específics. Per l’acompliment d’aquests

qualitatiu

objectius, tal i com es pot veure en la figura 2.1, s’han plantejat

planejament parcial, es dissenyen les mètriques espacials i

uns objectius operatius.

models funcionals a nivell de pegat, a nivell de tipus

que

s’extreu

dels

documents

urbanístics

de

Els objectius que es proposen conflueixen en la modelització
dels patrons espacials, que mostren la diversitat d’estructures i
formes que configuren i composen el paisatge turístic residencial,
trobant la inspiració, per a tal tasca, en la modelització espacial
que proposa Forman (1995) en l'Ecologia del Paisatge.

6

1

Des del 1938 al 1970, l'Ecologia del Paisatge es regia sota el paradigma de
l'homogeneïtat espacial, que tenia com principal objectiu "delimitar àrees
homogènies sobre la base d'algun criteri, a una escala determinada" (Matteucci,
2009). A partir del 1970 i fins l'actualitat, impera el principi d'heterogeneïtat,
paradigma que defineix al paisatge com un mosaic, "on es produeixen
interaccions entre els patrons espacials i els processos ecològics que tenen lloc
en un territori [...] aquestes són causa i conseqüència de l'heterogeneïtat espacial
a través de diferents escales" (Irastoza, 2006, pàg. 2). L'objecte d'estudi passa a
ser el territori, analitzant la seva complexitat estructural i les seves interaccions
funcionals. Així, Matteucci (2009), defineix l’Ecologia del Paisatge, a cavall entre
la seva vessant més clàssica i la Geografia, com la Ciència del Paisatge que
“estudia l’àrea d’extensió d’un fenomen susceptible de donar individualitat a una
porció de l’espai”, gràcies a les aportacions metodològiques (Teledetecció i SIG,
entre altres) per analitzar la complexitat de l’espai.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

d'urbanització i a nivell de paisatge, tal i com es concreta en els

disponible. En el cas dels espais turístics urbans, les

objectius específics i operatius.

limitacions de la informació estan procurades per

Nogués Bravo (2003), per a l’estudi del medi natural i més

l’amateurisme en el desenvolupament i la pràctica de

concretament per la distribució espacial de la diversitat, precisa

l’urbanisme

que cal tenir en compte unes consideracions prèvies a l’hora de

instruments legals que havien de procurar la seva

realitzar i interpretar els resultats d’un model estadístic aplicat a

construcció.

turístic,

que

queda

reflectit

en

els

la modelització espacial. Aquestes consideracions són tingudes
en compte i adaptades per a l’espai turístic urbà:
-

El patró del paisatge turístic urbà pot ser representat a
partir de la riquesa específica, l’abundància, entre altres
conceptes. En definitiva, la diversitat de formes i
estructures al voltant de les quals s’organitzen els
diferents

espais,

que

formen

el

paisatge

turístic

residencial.
-

Els processos de modelització espacial parteixen de la
naturalesa estàtica de les estructures construïdes, però
en la seva concepció global, expliquen l’evolució d’un
paisatge a partir de la distinció dels diferents patrons en
el territori turístic urbà. En el cas de la recerca que es
duu a terme, es tracta de crear un model espacial
explicatiu, més que predictiu.

-

Objectiu específic 1: Analitzar el procés de creació de paisatge
urbà ocasionat per l’expansió de l’activitat turística.
Aquest objectiu es centra en l’anàlisi del procés d’ocupació de
sòl urbà que es produeix com a conseqüència de la implantació i
desenvolupament de l’activitat turística, a la Costa Daurada
central. El model turístic de sol i platja en els municipis del litoral
mediterrani s’ha basat, sobretot i en alguns casos, en la
producció de segones residències al llarg de la franja costanera.
En els últims cinquanta anys, l’activitat turística ha estat el motor
de desenvolupament urbanístic en aquests espais, motivat per
una demanda, que actualment actua a una escala global, que ha
marcat els ritmes i les preferències estètiques, i uns agents que
han procurat els canvis de viratge d’aquest procés.

Els resultats de l’aplicació del model han de ser
interpretats en funció de les limitacions de la informació
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Objectiu específic 2: Estudiar els canvis en els processos
d’urbanització associats a l’evolució del paisatge de les
destinacions madures de sol i platja.
Aquest objectiu gira entorn a estudiar quina ha estat l’estratègia
de transformació i renovació dels espais turístics urbans de
segona residència davant el canvi de model turístic que han
experimentat les destinacions turístiques de sol i platja, i que es
produeix a una escala global. El canvi de model turístic, des de
mitjans dels 80, té repercussió en destinacions madures com la
Costa Daurada central, amb l’entrada en crisi de les seves
estructures urbanes d’ús temporal. Un canvi en el gaudi del
temps d’oci i l’entrada en joc de conceptes com la qualitat i la
sostenibilitat en el llenguatge turístic, ha forçat la reconversió de
les tradicionals urbanitzacions turístiques. Es pot plantejar que
molts dels espais o polígons dedicats a les segones residències
presenten una clara tendència a convertir-se en ciutats,
augmentant la seva complexitat a nivell funcional i formal, i
tendeixen a procurar una connexió de les diverses parts de la
ciutat com a clares estratègies de viabilitat urbana i competitivitat
turística. És el fer ciutat de Pié (2005) a partir del fenomen de
residencialisme identificat per Cuadrado Ciuraneta (2006).

8

Objectiu específic 3: Desenvolupar una metodologia pròpia per a
l’estudi de les característiques i la identitat del paisatge urbà de
les destinacions turístiques.
A partir del procediment metodològic que planteja l’Ecologia del
Paisatge per a la definició i caracterització d’un paisatge, es
pretén desenvolupar una proposta metodològica pròpia per a
l’estudi del paisatge de les ciutats turístiques. L’Ecologia del
Paisatge explica que la caracterització i definició d’un paisatge
passa, des d’un punt de vista metodològic, per la seva
descomposició en tres nivells d’anàlisi jeràrquica: el pegat, la
classe i el patró. Per a l’estudi del paisatge turístic urbà de la
Costa Daurada central es contemplen aquests nivells d’anàlisi, i
sense perdre de vista l’òptica evolutiva del seu procés de
construcció.
Aquesta decisió suposa que la recerca parteixi des d’un nivell
d’anàlisi a escala microlocal, el pegat, fins arribar a la
caracterització del paisatge a nivell regional, els patrons.
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Figura 2.1. Esquema sobre els objectius de la recerca.

Objectiu principal

Identificar els patrons del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central

Objectius específics
Estudiar els canvis en els processos

Desenvolupar una metodologia pròpia

Analitzar el procés de creació de

d’urbanització associats a l’evolució

per a l’estudi de les característiques i

paisatge urbà ocasionat per

del paisatge de les destinacions

la identitat del paisatge urbà de les

l’expansió de l’activitat turística

madures de sol i platja

destinacions turístiques

Objectius operatius

Confeccionar una base de

Elaborar una cartografia pròpia

Establir mètriques espacials que

Elaborar models funcionals

dades sobre els documents

per a l’anàlisi de la configuració

permetin l’estudi de l’espai

explicatius dels processos

urbanístics que ordenen

del paisatge turístic urbà

turístic urbà

d’urbanització bàsics de la

l’espai local

Costa Daurada central

Font: elaboració pròpia
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Per a l’acompliment del principal objectiu i els específics, s’han

Objectiu operatiu 2: Elaborar una cartografia pròpia per a l’anàlisi

definit uns objectius de caràcter operatiu. Aquests objectius

de la configuració del paisatge turístic urbà.

tenen un caràcter seqüencial, i de l’acompliment del primer en

L’anàlisi específica dels plans parcials ha permès completar una

dependrà l’acompliment del següent.

part molt important de la investigació, i fomentar els resultats
obtinguts a través de l’elaboració de cartografia específica que

Objectiu operatiu 1: Confeccionar una base de dades sobre els

parteixi de la recopilació i tractament d’informació planimètrica

documents urbanístics que ordenen l’espai local.

dels plans parcials del període temporal que comprèn l’estudi,

La confecció d’una base de dades sobre els documents

des de l’inici de l’activitat turística a la Costa Daurada central, a

urbanístics a nivell local, planejament general i planejament

començaments dels 60, i fins al 2010, any de les últimes dades

parcial, permetran relatar la història del procés d’urbanització

recollides.

turística de la Costa Daurada central. L’elaboració de mètriques

El material planimètric consultat és el que es desprèn dels

té com a font d’informació principal els documents de

documents de planejament parcial i general, mentre que per

planejament parcial, que han justificat la transformació del sòl i

l’execució de la cartografia pròpia, fruit de l’anàlisi aplicada, s’han

que expliquen el procés d’implantació d’aquesta activitat a nivell

utilitzat les bases cartogràfiques específiques que s’obtenen

local. Els documents de planejament general han estat estudiats

d’organismes oficials com la Generalitat de Catalunya i l’Institut

per entendre els canvis en les tendències generals en l’ocupació

Cartogràfic de Catalunya (ICC). Els mapes topogràfics, a

de l’espai turístic.

diferents escales, i les fotografies aèries que proporcionen

La seva recopilació i ordenació permetran obtenir índexs bàsics

aquests organismes han estat el material bàsic per a l’estudi de

per abordar l’estudi sobre el procés d’urbanització i construcció

la configuració del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada

de la ciutat turística. El buidatge de la informació continguda en

central, i més concretament dels tipus d’urbanització que

els plans parcials, sobretot, i en els documents de planificació

caracteritzen aquest paisatge.

general, permetran realitzar un anàlisi exhaustiu i minuciós a

Per a la producció de cartografia s'han utilitzat Sistemes

nivell qualitatiu i quantitatiu.

d’Informació Geogràfica (SIG), més concretament el software
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d’ArcGis, que en el seu mòdul ArcMap permet l’elaboració de

per a un nivell d’anàlisi superior al dels components bàsics,

cartografia, i en el seu mòdul ArcScene, que permet la visió en

d’acord amb l’estructura metodològica que proposa l’Ecologia del

3D de les entitats que conformen l’espai que es representa.

Paisatge, perfilen quina és la configuració explícita del paisatge
turístic residencial de la Costa Daurada central. A partir dels tipus

Objectiu operatiu 3: Establir mètriques espacials que permetin

d’urbanització s’ha obtingut l’evolució en la distribució i disseny
intern de les urbanitzacions de segona residència, i s’ha observat

l’estudi de l’espai turístic urbà.
Per a l’estudi de les tendències del desenvolupament turístic

quina és la seva distribució en l’espai turístic local i regional.

residencial associades al canvi de model a escala local, s’han
dissenyat uns indicadors que permeten plasmar la seva evolució.
L’evolució temporal dels components bàsics de l’espai urbà ha
permès esbrinar quina ha estat l’estratègia de reconversió dels
espais turístics de segona residència, convertint-se en espais
més

propers

a

la

ciutat

convencional,

marcats

per

la

multifuncionalitat i on es reconsidera el paper dels espais públics,
entre altres qüestions.

2.2.- Hipòtesis
En paraules de Nogué ( 2011),

[...] el paisatge és el resultat [...] de la projecció cultural
d’una societat en un espai determinat. [...] Les societats
humanes, a través de la seva cultura, transformen els
originaris paisatges naturals en paisatges culturals,
caracteritzats no només per una determinada materialitat

Objectiu operatiu 4: Elaborar models funcionals explicatius dels

(formes de construcció, tipus de conreus), sinó també per

processos d’urbanització bàsics de la Costa Daurada central.

la translació al propi paisatge dels seus valors, dels seus

A partir de la informació extreta del planejament parcial a nivell

sentiments (pàg. 137- 138).

local, un quart objectiu operatiu que es planteja, és l’establiment
dels tipus d’urbanització propis del paisatge turístic urbà de la
Costa Daurada central. Els models funcionals que es dissenyen
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D’aquesta reflexió emergeix la necessitat de considerar els

costa. La seva implantació es justifica a partir d’uns criteris que

espais turístics com a paisatges produïts, més enllà del

tenen a veure amb qüestions estètiques i simbòliques.

tradicional enfocament del paisatge turístic com a recurs o

En conseqüència, l’estudi de les destinacions madures de sol i

producte a consumir.

platja reclama el reconeixement de la seva identitat turística com

En particular, el primer eix sobre el qual es recolza la present

a territori, que tot i que és concebut i desenvolupat en l’imaginari

recerca, té en compte la ciutat turística com una unitat urbana

dels consumidors, i tot i la seva condició de temporalitat, es pot

singular que dóna resposta a unes necessitats relacionades amb

constatar a través de les seves formes.

el gaudi de l’oci i el lleure, allunyant-se de les estructures

El segon eix sobre el qual es recolza la present recerca, gira

funcionals que caracteritzen la ciutat convencional. En el cas del

entorn a l’estudi dels espais turístics en les destinacions madures

turisme de sol i platja, moltes ciutats s'han especialitzat en la

de sol i platja del litoral mediterrani, i centra el seu focus

venda i el consum de productes immobiliaris però amb un

d’atenció en la capacitat de transformació i reinvenció d’aquestes

component ociós en les seves formes i funcions.

estructures construïdes amb una finalitat ociosa. L’entrada en

Aquesta forma d’urbanitzar, de gran importància en els últims

crisi del model turístic de sol i platja tradicional ha obligat a

cinquanta anys, caracteritzada pel seu gran dinamisme, i la seva

repensar, renovar, transformar i reinventar aquests espais d’ús

magnitud pel que fa l'evolució de l’ocupació del sòl, ha portat a

temporal però estructuralment rígids. El canvi en les preferències

parlar del turisme com un procés. El ràpid ritme que imposa

de la demanda i en l’ús que fa aquesta demanda del seu temps

aquest tipus d’urbanització fa que fins hi tot s’hagi guanyat

d’oci, ha obligat a la ciutat turística a ajustar-s’hi, per continuar

l’adjectiu de colonitzador.

sent atractiva i competitiva, però de retruc, aquest constant repte

Al turisme se li imputa l’apropiació de l’espai per ser consumit:

ha suposat la experimentació de noves formes de construir

urbanitzant-lo. En la majoria de destinacions turístiques de sol i

l’espai residencial. Aquesta evolució de les estructures i funcions

platja, la configuració de la ciutat turística parteix d’un procés

urbanes dels espais turístics és un reflex de l’evolució cultural de

d’agregació de peces residencials, d’ús temporal, en contacte

la forma de viure en aquests espais. Així, les ciutats turístiques

amb el principal recurs que justifica la pròpia activitat turística: la

poden ser enteses com a laboratoris que experimenten la seva
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urbanitat a partir d'unes formes i funcions pròpies, forçades,

Hipòtesis parcials

però, per la globalització del fenomen turístic i la mobilitat

D’aquesta hipòtesi general se’n poden desprendre altres

residencial. En aquest punt cal insistir en la naturalesa dual

hipòtesis parcials:

d’aquests espais, que són atractius d’un punt de vista turístic,

- Cada destinació turística presenta un paisatge que el defineix,

però que per altra banda, donen cabuda a situacions de

un patró reconegut pels individus que el gaudeixen, tot i el

residencialisme que fins dates recents no havien tingut lloc en

caràcter temporal del seu gaudi.

uns espais d’ús temporal.

- Es produeixen canvis en el paisatge turístic de les destinacions

Així, acceptada la naturalesa dels espais turístics i reconegut el

madures del litoral mediterrani que es poden mesurar a través

seu tarannà dinàmic, la seva capacitat d’adaptació als diferents

d’indicadors qualitatius i mètriques espacials.

contextos, i la seva condició d’espais viscuts, cal doncs

- S’assisteix a un procés de transformació del paisatge dels

reconèixer la seva naturalesa com a paisatge.

espais de segona residència, que tendeixen a incorporar
elements propis de la ciutat convencional.

Hipòtesi general

- L’evolució dels espais de segona residència suposa una dilució

Es planteja la hipòtesi general que el paisatge turístic de

de les formes i funcions exclusivament turístiques, a favor d’una

segones

urbanitat més complexa que qüestiona l'exclusivitat de la funció

residències

està

format

per

un

conjunt

de

característiques, de naturalesa quantitativa i qualitativa, que

vacacional.

convenientment identificats dibuixen un mosaic que el fan únic.
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La Costa Daurada central, formada pels municipis de Salou,

3.- Descripció i justificació de l’àrea d’estudi

Cambrils i el nucli de La Pineda, emergeix, en aquest context,
L’àrea d’estudi de la present recerca és el tram central de la

com una de les destinacions més reconegudes, amb projecció

Costa Daurada. La Costa Daurada és una de les denominacions

tant a nivell nacional com internacional. El model turístic de sol i

turístiques existents en el litoral mediterrani català, i es localitza

platja de Salou, Cambrils i La Pineda, s’ha concretat de forma

en la província de Tarragona. Aquesta denominació compren un

important però no exclusiva, en la construcció de segones

total de sis comarques: tres de costaneres (el Baix Camp, el Baix

residències.

Penedès i el Tarragonès), i tres d’interiors (l’Alt Camp, la Conca

Actualment, aquesta destinació turística, busca mantenir la seva

de

competitivitat a nivell global a partir de la incorporació d’elements

superfície, que es reparteixen en 131 municipis (Agència

de qualitat que diversifiquin el seu tradicional model turístic de

Catalana de Turisme, 2012).

sol i platja. La reconversió o reinvenció de l’espai turístic litoral

Entre la gran oferta turística que presenta aquest domini

dels municipis que comprenen aquest tram central de la Costa

territorial, es troben alguns centres turístics tradicionals, situats

Daurada, i que són l’objecte d’estudi de la present recerca, passa

en la franja litoral, com són Salou, La Pineda, Torredembarra,

per la transformació de les seves estructures urbanes, aquelles

Altafulla, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp,

construïdes a tenor del desenvolupament de l’activitat turística.

de Barberà i el Priorat). En total suposa uns 2.999Km

2

Cunit o Calafell, on des de començaments dels anys seixanta es
desenvolupa una significativa activitat turística basada en el sol i
la platja (Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,
2012).
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Vila-seca

Cambrils

Mapa 1: Localització de l'àrea d'estudi

Salou

Mapa de localització dels casos d'estudi.
Catalunya.

La Pineda

0 0,5 1
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.

Escala

1:80.000

2 Km

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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3.1.- Justificació de l’àrea d’estudi

número d’arribades de turistes, des del 2006 al 2011, i la

La Costa Daurada central ha registrat, en els últims sis anys i de

proporcionalitat entre els turistes que opten per allotjar-se en

mitjana, unes 4.479.741 arribades2 de turistes. Dels turistes que

establiments turístics censats, i els que opten per fer-ho en

arriben a la Costa Daurada central, no tots s’allotgen en

establiments turístics no censats, majoritàriament segones

establiments turístics censats, és a dir hotels, apartaments

residències.

turístics o càmpings, sinó que hi ha un percentatge important del
total d’arribades que opten per allotjar-se en establiments
turístics no censats, ja sigui perquè opten per realitzar un
intercanvi de cases, o perquè s’allotgen en segones residències

Gràfic 3.1. Evolució del nombre total d’arribades de turistes a la Costa
Daurada central, tenint en compte si s’allotgen en establiments turístics
censats o no censats. Període 2006- 2011.

que lloguen a algun particular, o perquè visiten a amistats o
3
familiars (VFR ). D’aquestes modalitats d’establiments turístics

Total arribades
6.000.000

no censats, les segones residències són la modalitat principal.
Així, a la Costa Daurada central, entre 2006 i 2011, i de mitjana,

5.000.000

un 60’65% dels turistes arribats, es van allotjar en establiments

4.000.000

turístics censats, mentre que un 39’34% es van allotjar en

3.000.000

establiments

turístics

no

censats,

principalment

segones

residències.

2.000.000

1.000.000

En el gràfic 3.1, sobre l’evolució de les arribades de turistes a la
0

Costa Daurada central es poden observar les fluctuacions en el

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Anys
Total arribades en establiments turístics censats

Total arribades en establiments turístics no censats

2

Estimació realitzada a partir del creuament de resultats de l’operació d’ocupació
d’allotjaments turístics i de l’operació de caracterització de la demanda de
l’Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada.

Font: elaboració pròpia sobre les dades de l’estimació realitzada a partir del creuament dels
resultats de l’operació d’allotjaments turístics i de l’operació de caracterització de la demanda
de l’Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada.

3

VFR: Visiting Friends and Relatives.
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Dels anys dels quals es té informació, del 2006 al 2011, l’any que

censats, principalment segones residències. Aquesta equilibri,

es registra un màxim d’arribades és el 2006, amb un total de

però, es comença a trencar a partir del 2006, on la diferència es

4

4.886.352 d’arribades . Al 2007 es registra l’inici d’una davallada

fa més notable entre els dos tipus d’oferta turística. Del 2007 al

del nombre de turistes a la Costa Daurada central, sent al 2007

2011, i excepte en 2009, es produeix una evolució positiva del

de 4.069.634, i assolint el mínim d’arribades del període, sent de

percentatge de turistes arribats a la Costa Daurada central que

5

3.740.031, al 2009 . A partir d’aquest any, 2009, i fins al 2011, es

es decanten per allotjar-se en establiments turístics censats.

produeix una recuperació en el nombre d’arribades de turistes a

Concretament en l’any 2007, el 68’4% dels turistes arribats

la Costa Daurada central, però sense arribar als valors registrats

s’allotgen en establiments turístics censats, mentre que al 2011

al 2006. De fet, l’evolució positiva del nombre d’arribades de

aquests suposen un 71’7% del total de turistes arribats a la

turistes culmina al 2011 amb un total de 4.711.505 d’arribades.

Costa Daurada central.

Pel que fa a la proporcionalitat en el nombre d’arribades de

Tal i com es pot observar en el gràfic 3.2 sobre l’evolució de

turistes que s’allotgen en establiments turístics censats, i els

l’arribada de turistes a la Costa Daurada central, desagregat per

turistes que s’allotgen en establiments turístics no censats, tal i

municipis i nucli, aquests, no presenten el mateix comportament

com es pot observar en el gràfic 3.1., en la Costa Daurada

6
pel període del qual es tenen dades , del 2009 al 2011. Pel que

central, la majoria dels turistes que van arribar entre el 2006 i el

fa al municipi de Salou, aquest és el que registra un nombre més

2011, es van allotjar en establiments censats. Però no sempre ha

alt d’arribades de turistes. Des del 2009 al 2011 va rebre un total

estat així, ja que al 2006, del total de turistes arribats a la Costa

de 2.976.992 turistes de mitjana, doblant el nombre d’arribades

Daurada central, un 54’9% es van allotjar en establiments

de turistes al municipi de Cambrils, uns 1.409.707 de mitjana i

turístics censats, i un 45’1% ho va fer en establiments turístics no

pel mateix període. Pel que fa a aquest últim, el municipi de
Cambrils, des del 2009 al 2011, presenta una evolució negativa

4

Les arribades totals són estimades, i inclouen les arribades totals de turistes
que s’allotgen en establiments turístics censats i les arribades totals de turistes
que s’allotgen en establiments turístics no censats.
5

Del període 2006- 2011.

del nombre d’arribades totals de turistes. Per últim, el nucli de La
Pineda, és el que registra el nombre més baix d’arribades de
6

Sols es tenen dades, per municipis, del 2009 al 2011.
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turistes del total que rep la Costa Daurada central, uns 526.907

Gràfic 3.2. Evolució del nombre total d’arribades de turistes a la Costa

de mitjana entre el 2009 i 2011. A més, la seva evolució no té un

Daurada central, tenint en compte si s’allotgen en establiments turístics

comportament lineal, ja que del 2009 al 2010 presenta un

censats o no censats, per als municipis de Salou, Cambrils i el nucli de

notable increment del nombre de turistes arribats, però del 2010
al 2011 presenta una tímida davallada.

La Pineda. Període 2009- 2011.
Nombre arribades

Resulta interessant pel treball que es duu a terme, el percentatge

3.500.000

d’arribades de turistes, respecte el total i a la Costa Daurada

3.000.000

central, que no s’allotja en establiments turístics censats. És

2.500.000

aquest percentatge d’arribades el que justifica, i ha justificat, el

2.000.000

desenvolupament urbanístic del litoral, i la dimensió de la seva

1.500.000

estructura residencial i, des d'un punt de vista territorial, el

1.000.000

mosaic paisatgístic que caracteritza l’àrea d’estudi i que és

500.000

objecte d'estudi en aquesta recerca.

0
Salou (2009) Salou (2010) Salou (2011)

Cambrils
(2009)

Cambrils
(2010)

Cambrils
(2011)

La Pineda
(2009)

La Pineda
(2010)

La Pineda
(2011)

Àmbits estudi
Total arribades en establiments turístics censats

Total arribades en establiments turístics no censats

Font: elaboració pròpia sobre les dades de l’estimació realitzada a partir del creuament dels
resultats de l’operació d’allotjaments turístics i de l’operació de caracterització de la demanda
de l’Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada.
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El gràfic 3.3 mostra com el municipi de Cambrils és el que té un

al període del 2009 al 2011, un 29’6% van optar per allotjar-se en

major percentatge de turistes arribats que s’han allotjat en

establiments turístics no censats, sent 1.687.156 turistes.

establiments turístics no censats, entre 2009 i 2011. De mitjana,

A més, l’evolució d’aquest entre 2009 i 2011 és negativa,

entre 2009 i 2011, dels 1.409.707 turistes arribats a Cambrils, un

passant del 32’3% al 2009, al 28’3% al 2011.

61% es van allotjar principalment en segones residències, sent
861.547 turistes. Tot i això, l’evolució d’aquest percentatge varia
en aquests tres anys dels quals es tenen dades, dibuixant, una
tendència descendent en el percentatge de turistes arribats i que
s’allotjaran en habitatges dedicats a segones residències. La

Gràfic 3.3. Evolució del percentatge d’arribades de turistes a la Costa
Daurada central, tenint en compte si s’allotgen en establiments turístics
censats o no censats, per als municipis de Salou, Cambrils i el nucli de
La Pineda. Període 2009- 2011.

Pineda és el segon àmbit de l’àrea d’estudi que presenta un
domini del percentatge d’arribades de turistes que s’allotgen
establiments turístics no censats. Dels 526.907 de turistes
arribats de mitjana entre 2009 al 2011, un 52’8% s'allotgen en
aquest tipus d'allotjaments, sent 247.817 turistes. Tot i això, no té

%
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una evolució lineal, ja que del 2009 al 2010, el percentatge de
turistes que es van allotjar en establiments turístics no censats

50
40
30

va créixer, passant de suposar un 49’1% a un 55’9% del total
d’arribades de turistes a La Pineda. Per contra, del 2010 al 2011,
el percentatge va decréixer del 55’9% al 52’8% del total
d’arribades d’aquell any. El municipi de Salou és el que té el
percentatge més baix, d’ arribades totals de turistes, entre 2009 i

20
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La Pineda
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2011, que s’han allotjat en establiments turístics no censats. Dels

Font: elaboració pròpia sobre les dades de l’estimació realitzada a partir del creuament dels

2.790.861 turistes arribats al municipi de Salou de mitjana, i per

resultats de l’operació d’allotjaments turístics i de l’operació de caracterització de la demanda
de l’Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada.
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Analitzat el comportament i preferències de la demanda, l’anàlisi

Les places ofertades en apartaments turístics, de mitjana entre

es pot realitzar des del vessant de l’oferta. Si s’observa el gràfic

2003 i 2011, van ser 19.052 places, suposant el 25'81%

3.4 sobre l’evolució de les places d’allotjaments turístics, en

d'aquestes. Les places ofertades càmpings, de mitjana i entre

establiments turístics censats (hotels, càmpings i apartaments

2003 i 2011, van ser 14.973 places, suposant un 20'28% del total

7

turístics) a la Costa Daurada central, des del 2000 al 2011 , es

de places ofertades en establiments turístics censats entre 2003 i

pot observar com hi ha un predomini de places en establiments

2011.

hotelers, molt per sobre del nombre de places en apartaments

Pel que fa a les places ofertades en hotels i les ofertades en

8

turístics i càmpings.

càmpings, aquestes presenten una evolució positiva en tot el

De fet, entre 2003 i 2011, de mitjana i per la Costa Daurada

període del qual es tenen dades, al contrari de l’evolució de les

central, de les 73.811 places ofertades en establiments turístics

places en apartaments turístics. Pel que fa a les places en

censats, un 53’9% eren places hoteleres, unes 39.785 places.

apartaments turístics, després d’un destacable creixement del
2004 al 2007, dibuixen un notable decreixement del 2007 al

7

Per estudiar l’evolució de l’ocupació en apartaments turístics, en els municipis
de l’àrea d’estudi, s’ha pres el període 2003 al 2011, doncs per als punts d’interès
turístic les dades que proporciona l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments
Turístics (INE, 2013), s’inicia en el 2003.
8

El nombre d’apartaments turístics que ofereix l’Enquesta d’Ocupació en
Apartaments Turístics del Instituto Nacional de Estadística [INE] és el nombre
d’apartaments turístics estimats, són el nombre d’apartaments màxims ocupats
per mes. Així s’ha pres el nombre màxim d’apartaments ofertats en un any:
màxim d’apartaments turístics en un mes. L’estimació del nombre de places en
apartaments turístics es fa a partir de l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments
Turístics (INE, 2013), i més concretament, a partir del nombre d’apartaments
estimats per punts turístics i mesos. Entenent com apartament la unitat o “[...]
immoble el qual el seu ús es cedeix a lloguer de forma habitual per allotjament
ocasional” (INE, 2010), s’ha buscat el màxim nombre d’apartaments estimats per
cadascun dels anys disponibles (2003- 2011) i s’ha multiplicat per un nombre
mitjà de llits fixes en cadascun dels apartaments, per tal d’obtenir les places
estimades en apartaments turístics.

20

2009, per passar a una estabilitat del 2009 al 2011. En el cas de
les places ofertades en hotels, aquestes no han deixat de créixer
des del 2000 i fins l’actualitat, exceptuant un petit descens del
nombre de places entre 2005 i 2006. En el cas de les places
ofertades en càmpings, en la Costa Daurada central i pel període
del 2000 al 2011, aquestes han mantingut certa estabilitat en tot
el període, i des del 2010 al 2011 han protagonitzat un lleu
creixement, suficient per a afirmar que al 2011 van ser superior a
les places en apartaments turístics.
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Però tant les places hoteleres, com les dels apartaments turístics

Tal i com es pot observar en el gràfic 3.5, sobre el nombre de

i càmpings, no tenen el mateix pes en els municipis de Salou i

places que de mitjana oferten els municipis que formen part de la

Cambrils, i el nucli de La Pineda.

Costa Daurada central, pel període del 2003 al 2011, el municipi
de Salou és el que oferta el nombre més alt de places en hotels i
apartaments turístics. Cambrils és municipi de la Costa Daurada

Gràfic 3.4. Evolució del nombre del places d’allotjament ofertades pels

central que oferta un nombre més alt de places turístiques en

diferents tipus d’establiments turístics censats a la Costa Daurada

càmpings. Cal fer notar, però, que La Pineda9 oferta, de mitjana

central. Període 2000- 2011.

entre el 2003 i 2011, un nombre de places hoteleres més alt que
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Cambrils.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Estadístic de Catalunya [Idescat],
Departament d'Empresa i Ocupació, i de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, i a partir de l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments Turístics (INE).

9

El nucli turístic de Vila-seca és La Pineda. Tot i que les dades són per al conjunt
del municipi de Vila-seca, es pot afirmar que els a allotjaments turístics de Vilaseca, aquests es troben, majoritàriament, situats en el nucli de La Pineda.
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Gràfic 3.5. Nombre de places d’allotjament ofertades per als diferents

Pel que fa a l’evolució del nombre de places d’allotjament

tipus d’establiments turístics censats, de mitjana, entre 2003 i 2011, i

ofertades en establiments turístics censats, en el cas del municipi

pels diferents municipis que formen part de la Costa Daurada central.

de Salou, gràfic 3.6, s'observa que tot i el predomini de places
ofertades en establiments hotelers per sobre el nombre de

Núm. places
30.000

places ofertades en altres tipus d’establiments turístics censats,

25.000

des del 2000 al 2011 el nombre de places hoteleres presenta

20.000

una tendència ascendent. En el cas de Cambrils, i segons el
gràfic 3.7, tot i el predomini del nombre de places ofertades en

15.000

càmpings, la seva tendència des del 2000 al 2011, és
10.000

descendent. El decreixement en el nombre de places ofertades
en càmpings contrasta amb la tendència ascendent, però

5.000

discreta, del nombre de places ofertades en hotels. El nombre de

0
Cambrils
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places hoteleres ofertades en el nucli de La Pineda, tal i com es

Àrees de descripció
Places hotels

Places càmpings

Places apartaments turístics

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Estadístic de Catalunya [Idescat],

pot observar en el gràfic 3.8, i que destaquen per ser superiors a
les ofertades a Cambrils, aquestes presenten una tendència

Departament d'Empresa i Ocupació i Direcció General de Turisme de la Generalitat de

ascendent en tot el període d’estudi, del 2000 al 2011, i de forma

Catalunya), i a partir de l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments Turístics (INE).

important. Per contra, en el cas de les places en apartaments
turístics a La Pineda, del 2000 al 2011, presenta una acusada
tendència a la baixa.
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Gràfic 3.6. Evolució del nombre de places d’allotjament ofertades en

Gràfic 3.7. Evolució del nombre de places d’allotjament ofertades en

establiments turístics censats, per al municipi de Salou. Període 2000-

establiments turístics censats, per al municipi de Cambrils. Període

2011.

2000- 2011.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya [Idescat],

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya [Idescat],

Departament d'Empresa i Ocupació i Direcció General de Turisme de la Generalitat de

Departament d'Empresa i Ocupació i Direcció General de Turisme de la Generalitat de

Catalunya), i a partir de l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments Turístics (INE).

Catalunya, i a partir de l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments Turístics (INE).
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Gràfic 3.8. Evolució del nombre de places d’allotjament ofertades en
10

Pel que fa a l’oferta turística dels establiments turístics no

establiments turístics censats, per al municipi de Vila-seca . Període

censats, el gràfic 3.9, mostra la proporció entre els habitatges

2000- 2011.

principals11 i no principals12 a la Costa Daurada central. Del total
d’habitatges construïts, segons el Cens de Població i Habitatges
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En el cas de Cambrils, tal i com es pot observar en el gràfic 3.10,
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya [Idescat],
Departament d'Empresa i Ocupació i Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, i a partir de l’Enquesta d’Ocupació en Apartaments Turístics (INE).

11

Es defineix habitatge principal com: “un habitatge familiar es considera principal
quan és utilitzada tota o la major part de l’any com a residència habitual d’una o
més persones” (INE, 2001).
12

10

El nucli turístic de Vila-seca és La Pineda. Tot i que les dades són per al
municipi de Vila-seca, es pot afirmar que les dades pel que fa a allotjaments
turístics de Vila-seca pertanyen, majoritàriament al nucli de La Pineda.

24

Es defineix habitatge no principal com: “un habitatge familiar es considera no
principal quan no és utilitzat com a residència habitual d’una o més persones”
(INE, 2001). Dins aquesta categoria es contemplen els habitatges secundaris:
“[...] utilitzada sols part de l’any, de forma estacional, periòdica o esporàdica [...]”
(INE, 2001), els habitatges buits: “desocupada [...] quan sense torbar-se en cap
de les situacions anteriorment considerades, habitualment es considerada
deshabitada” (INE, 2001), i altres tipus d’habitatges: “[...] habitatges d’estudiants,
habitatges destinats a lloguers de curta durada que estan utilitzades tot o gran
part de l’any, etc” (INE, 2001).
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Gràfic 3.9. Proporció dels tipus d’habitatge, principals i no principals, de

percentatge més alt d’habitatges de tipus no principal, o el que

la Costa Daurada central. Any 2001.

és el mateix, d’habitatges d’ús temporal. De fet, en les
urbanitzacions de ponent i llevant del municipi de Cambrils més
del 80% dels habitatges construïts són habitatges d’ús temporal,
uns 4.841 habitatges no principals respecte els 5.639 habitatges
totals de les urbanitzacions de ponent, i uns 9.535 habitatges no
principals

respecte

els

11.227

habitatges

totals

de

les

urbanitzacions de llevant.
Gràfic 3.10. Proporció dels tipus d’habitatge, principals i no principals,
Habitatges principals

del municipi de Cambrils. Any 2001.

Habitatges no principals

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Censo de Població y
Viviendas del 2001 (INE, 2004).
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basada en les segones residències, i la zona del port i el seu
eixample, també al costat del mar, les que presenten el

Eixample platja

Urbanitzacions de
llevant

Àrees de descripció

ciutat, desenvolupades arran de mar i justificat el seu
desenvolupament, de forma clara, per una activitat turística

Zona port i eixample Urbanitzacions de
del port
ponent

Habitatges No Principals

Total municipal
Espais considerats de segona residència

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Censo de Población y
Viviendas del 2001 (INE, 2004).
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En el cas del municipi de Salou, tal i com es pot observar en el

Gràfic 3.11. Proporció dels tipus d’habitatge, principals i no principals,

gràfic 3.11, els habitatges de tipus no principal suposen el

del municipi de Salou. Any 2001.

80’61% dels habitatges construïts, uns 23.279 habitatges d’ús
temporal sobre els 28.880 habitatges construïts a Salou (INE,

%
100
90
80

2001).

70

La proporcionalitat entre els habitatges de tipus principal i tipus
no principal en els diferents àmbits del municipi de Salou, a
diferència del de Cambrils, queden una mica més difuminats a
causa dels orígens i trajectòria del municipi, que passa de formar
part del de Vila-seca, i com a tal, àrea turística d’aquest municipi,

60
50
40
30
20
10
0
Municipi de Salou

a ser un municipi de dret propi al 1989.

Urb. Cap Salou
i Nostra Senyora de
Núria

Zona Barri de la
Salut

Zona Barranc
Barenys

Zona c/Ciutat de
Reus i Emprius

Àrees de descripció

Tot i això, les àrees considerades com a espais tradicionalment
dedicats a les segones residències, presenten alts percentatges

Habitatges Principals
Habitatges No Principals

Nucli
(Eixample Platja/ Via
Roma i Brumar/ c/
Barcelona)

Total municipal
Espais considerats de segona residència

d’habitatges construïts considerats no principals. És el cas de les

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Censo de Población y

urbanitzacions del Cap Salou, on els habitatges no principals

Viviendas del 2001 (INE, 2004).

suposen el 85’9%, uns 3.395 no principals respecte els 3.977
totals d’aquesta àrea, i de la zona del Barri de la Salut, on els
habitatges no principals suposen el 83’99%, uns 2.460
habitatges

no

principals

construïts en aquesta zona.

respecte

els

2.929

d’habitatges

Pel que fa al nucli de La Pineda, nucli turístic que depèn del
municipi de Vila-seca, la seva naturalesa es fa present en la
proporció d’habitatges que són utilitzats de forma temporal, tal i
com es pot observar en el gràfic 3.12. En el municipi de Vila-seca
els habitatges considerats no principals suposen el 66’35%, uns
8.989 habitatges no principals respecte els 13.537 habitatges
totals (INE, 2001). Però aquesta dada canvia dràsticament si
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s’observa aquesta proporció pels diferents nuclis que formen el

Gràfic 3.12. Proporció dels tipus d’habitatge, principals i no principals,

municipi de Vila-seca.

del municipi de Vila-seca. Any 2001.

En el nucli turístic de La Pineda, el 92’33% dels habitatges
construïts són habitatges no principals, uns 7.735 habitatges
respecte els 8.378 habitatges totals construïts en aquest àmbit.
En el nucli interior de Vila-seca, els habitatges no principals sols
suposen el 22’75% del total d’habitatges construïts, uns 1.004
habitatges respecte els 4.417 habitatges totals en aquesta part
del municipi més allunyada del litoral.
És el nucli de La Pineda el que presenta el percentatge més alt

%
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d’habitatges no principals. En el cas de Salou i Cambrils aquest
percentatge resulta una mica inferior, tot i que no en nombres
absoluts. Cambrils és el municipi que presenta un major nombre

Nuclis interiors

La Pineda

Àrees de descripció
Habitatges Principals
Habitatges No Principals

Total municipal
Espais considerats de segona residència

d’habitatges de tipus no principal (en nombres absoluts), seguit

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel Censo de Población y

de Salou i de lluny per La Pineda, per tant, és el municipi de

Viviendas del 2001 (INE, 2004).

Cambrils el que disposa d’un parc immobiliari més gran utilitzat
de forma temporal.
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Des del punt de vista del turista, doncs, la Costa Daurada central

suposa un 6’2% del municipi de Vila-seca (21’5Km2), al qual

és una destinació madura del litoral mediterrani. Iniciat el seu

pertany en la comarca del Tarragonès.

desenvolupament turístic a començaments dels anys 60, han

Tal i com es pot observar en el mapa 214, aquesta destinació

estat les segones residències les que han configurat el paisatge

turística madura que queda limitada al sud pel mar Mediterrani, a

de la Costa Daurada central que avui es contempla. De fet, el

l’oest pel municipi de Mont-roig del Camp, a l’est pel municipi de

desenvolupament del turisme en aquest tram del litoral no ha

Tarragona, mentre pel nord, des d’oest a est, ho fa pels

estat anecdòtic, doncs aquesta àrea reuneix tots els requisits per

municipis de Riudoms, Vinyols i els Arcs, i Reus. Si es considera

al desenvolupament d’un model turístic de sol i platja: des d’un

sols el nucli de La Pineda, com a estricta àrea d’estudi, el propi

territori litoral planer i ben comunicat fins a una societat que s’ha

nucli de Vila- seca passaria a formar part dels límits de l’àrea

bolcat en procurar l’èxit del mateix i que ha sabut adaptar-se als

d’estudi, limitant al nord amb La Pineda.

canvis esdevinguts en el temps per continuar sent competitius a
nivell global.

3.2.- Descripció de l’àrea d’estudi
L’àmbit d’estudi, la Costa Daurada central, té una superfície de
2
51’6Km aproximadament, que compren el municipi de Cambrils

(35’2Km2), a la comarca del Baix Camp, i els municipis de Salou
(15’1Km2) i el nucli de La Pineda13 (1’334Km2), aquest últim

d’unes 70ha. i el seu desenvolupament es recolza en la carretera provincial de
Tarragona a Salou per la carretera del Cap i Racó” (Projecte de Modificació
puntual del Pla General Ampliació de la delimitació de sòl urbà, La Pineda, Vilaseca i Salou. Text Refós, Vila-seca, 1988). En l’estudi Successful destinations. An
approach based in the analysis of 16 worldwide beach cities (2012), la delimitació
del nucli de La Pineda es recolza en la superfície que ocupa la seva taca urbana,
2
de 1.337.598’463 m .
14

13

La delimitació oficial del nucli de La Pineda és imprecisa. En un document del
1988 es parla de que “La Pineda, nucli desenvolupat en base a la badia i platja
del mateix nom, inicia el seu desenvolupament en la dècada de 1960 i es
desenvolupa fortament en la dècada de 1970. Ocupa una superfície aproximada
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Les bases cartogràfiques per a la confecció del mapa sobre les
característiques de l'àrea d'estudi, mapa 2, són del 2002. Per aquest motiu
algunes de les principals vies de comunicació, que en l'actualitat es situen en
l’àrea d'estudi, no estan incloses. Per una correcta lectura del mapa s'han
suprimit algues de les carreteres secundàries, deixant en el mapa les principals.
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Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC
(2002).
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3.2.1.- El territori i la seva accessibilitat

conjunt de rieres que acaben per vertebrar el creixement urbà,

Les característiques físiques, han tingut especial importància

sobretot en les àrees més properes a la costa, supeditant, així, el

com a element fonamental per a la implantació de l’activitat

desenvolupament urbanístic a la xarxa hídrica. Uns barrancs i

turística a la Costa Daurada central.

rieres que travessen els municipis de l’àrea d’estudi i que

Des del punt de vista climàtic, l’àrea d’estudi té un clima

desemboquen al mar o en espais antigament ocupats per

mediterrani força benigne, caracteritzat pel seu poc contrast

llacunes darrera les platges. Aquest és el cas de La Pineda, on el

tèrmic, amb temperatures suaus a l’hivern i uns estius calorosos.

seu territori, ocupat per aiguamolls, va ser dessecat al 1537 a

Les precipitacions són més aviat escasses, tot i que es

partir de la construcció de la Sèquia Major, amb finalitats

concentren en les estacions de tardor i primavera, caient de

agrícoles. En el cas de la zona de Vilafortuny, al municipi de

forma torrencial en ocasions.

Cambrils, en les darreres dècades del segle XX, els aiguamolls

Els recursos físics que presenta l’àrea d’estudi han estat el

han estat objecte de drenatge amb finalitat turística. De fet, la

principal i tradicional element d’atracció turística, a partir del qual

dessecació de Vilafortuny, a meitats dels 60, és àmpliament

s’ha configurat el model turístic de sol i platja, i a partir dels quals

explicada per Curt (1979), responsable local del grup Promotores

s’ha desenvolupat la modalitat de segona residència. Tot i que

de Vilafortuny S.A, empresa urbanitzadora de gran part del

resulta, la configuració física de l’espai, un dels atractors

municipi de Cambrils. Diu:

principals per al desenvolupament del turisme de sol i platja, el
cert és que sobre aquestes qualitats descansa la vertebració

Recordo ara com quan els meus socis van veure el que

d’un espai turístic urbanitzat, que configura un paisatge propi i

havia comprat -una zona pantanosa- es van portar les

identificable que contribueix a la competitivitat d’aquest espai a

mans al cap, i van patir una gran decepció. [...] em vaig

nivell global.

donar compte que l'únic que retenia l'aigua i feia que allò,

La Costa Daurada central presenta una topografia molt planera,

efectivament fos pantanós, era una barrera de pedra [...]

que sols es veu alterada per la emergència del Cap de Salou.

al costat de la platja [...]. Mitjançant una càrrega de

Les zones més planeres es veuen fragmentades per tot un

dinamita, vaig fer volar aquella barrera de pedra, obrint
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una bretxa per la que va precipitar tota l'aigua del "pantà"

de segona residència. La congestió és tal que en aquest sector,

cap al mar. Els que ho vam presenciar i ho vam fer,

el POUM de Salou aprovat al 2003 reconeix una mala praxis en

recordarem sempre l’enorme quantitat d'anguiles que

l’exercici d’urbanitzar un espai: “[...] la destrossa que es produí

vam recollir. (pàg. 54).

per una edificació en bloc, a la zona de Pinosmar, que va arrasar
tot un turó de la costa per insertar-hi l’edificació esmentada”

En el cas de Salou, el Barri de la Salut, l’àrea de la Plaça Europa

(pàg. 22).

i els Estanyets eren camps de conreu que també tenien un

El territori que compren l’àrea d’estudi presenta diverses

origen d’aiguamolls (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

15

de

infraestructures de comunicació que han contribuït a la seva

Salou, 2003).

transformació paisatgística. Infraestructures que el travessen

Pel que fa al Cap Salou, que trenca la planícia de l’àrea d’estudi,

d’est a oest, com és la línia de ferrocarril que discorre paral·lela a

tot i el seu passat feréstec, sòls ocupats per garrigues i sense ús

la costa fins al nucli de Salou, que emprèn una trajectòria cap a

agrícola, aviat va resultar un espai únic per la seva urbanització.

l’interior, passant per la part interior del municipi de Vila- seca.

Espais elevats sobre el nivell del mar, formant penya-segats, que

Són també importants eixos de comunicació, en aquest cas

procuren una vista sobre el mar, atractiu per a l’activitat turística,

viària, l’autopista AP7, l’autovia A7 i la N-340, que discorren per

i envoltats d’una massa boscosa, que facilitava el contacte amb

la part interior de l’àrea d’estudi. A nivell de comunicació local cal

la natura. Aquesta zona, el Cap de Salou, que es situa en l’àmbit

destacar les carreteres TV- 3147 i TV- 3146, que discorren

de llevant del municipi de Salou, en paraules del POUM de Salou

paral·leles a la Costa i que suposen importants eixos de

aprovat al 2003, presenta “una orografia interessant i agradable,

comunicació local entre Cambrils i Salou, en el primer cas, i entre

tot i les transformacions i implantacions produïdes per les

el Cap de Salou i La Pineda, en el segon.

edificacions existents” (pàg. 22) denotant així l’èxit d’aquests

Des d'un punt de vista de la seva estructura urbana, apareix una

espai turístic per a la construcció d’edificacions dedicades a

primera una franja paral·lela a la línia de la costa, densament

l’activitat turística, des d’hotels fins xalets o blocs d’apartaments

urbanitzada, amb habitatges dedicats, principalment, a segones
residències, que creixen cap a l’interior, en algun cas, fonent-se

15

Pla d'ordenació urbanística municipal, en endavant POUM.
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amb els tradicionals nuclis d’habitatges permanents. Les

que transcorre paral·lel a la línia de la costa, i avança cap a

principals vies de comunicació actuen com a limitadores de

l’interior utilitzant el carrer ciutat de Reus o antic camí a Reus,

l’expansió del fenomen urbà. Els territoris més interiors queden

que enllaça amb la C-14 direcció Reus. Aquest nucli tradicional

sense urbanitzar presentant una plana dedicada a l’activitat

queda complementat amb un altre àmbit urbà, el que es localitza

agrícola o simplement com a espais naturals sense cap ús.

en el Cap de Salou. Un nucli residencial desenvolupat a partir

Tot

urbanes

dels anys 60 com a resultat de la implantació d’urbanitzacions

diferenciades, o si més no amb una situació original i anterior al

turístiques, format tant a partir de la tipologia de ciutat jardí, que

seu

causes

esquitxa la franja intermèdia i interior del Cap de Salou, o a partir

turístiques, el cas és que formen un dels continus urbans més

de la construcció de blocs d’apartaments, que tendeixen a situar-

interessants del litoral mediterrani, dibuixant un paisatge propi.

se vora els penya-segats. Com en el cas de Cambrils, entre els

Pel que fa a l’estructura del municipi de Cambrils, es distingeixen

àmbits urbanitzats a tocar de costa i el tram on es concentren les

tres grans àmbits territorials: una plana agrícola interior, una

infraestructures viàries, a l’interior, apareix una franja de

zona de transició formada per un corredor d’infraestructures, i

transició, on el seu territori dedicada a usos agrícoles.

una franja de territori compresa entre la línia de costa i el

Pel que fa al nucli de La Pineda, és la part del terme de Vila-seca

corredor d’infraestructures, que és on s’ha concentrat la majoria

que toca al mar, tenint en compte que el nucli tradicional està

del creixement urbanístic. Pel que fa a la seva estructura urbana

situat a l’interior del terme. Tal i com expressa el document sobre

es pot distingir una part central o casc urbà, format pels nuclis

la Revisió- adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana

històric del casc antic i el nucli mariner. També es distingeixen

Vila-seca del 1993, l’element predominant de la Costa és la

les urbanitzacions de ponent, que limiten amb el municipi de

Platja de La Pineda, que té una llargada de 3Km i una amplada

Mont-roig, i les urbanitzacions de llevant, amb la zona de

de 45m. Després d’aquest element es poden distingir dos àmbits.

Vilafortuny, que limiten amb el municipi de Salou.

Un primer àmbit, a l’interior, entre l’àrea urbanitzada de La

En l’estructura del municipi de Salou també es distingeixen

Pineda i el nucli de Vila-seca, és el que ocupa el PEIN de la

i

que

l’àrea

d’estudi

desenvolupament

urbà

presenta

motivat

estructures

sobretot

per

16

diferents àmbits. Un primer àmbit, és el del nucli urbà de Salou,
16
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Pla General d’Ordenació Urbana, en endavant PGOU.
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Sèquia Major, espai natural sense urbanitzar. Un segon àmbit el

aquest va se constituït a partir del Decret 152/ 1989, del 23 de

constitueix la part urbanitzada entre la platja i la Sèquia Major. Es

juny, aprovat pel departament de Comerç, Consum i Turisme de

tracta d’un espai densament urbanitzat a partir de blocs

la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei

d’apartaments destinats a habitatge secundari, i en menor

2/ 1989 del 16 de febrer, sobre la regulació dels CRT. Amb

mesura establiments turístics censats, sobretot hotels. Aquest

aquest decret s’aprova la instal·lació del CRT en els municipis de

segon àmbit constituiria l’àrea urbanitzada d’aquest nucli. En

Vila-seca i Salou, on es declara el projecte com d’interès turístic i

aquesta àrea es distingeix un predomini de la funció residencial,

social i es fixen les condicions d’execució. Mesos després, el 30

tot i que de forma residual també apareix activitat industrial que

d’octubre del mateix any, s’aprova la Sentència del Tribunal

es tradueix en la presència del pantalà de Repsol. També de

Suprem que segrega el municipi de Vila-seca i Salou, separant-

forma residual, en aquest àmbit, apareixen espais d’interès

ne una part per crear un nou municipi, Salou.

natural, com el Pinar del Perruquet i l’espai natural incorporat a la

2
2
Dels 8’25Km de la superfície del CRT, 3’11Km es destinen a

Xarxa Natura 2000, entre el pantalà i l’àrea urbanitzada.

sòl urbanitzable programat, destinat a usos fonamentalment

L’ultima peça a destacar en l’estructura de l’àmbit d’estudi és

hotelers i residencials en els quatre sectors que compren, i que

17

l’espai que ocupa el Centre Recreatiu Turístic , on es localitza

es desenvoluparan a partir de plans parcials. Concretament

Port Aventura, que acaba de caracteritzar un paisatge propi.

2’47Km2 es destinaran a usos hotelers i residencials, mentre que

Aquest espai de 8’25 Km2 es troba situat en els terrenys interiors

0’64Km2 es destinaran a serveis, sobretot comercials. Uns

del Cap de Salou, en els termes municipals de Vila-seca i Salou.

5’14Km2 es destinen a sòl no urbanitzable, que dividits en 5

Tal i com apunta el document sobre la Modificació puntual de

sectors, preveuen usos lúdics i esportius (camps de golf nord i

planejament urbanístic en l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou,

sud, clubs de platja, passeig marítim de la Platja Llarga, entre
altres), els usos complementaris als hotelers, certs elements de

17

Segons la Modificació puntual del planejament urbanístic en l’àmbit del Centre
Recreatiu Turístic (2003) es defineix com a Centre Recreatiu Turístic “[...] àrees
de gran extensió en les quals es desenvolupen, de forma integrada, les activitats
pròpies dels parcs temàtics d’atraccions de caràcter recreatiu , cultural i d’esbarjo
i usos complementaris d’espais comercials, hotelers, i residencials, amb els seus
serveis corresponents” (exp. 2003 / 009620 / T, Vila-seca, 2003).

vialitat i superfícies de cessió al sòl urbanitzable programat.
Concretament, del sòl urbanitzable programat, es destinen
1’92Km2 al parc temàtic d’atraccions, a les seves instal·lacions i
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serveis complementaris, una cessió per equipaments col·lectius

habitants empadronats al 2011. Per últim, La Pineda19 compta, al

del 3% de la superfície de sòl com a mínim, i 3’07Km2 de

2011, amb 3.422 habitants empadronats, un 5’46% del total

superfície destinada a zones esportives, als seus serveis i altres

d’habitants de la Costa Daurada central. La xifra d’habitants a la

serveis complementaris i espais lliures.

Costa Daurada central augmenta fins als 81.040 habitants si
s’afegeix el total de població del municipi de Vila-seca, 21.839
habitants, als de Cambrils i Salou.

3.2.2.- Descripció i evolució de la població

Els municipis considerats turístics, o les destinacions turístiques

L'essència de l'espai turístic és la població que hi viu. Tot i que

es caracteritzen per ser àrees demogràficament molt actives. De

les urbanitzacions es caracteritzen per estar ocupades una part

fet, en el gràfic 3.13, sobre l’evolució de la població a la Costa

de l'any, la ciutat turística contempla tant aquests espais de

Daurada central pel període del 1991 al 2011, es pot observar

gaudi temporal com els espais on la població habita de forma

com en tot el període d’estudi hi ha una tendència a l’augment de

permanent. En les destinacions turístiques hi viu gent, que

població, exceptuant els últims tres anys, on la població deixa de

modela la ciutat d'acord al seu mode de vida i les activitats que hi

créixer, mantenint-se i iniciant un tímid decreixement. Per

desenvolupa. L'evolució de la relació entre la població i les seves

municipis, tal i com es pot observar en el mateix gràfic 3.14,

activitats té la seva expressió física en el paisatge, en aquest cas

exceptuant el municipi de Cambrils, de l’any 2010 al 2011 el

en el paisatge urbà.

municipi de Salou i el nucli de La Pineda perden població, i tot i

La Costa Daurada central compta amb una població total de
18

62.623 habitants empadronats al 2011 , dels quals més de la

que la pèrdua és mínima, dels anys dels quals es té informació,
cal destacar que ho fa per primera vegada.

meitat pertanyen al municipi de Cambrils amb 33.008 habitants
empadronats (52’71%). El municipi de Salou concentra el
41’82% de la població de la Costa Daurada central, amb 26.193
18

Dades sobre la població total a partir de la Revisió del Padró 2011 (INE, 2012).
Població permanent.
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19

El nucli de La Pineda pertany al municipi de Vila-seca. Vila-seca, al 2011 i
segons dades de la Revisió del Padró del 2011, comptava amb 21.839 habitants,
dels quals 3.422 (un 16%) pertanyen al nucli de La Pineda.
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Gràfic 3.13. Evolució de la població a la Costa Daurada central. Període

Gràfic 3.14. Evolució de la població per als municipis de Cambrils, Salou

1991- 2011.

i La Pineda. Període 1991- 2011.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor versió 1991, 1996, 1998 i 1999

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor versió 1991, 1996, 1998 i 1999

(Idescat, 2012) i dades del Nomenclàtor del 2000 al 2011 (INE, 2012).

(Idescat) i dades del Nomenclàtor del 2000 al 2011 (INE, 2012).
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Però com a molts dels municipis turístics de la costa

població de la Costa Daurada central té entre 16 i 64 anys,

mediterrània, un dels fenòmens més destacables, a nivell de

població que està en edat de treballar, segons dades del Cens

demogràfic, és l’augment de població que es produeix en els

de Població i Habitatges del 2001.

mesos d’estiu, o el que s’anomena estacionalitat. Pel que fa al
municipi de Cambrils, “[...] l’estacionalitat s’inicia ja en el mes
d’abril i s’extén fins el mes d’octubre. I durant el període estival,
la població de Cambrils multiplica per quatre vegades la població
censada al municipi” (POUM21 de Cambrils, 2005, pàg. 19). Pel
que fa al municipi de Salou, “[...] la mitja del mes d’agost es troba
segons els càlculs en 180.472 persones, es pot arribar a assolir

Gràfic 3.15. Estructura de la població de la Costa Daurada central, pels
municipis de Salou, Cambrils i nucli de La Pineda (2001).
%
100
90
80
70

una punta màxima al voltant de 216.000 persones” (POUM de
Salou, 2003, pàg. 21), segons càlculs del propi ajuntament.

60
50
40

Pel que fa a l’estructura de la població, tal i com es pot observar
en el gràfic 3.15, la Costa Daurada central es caracteritza per
presentar un alt percentatge de població en edat adulta (població
entre 15 i 64 anys), un 72’45% de mitjana. Mentre, la població

30
20
10
0
Costa Daurada Central

Cambrils

Salou

La Pineda

Àrees de descripció

jove (població entre 15 i 64 anys) suposa el 16’44%, de mitjana,
Població Jove (0 a 14 anys)

Població Adulta (15 a 64 anys)

Població Gent Gran (65 anys i més)

del total de la població permanent de la Costa Daurada central.
El grup de població de 65 anys i més edat, suposa el 10’5%, de

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de població sobre la Revisió del Padró 2011

mitjana, del total de la població de l’àrea d’estudi.

(INE, 2004).

Per tant, el predomini de la població adulta indica que hi ha un
gran gruix de població en edat de treballar, de població activa.
En el gràfic 3.16, es pot observar com més del 72’45% de la
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Gràfic 3.16. Estructura de la població de la Costa Daurada central, pels

La població adulta i en edat de treballar, de la Costa Daurada

municipis de Salou, Cambrils i nucli de La Pineda, en grans grups d’edat

central,

(2001).

econòmicament parlant, a partir de les dades sobre la població

%

manifesta

la

seva

especialització

turística,

100

ocupada, de 16 anys i majors de 16, en els grans sectors

90

d’activitat20. Tal i com es pot observar en el gràfic 3.17, l’any

80

2001 i en la Costa Daurada central, un 69’63% de la població

70

ocupada ho està en el sector serveis, molt per sota d’aquest

60
50

percentatge, el sector de la construcció ocupa un 13’96% de la

40

població que treballa, i un 12’54% ho està en el sector industrial.

30

De forma residual, la població ocupada en el sector agrícola21 és

20
10

del 3’87% del total de la població de 16 anys i major de 16 anys,

0
Costa Daurada Central

Cambrils

Salou

La Pineda

ocupada al 2001.

Àrees de descripció
Menys de 16 anys

De 16 a 64 anys

De 65 anys o més

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Censo de Población y Viviendas del 2001
(INE, 2004).

3.2.3.- Breu síntesi econòmica
Una de les principals característiques que serveix per definir i
caracteritzar una destinació turística, i més concretament un
municipi turístic, és el percentatge de població que s’ocupa en el
sector serveis, i més concretament per una especialització
econòmica en aquest sector.

20

Les branques d’activitat es presenten segons la Classificació d’activitats
econòmiques. Adaptació normalitzada de la Clasificación nacional de actividades
económicas 74 (CNAE-74) pels anys 1986 i 1991. La Classificació catalana
d’activitats econòmiques 93 (CCAE-93) s’ha utilitzat per a les taules
corresponents als anys 1996 i 2001, de la qual s’ha fet també una adaptació per
l’any 1991 per tal de mantenir la sèrie.
21

En la branca agrícola se li inclouria els ocupats en ramaderia i pesca, segons
Censo de Población y Viviendas del 2001.
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Gràfic 3.17. Percentatge de població ocupada per grans sectors

dir els llocs de treball localitzats en la Costa Daurada central22,

d’activitat a la Costa Daurada central (2001).

tant per la població que resideix i treballa en els municipi i nucli
que formen l’àrea d’estudi, com per la població que resideix fora

%

de la Costa Daurada central però que treballa en algun dels

100
90

municipis o nucli que formen part de l’àrea d’estudi. Els llocs de

80

treball queden classificats a partir de les branques que

70
60

s’estableixen en la classificació CCAE93 per branques d’activitat,

50

i pel 2001.

40

Tal i com es pot observar en el gràfic 3.18, la branca d’activitat,

30

en la Costa Daurada central, que genera un major percentatge

20

de llocs de treball, és a dir, que ocupa un major percentatge de

10
0
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sectors d'activitat

població, tant si resideix en la Costa Daurada Centra o no, i pel
2001, és el sector de l’hostaleria, amb un 19’41% de població
que treballant en l’àrea d’estudi. El segueix el sector de la

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Censo de Población y Viviendas del 2001.
Les dades per al cas dels municipis de Cambrils i Salou s’han extret de l’Idescat, mentre que

construcció, molt lligat a la producció de segones residències per

les dades pel nucli de La Pineda, s’han extret de l’INE (2004), ja que es tracta d’estadística

a l’activitat turística, que ocupa un 16’41% de la població que

inframunicipal.

treballa a la Costa Daurada central. El tercer sector que localitza
un major percentatge de llocs de treball, i per tant de població

Però el que resulta més revelador és el gràfic sobre la

ocupada, a la Costa Daurada central és el del comerç i

localització de l’ocupació per branques d’activitat (CCAE93), és a

reparació, amb un 14’88% pel 2001.

22

Les dades pertanyen als municipis de Cambrils i Salou, i en aquest cas al de
Vila-seca, entenent que la majoria de llocs de treball localitzats pertanyents a la
hostaleria, es localitzen en el nucli turístic de La Pineda.
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Per tant, la majoria de llocs de treball que es localitzen en la

Tot i això, si s’afina l’anàlisi a nivell municipal, els resultats varien

Costa Daurada central tenen a veure amb el sector serveis, i per

de forma tímida però significativa. Tal i com es pot observar en el

tant, assenyala dues qüestions clau: per una banda, remarca el

gràfic 3.19 sobre el percentatge llocs de treball localitzats al

caràcter turístic del territori que s’analitza en les properes

municipi de Cambrils per branques d’activitat (CCAR93), i per

pàgines, i per altra banda, fa notar que l’àrea d’estudi presenta

l’any 2001, el sector que localitza un major percentatge de llocs

una dependència econòmica del sector turístic.

de treball, o concentra un major percentatge de població
ocupada, és el sector de la construcció, concretament un
19’24%, resultat que queda directament relacionat amb el fet que

Gràfic 3.18. Percentatge de llocs de treball localitzats a la Costa

Cambrils hagi basat el seu desenvolupament turístic amb la

Daurada central, per branques d’activitat (CCAE93) (2001).

producció i venta de segones residències d’ús temporal
(habitatges no principals). El comerç i la reparació, i l’hostaleria

%
25

són les branques d’activitat que localitzen a la Costa Daurada
20

central, però sota el sector de la construcció, un 17’26% i un
15

16’15%, respectivament, dels llocs de treball, al 2001.

10

5

0

Branques d'activitat (CCAE93)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Censo de Población y Viviendas del 2001
(Idescat, 2012).
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Gràfic 3.19. Percentatge de llocs de treball localitzats al municipi de

dels llocs de treball localitzats al municipi, és a dir de població

Cambrils, per branques d’activitat (CCAE93) (2001).

ocupada tant si resideix en el propi municipi o es desplaça des
d’un altre municipi per treballar a Salou. Molt per sota, la

%

construcció, i el del comerç i reparació són branques d’activitat

25

20

que concentren un 15’02% i un 14’23% dels llocs de treball de

15

Salou, o el que és el mateix, percentatge de població ocupada,
tant si resideix com no en el municipi de Salou.

10

5

Gràfic 3.20. Percentatge de llocs de treball localitzats al municipi de

0

Salou, per branques d’activitat (CCAE93) (2001).
%
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Branques d'activitat (CCAE93)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Censo de Población y Viviendas del 2001
(Idescat, 2012).
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Pel que fa al municipi de Salou, tal i com es pot observar en el
gràfic 3.20, la branca d’activitat que concentra un major
percentatge de llocs de treball, i per tant de població ocupada, és

Branques d'activitat (CCAE93)

el sector de l'hostaleria, molt per sobre de qualsevol altre branca
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Censo de Población y Viviendas del 2001

d’activitat. Concretament, aquest sector concentra un 31’46%

40

(Idescat, 2012).
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En el cas de Vila-seca, tal i com es pot observar en el gràfic 3.21,

Gràfic 3.21. Percentatge de llocs de treball localitzats al municipi de Vila-

i si es fixa la mirada l’hostaleria, que es concentraria quasi de

seca, per branques d’activitat (CCAE93) (2001).

forma exclusiva en el nucli turístic de La Pineda, es pot observar
%

com aquesta branca d’activitat concentra un 17’71% del llocs de
treball de Vila-seca, o el que és el mateix, població ocupada, tant
si resideix en el municipi com si viu fora però es desplaça fins

50
45
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30

aquest per treballar. Un valor similar al del municipi de Cambrils

25
20

per aquesta branca d’activitat i pel mateix any.

15
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0

Branques d'activitat (CCAE93)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Censo de Población y Viviendas del 2001
(Idescat, 2012).
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4.- Marc teòric

com a conquesta de l'espai costaner i com expressió física de la
implantació del turisme en el territori, fins a considerar la ciutat

El turisme pot ser contemplat des de dues vessants. Una primera

turística com a instrument constructor de paisatge, definit per uns

té a veure amb la seva consideració com activitat econòmica,

components bàsics i una configuració que li aporten una identitat

mentre l‟altra vessant, que és la que motiva aquesta investigació,

pròpia, capaç de ser llegida pels qui la gaudeixen o l'estudien.

contempla el turisme com a constructor de l‟espai, com a creador

Així, el paisatge urbà, en la present recerca, suposa el punt més

de paisatge. De fet, “els llocs i els paisatges sempre han estat

àlgid del procés de construcció del territori turístic.

organitzats en la base d‟economies culturals específiques de

En un primer gran apartat s'analitza el turisme com a sistema,

temps- espai” (Terkenli, Bellas i Jenkins, 2007, pàg. 37). Sense

que posa en marxa un procés de transformació i consum del

deixar de contemplar el turisme com una de les activitats

territori litoral. La creació d‟estructures urbanes basades en un

econòmiques més importants des del segle XIX, esdevenint el

“model de desenvolupament, el turístic, diferent al que ha

cinquè sector econòmic mundial i convertint-se en un fenomen

caracteritzat la construcció de ciutats convencionals” (Anton

de masses (Aledo, Mazón i Mantecón, 2007, pàg. 186), l‟estudi

Clavé, 1997, pàg. 40), enfoca l‟estudi cap a l‟anàlisi del sistema

es centra en el turisme com a activitat capaç d‟organitzar i crear

que té a veure amb el turisme residencial, entès com una forma

formes.

concreta i diferenciada de consum i transformació del territori.

La bibliografia bàsica aquí examinada té un doble objectiu:

Aquest primer estadi en la consideració de l'espai turístic

descriure com s‟ha analitzat el procés de desenvolupament i la

residencial com paisatge es fonamenta en el fet de que el

implantació d‟aquesta activitat econòmica en el territori, i

paisatge turístic és el resultat de la transformació de l‟espai

analitzar com s‟ordenen els elements bàsics que conformen el

costaner, el qual es caracteritza per unes formes pròpies fruit

paisatge turístic de les destinacions madures del litoral

d‟uns valors i sentiments abocats en ell (Nogué, 2005).

mediterrani.

Aquesta primera part és el preludi d‟una segona que tracta la

Per a l‟acompliment d‟aquests dos objectius s‟estudia l‟evolució

singularitat de les estructures dedicades al turisme residencial de

de la relació entre el turisme i el territori. Des de la ciutat turística

les
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destinacions

consolidades

del

litoral

mediterrani.
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maduresa de la pròpia activitat turística, en aquestes àrees,

turístics urbans acaben per configurar. Acceptar que el turisme

genera estructures pròpies que deriven en llocs de consum i

crea paisatge obre una nova via en la seva aproximació com a

producció turística: ciutats. L'augment de la complexitat en l'espai

objecte d'estudi. Suposa acceptar que el seu estudi precisa de

turístic residencial, des de l'òptica del paisatge, porta a

metodologies que vagin més enllà de la descripció d‟aquests

contemplar els impactes del turisme residencial com a part del

espais i de valoracions subjectives per caracteritzar-los.

seu procés de desenvolupament, com a senyal de maduresa i
com a part necessària per arribar a determinar la seva pròpia
identitat: "el paisatge és el resultat d'una transformació col·lectiva

4.1.- Els espais turístics residencials

de la natura; és la projecció cultural d'una societat en un espai

La finalitat d‟aquest primer apartat és caracteritzar el turisme

determinat. I no només en allò referent a la seva dimensió

residencial, i estudiar la seva expansió i reconversió en l'espai

material, sinó també a la seva dimensió espiritual i simbòlica"

que ocupa.

(Nogué, 2005, pàg. 178). Aquesta transformació és reconeguda,

En el primer subapartat es defineix el turisme residencial i la

en aquest cas per la comunitat científica, quan aquesta és capaç

seva estreta relació amb el sector de la construcció, i

de teoritzar i modelar el seu procés de desenvolupament, i és

conseqüentment

reconeguda pels agents del sistema turístic, quan són capaços

evolucionat ambdós sectors des de la seva creació fins

d'identificar i decidir quin ha de ser el seu futur material i

l‟actualitat. Parlar de turisme de sol i platja en el litoral espanyol

funcional. Així, es contemplen les alternatives de reconversió i

és parlar de construcció: “[...] la construcció ha estat en bona

transformació de l'espai turístic residencial, en el context turístic

mesura vinculada al turisme, i viceversa, la demanda turística,

actual.

sense anomenar el fenomen més recent de l‟anomenat turisme

En la tercera part del marc teòric, es defineix què és paisatge

residencial, s‟ha aprofitat de la promoció immobiliària” (Gaja i

turístic, en què es fonamenta la seva definició i quins espais

Díaz, 2008, pàg. 2). De fet, ambdues activitats han anat de la mà

amb

l‟activitat

immobiliària,

i

com

han

des de meitats del segle passat, fet que es reflecteix no només
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en la causa- efecte que té una activitat sobre l‟altra

-“encara

com a fenomen de masses, a meitats dels anys 50 i

que el turisme no ha de relacionar-se directament amb l‟ascens

començaments dels 60 del segle XX, començant així “el procés

d‟aquest segment de parc immobiliari (les segones residències),

de configuració dels grans espais de destinacions turístiques del

la realitat és que influeix de forma definitiva i destaca sobre ell”

litoral” (Vera Rebollo, 2006, pàg. 158). Entre 1965 i 1975, Gausa

(Serrano Martínez, 2003, pàg. 57)- sinó també en l‟intent de

(1996) situa “l‟autèntic boom del fenomen turístic en la península

controlar el desenvolupament turístic a partir de les diferents

provocat per una creixent afluència de visitants a la costa i una

versions de la Llei del Sòl, entre altres instruments legals que

demanda

tenen a veure amb l‟ordenació territorial. Tal com afirma el

econòmiques, i per tant, urbanístiques” (pàg. 117). Després d‟un

mateix Gaja i Díaz (2008), “el model de desenvolupament

replantejament del model turístic de sol i platja, a meitats dels 80,

espanyol s‟erigeix, en el moment del seu llançament en els anys

i tot i que aquest entra en crisi, la bonança econòmica fa que,

cinquanta, a partir de tres factors: l‟emigració, la construcció i el

davant qualsevol altre pronòstic, el parc d‟habitatges en zones

turisme massiu. La primera pràcticament desapareguda [...] el

tradicionalment dedicades al turisme residencial augmenti

model s‟ha consolidat acreixent els altres dos” (pàg. 2), referint-

El segon subapartat sobre les perspectives de l‟espai turístic

se als dos últims.

residencial es preocupa per l‟expansió de la seva naturalesa, al

massiva

d‟allotjaments

de

clares

implicacions

la

llarg del territori litoral. Dels agents que participen en la seva

transformació del paisatge del litoral mediterrani espanyol, està

configuració i dels condicionants d‟aquesta activitat econòmica,

directament relacionat amb els cicles econòmics als que es veu

acaba depenent el seu èxit. I encara que l‟expansió de les

sotmesa la dinàmica del país. La implantació del model turístic

segones residències pot estar afectada per les especificitats

de sol i platja centrat en la producció i consum de segones

territorials que es puguin donar a nivell local, s‟ha considerat el

residències de forma massiva, i al llarg del litoral mediterrani

model de Lundgren (1974) per il·lustrar de forma clara i senzilla

espanyol, té el seu origen o enlairament, en l‟aparició del turisme

com es produeix l‟expansió de les segones residències.

La

23

construcció

de

segones

residències,

i

per

tant,

Més endavant es descriurà de forma més detallada la relació entre aquests dos
sectors econòmics, especialment materialitzat en com la legislació espanyola
sobre urbanisme (llei del sòl) intenta regular l‟activitat turística .
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4.1.1.- La construcció dels espais turístics residencials

Les dues definicions escollides per definir què és turisme

El turisme residencial se sol definir com “aquell segment de

residencial, i perfilar així l‟activitat més responsable del canvi en

turisme pel qual una persona o un grup es desplaça de forma

la fisonomia del paisatge de les destinacions madures del litoral

temporal a una residència individual (casa, apartament, mobile-

mediterrani, presenten un factor diferencial en el qual fixen la

home...) de la seva propietat, prestada o llogada, per efectuar

seva atenció: la durada de l‟estada residencial. Aquest punt en

una estada de més de 24 hores, amb finalitat d‟oci” (Hiernaux,

comú entre ambdues definicions, que és la durada de l‟estada

2009, pàg. 110). Davant aquesta definició més senzilla altres de

que fa el turista en un apartament, xalet, adossada, entre altres

més complexes emergeixen per determinar els efectes que es

modalitats, ja sigui llogat o de propietat és on recau l‟essència

poden produir sobre el territori on té lloc la producció i el consum

del turisme residenciat (Torres Bernier, 2003). En la definició de

del producte turístic. Seria el cas de la definició que fan Aledo et

Hiernaux (2009) el turista es desplaça de forma temporal per

al. (2007), que sense centrar-se excessivament en la descripció

efectuar una estança de més de 24 hores, sense limitació de

de la demanda, defineixen al turisme residencial des del punt de

temps. Fet que complementen Aledo et al. (2007), al puntualitzar

vista de l‟oferta:

que en l‟habitatge en el que s‟allotjaran ho faran per residir o
estiuejar, conceptes que resulten totalment diferents. Torres

Activitat econòmica que es dedica a la urbanització,

Bernier (2003), tot i afirmar que el turisme residencial no

construcció i venda d‟habitatges que conformen el sector

constituiria una pràctica turística “ja que per la seva principal

extrahoteler, que els seus usuaris els utilitzen com

característica (la residència) no hauria de ser considerat com

allotjament per estiuejar o residir, de forma permanent o

turisme en la majoria dels casos [...]” (pàg. 46), diferencia entre

semipermanent, fora dels seus llocs de residència

turisme residencial i turisme de segona residència. El turisme de

habitual, i que responen a noves fórmules de mobilitat i

segona residència quedaria definit perquè els turistes s‟allotgen

residencialitat de les societat avançades (pàg. 190-191).

menys de sis mesos en un habitatge, que pot ser llogat de forma
indefinida o de propietat. Per contra, el turisme residencial
quedaria definit perquè l‟estada dels turistes és superior a sis
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mesos, en la destinació turística, i perquè aquests poden establir

de segones residències, en contrast amb el turista que passa un

el seu lloc de feina si els hi és possible (Torres Bernier, 2003).

sol dia en la destinació, és relativament fàcil de comptabilitzar

Independentment de si l‟estada es produeix per un període

gràcies als censos i l‟estadística nacional. La multiplicitat de

superior o inferior als sis mesos, el cas és que “l‟objecte del

conceptes que fan referència a la segona residència (habitatge

turisme residencial [es pot dir el mateix del turisme de segona

temporal, residència de cap de setmana, residència de

residència] no és atraure turistes i ofertar-li‟s serveis. La seva

vacances, entre altres) es redueix, en qualsevol cas, a la idea

activitat central és produir sòl urbà, construir habitatges i

d‟utilització temporal de la mateixa (Hall i Müller, 2004), que ja

vendre‟ls” (Aledo, 2008, pàg. 101).

s‟ha assenyalat en aquest mateix apartat al considerar les

La segona residència o residència secundària, és aquella

definicions aportades per Torres Bernier (2003).

“utilitzada sols en les vacances, els caps de setmana, treballs

S‟arriba a la conclusió que

temporals...” (INE, 2001, pàg. 57). Però aquesta definició no ha

residencial és un “model de desenvolupament centrat quasi

estat sempre la mateixa. En el Cens de Població i Habitatges de

exclusivament en la construcció d‟habitatges” (Torres Bernier i

1991, es considerava que un habitatge era residència secundaria

Navarro Jurado, 2007, pàg.196), i que ha substituït els principals

“quan sols és utilitzada una part de l‟any, de forma estacional,

objectes d‟atracció, com el paisatge, “deixant pas -en molts

periòdica o esporàdica i no constitueix la residència habitual

casos- a superfícies edificades amb finalitat més aviat residencial

d‟una o més persones” (INE, 1991). Existeix doncs, un debat

que estrictament turística” (Anton Clavé, 1997, pàg. 44). En

sobre què és residència secundària, mostrant la dificultat

aquest cas, la literatura revisada es serveix de diversos

estadística per comptabilitzar el fenomen, ja sigui dins un mateix

adjectius, tal i com es pot observar en la taula 4.1, per qualificar

país com és el cas espanyol amb els censos de diferents anys, o

el procés de construcció dels espais turístics litorals dedicats a la

com assenyalen Hall i Müller (2004) a nivell global, entre països

segona residència (Gausa, 1996; Anton Clavé, 1998; Leira i

on es produeix aquest fenomen. Aquests autors, però, també

Quero, 1991; Aledo et al., 2007; Font, 2007).

afegeixen que, tot i aquesta dificultat conceptual, en els espais
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Taula 4.1. Característiques del procés de construcció dels espais

mediterrani, en cinquanta anys ja apareix tot el territori litoral

turístics litorals dedicats a les segones residències, segons la

ocupat, ha portat a considerar negativament l‟expansió del

bibliografia revisada.

fenomen. Aquesta negativitat en la transformació del paisatge, es
produeix per un ràpid canvi en el discurs i l‟imaginari d‟aquests
Ritme accelerat
Depredador
Desbocat/ Descontrolat

Característiques del

Improvisat

procés

Desordenat
Dispers

paisatges i territoris que passen a ser consumits (Nogué, 2007b),
i que han de ser llegits i interpretats per turistes i residents.
El ritme de construcció de l‟espai turístic residencial porta a
qualificar aquest procés de transformació com a depredador, en
paraules de Pié i Barba (1996). Relacionat, també amb aquestes
el ritme accelerat que caracteritza el procés de construcció de

Discontinu
Diferenciat

Font: elaboració pròpia.

l‟espai turístic urbà dedicat a la segona residència, la bibliografia
revisada el titlla de desbocat o descontrolat. Leira i Quero (1991)
manifesten que el model institucional d‟organització i control del
creixement urbà han fallat “en la concepció i projecte de les
perifèries i en l‟organització dels territoris turístics” (pàg. 3). És

El primer dels adjectius que caracteritza el procés de construcció

precisament aquest descontrol que porta a alguns autors a

de l‟espai turístic dedicat a les segones residències, és el ritme

considerar que el creixement turístic ha estat del tot improvisat,

amb el qual s‟ha ocupat l‟espai litoral, com a conseqüència d‟un

adaptant-se al ràpid canvi de preferències de la demanda, sense

augment de la demanda d‟aquest producte turístic: “[...] un

tenir en compte el significat i la sostenibilitat de les estructures

procés d‟urbanització accelerat ha estat el factor que configura

urbanes que es construïen. En aquest sentit, Vicente i Rufí i Jordi

l‟especialització de l‟espai litoral, en resposta a unes demandes

i Pinatell (2007) associen aquesta manca de planificació al

de sòl per construir allotjament” (Vera Rebollo et al., 2011, pàg.

període franquista, “fet que va condicionar en gran mesura tot

114). La celeritat amb la qual s‟ha transformat el paisatge litoral

allò posterior” (pàg. 352).
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Aquesta poca planificació del procés ha portat a considerar, la

diversitat tipològica del desenvolupament i el seu diferent grau

implantació del turisme en el territori litoral, com un procés

d‟integració en l‟estructura regional i local” (Vera Rebollo et al.,

desordenat, i pel que fa a la construcció d‟unitats urbanes

2011, pàg. 114).

dedicades a les segones residències, com a dispers, movent-se

Pel que fa a la seva evolució temporal, és Serrano Martínez

més per una lògica econòmica que no pas per l‟acompliment

(2003) qui relaciona els cicles econòmics, dividits per dècades,

d‟objectius d‟una planificació territorial òptima: “el turisme va

amb la construcció de segones residències a Espanya,

créixer de forma desordenada però compacta entorn a la costa i

comparant-ho amb la construcció d‟habitatges i distribuïts per

als espais de major atractiu natural; la segona residència, pel

comunitats autònomes, de fet “[...] no convé oblidar que la

contrari, va tacar més el territori perquè buscava sòls més barats,

implantació territorial del turisme sol estar relacionada amb

ocupant el territori de forma aleatòria” (Pié i Barba, 1996, pàg.

impulsos des del costat de la demanda, un mecanisme de

44). En aquesta línia, Leira i Quero (1991) assenyalaven que

mercat” (Vera Rebollo, 2006, pàg. 157).

“mentre la ciutat creix en continuïtat i sols excepcionalment

Una de les primeres consideracions que fa Serrano Martínez

ofereix salts significatius de llindar, el territori turístic s‟organitza

(2003) és que tot i que hi ha hagut un augment del nombre de

normalment mitjançant salts d‟escala, agregant peces no

segones residències a Espanya, sobretot des de l‟aparició del

necessàriament per continuïtat, on cada generació urbana ha de

considerat turisme residencial, aquest creixement no ha estat

ser concebuda com un salt qualitatiu del conjunt per addició d‟un

continu,

nou producte” (pàg. 4-5). El que Pié i Barba (1996) qualificarien

construïdes “en els períodes en els quals l‟economia espanyola

com una ocupació territorial, de les segones residències, en “pell

va créixer a un major ritme” (Serrano Martínez, 2003, pàg. 55), i

de lleopard” (pàg. 45).

per contra, hi ha una disminució del creixement en la construcció

Aquest procés d‟ocupació del litoral mediterrani a partir de

de segones residències en el moment de recessió econòmica, a

l‟activitat turística no sempre ha estat igual, i no sempre té el

grans trets. Tot i que l‟article no es centra solament en aquelles

mateix resultat. Pel que fa als resultats, “el procés d‟implantació

comunitats tradicionalment turístiques, i per tant, geogràficament

del turisme massiu presenta diferències, que responen a la

de litoral, si que hi ha una atenció especial en elles al concentrar
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els creixements més alts, tant en l‟evolució del procés com en

d‟habitatges, però, tal i com assenyala Serrano Martínez (2003),

nombres absoluts, exceptuant la Comunitat de Madrid. Rullan

no afecta de la mateixa manera a les segones residències, per

(2011) indica com en les comunitats de la costa mediterrània, la

una banda considerades una inversió segura que compta amb el

funció turisticoresidencial, motivada per l‟atracció que exerceixen

beneplàcit de l‟estat, i per altra banda, per “l‟arribada massiva de

aquests espais sobre la població europea, i les possibilitats de

turistes estrangers, i l‟adquisició freqüent d‟aquests habitatges en

negoci immobiliari que ofereixen aquests espais, justifica el

àrees d‟oci, en especial les costaneres” (Serrano Martínez, 2003,

creixement en el percentatge d‟artificialització del sòl.

pàg. 61). Aledo (2008), destaca l‟època des de meitats dels 70

Entre els anys 60 i 70 es produeix un despertar en el procés de

fins a començaments dels 80, que ell considera la primera etapa

construcció de les segones residències, “durant els anys

en l‟evolució del turisme residencial, etapa en la qual s‟inicia el

seixanta es multipliquen per set, en relació a la dècada anterior”

turisme residencial com a fenomen de masses. Per aquest autor

(Serrano Martínez, 2003, pàg. 59). Aquest fet coincideix amb la

s‟inicia l‟ocupació de la primera línia de costa en molts municipis

popularització del fet turístic: les vacances com a dret. Per una

turístics a partir dels “seus productes estrella [...], la petita

banda, una millora en les condicions de vida de la població

urbanització dispersa i els blocs d‟apartaments en alçada en la

espanyola,

primera línia de platja” (Aledo, 2008, pàg. 104).

amb

un

augment

de

les

seves

capacitats

24

econòmiques, i per altra, amb l‟adquisició d‟habitatges per part

Aledo (2008), tot i que no aporta cap evidència empírica

en el

de població estrangera.

seu article, assenyala que aquests dos productes a consumir

En la dècada dels 70, Serrano Martínez (2003) diferencia dos
períodes. En la primera meitat dels 70 continua el creixement del

24

nombre de segones residències construïdes, continuant la

associat a unes formes que estableixen unes etapes evolutives en la implantació

tendència engegada en la dècada dels 60, i que durant aquesta

La descripció del model turístic i la seva evolució en el mediterrani espanyol,

territorial del model que fa Aledo (2008) en el seu article De la tierra al suelo:
transformación del paisaje y el nuevo turismo residencial, pren les dades i

primera meitat dels 70 pren més força.

exemples de les províncies d‟Alacant, Múrcia i Màlaga “pels extraordinaris

Durant la segona meitat dels anys 70 es produeix una

desenvolupaments turístics residencials esdevinguts en aquestes províncies”

desacceleració econòmica que afectarà a la construcció

(pàg. 101), extrapolant així les formes i les dinàmiques d‟ocupació d‟aquests
casos concrets a tot el litoral espanyol. Pel que fa a aquesta (continua)
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pels turistes, es localitzaven de forma diferenciada en els

suposa una recuperació pel sector de la construcció, “però amb

municipis

torres

menor protagonisme dels habitatges secundaris, el parc dels

d‟apartaments, es construïen al costat del mar, fent del paisatge

quals estava donant mostres de saturació, després el fort auge

un valors a l‟alça, i on les vistes tenien un preu. Els xalets es

anterior” (Serrano Martínez, 2003, pàg. 63). La dècada dels 80,

presenten

nom

fins la crisi del 1991-1994, és la segona etapa que Aledo (2008)

d‟urbanitzacions, disperses, i que Aledo (2008) situa en les

distingeix en l‟evolució del turisme residencial a Espanya,

“zones de costa més abruptes o en àrees una mica més

caracteritzat per la construcció de macrourbanitzacions o

allunyades del mar” (pàg. 104). Pié i Barba (1996) resumeixen

“projectes urbanístics cada cop més ambiciosos (amb l‟aparició)

aquest canvi en la manera d‟ocupar l‟espai turístic, des de

d‟un nou model d‟enorme èxit copiat parcialment de l‟urbanisme

meitats

on

nord-americà: la urbanització, formada per agrupacions de

“desgraciadament, d‟aquelles primeres i tímides aproximacions

xalets, adossats i bungalows, que conformen una unitat

“d‟urbanitzar la natura” de meitats dels seixanta, es va donar pas

urbanística separada dels cascs urbans tradicionals” (Casado-

a processos molt més durs, intensos i massius, en els que es

Díaz, 1999, citat per Aledo, 2008, pàg. 104).

substitueix el model inicial per un altres basat en un urbanisme

En la dècada dels 90, es produeix un nou augment de la

vertical [...] que va durar fins els anys 73-74, en els que la crisi

construcció d‟habitatges, també els secundaris, tot i que Aledo

del petroli va tancar el cicle” (pàg. 45).

(2008) assenyala que el sector turístic residencial espanyol

En la dècada dels 80 hi ha una recuperació econòmica que,

pateix entre 1991 i 1994 una crisi en la venta d‟habitatges

segons Serrano Martínez (2003), es tradueix en un augment en

dedicats a la segona residència “per una caiguda de la demanda

la construcció d‟habitatges, fet que no és extrapolable al cas de

procedent del Regne Unit” (pàg. 104). Després del 1994, hi ha

les residències secundàries. La recuperació econòmica també

una recuperació, amb força, del sector que es plasma en la

turístics.

sota

dels

Els

petites

60

fins

blocs

d‟apartaments

agrupacions

a

que

començaments

rebran

dels

o

el

70,

creació de macrourbanitzacions al voltant de camps de golf,
generalització no tots els productes turístics es reprodueixen, ni ho fan de la
mateixa manera (localització i distribució), en el litoral espanyol (Vera Rebollo,
2006), o tal com té lloc en l‟àrea d‟estudi que contempla el present projecte.
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continuen mantenint per la demanda que tenen en el marcat

han afavorit aquest boom, i les seves excepcionals dimensions i

turístic de la segona residència (Aledo, 2008).

que li han donat unes característiques noves i preocupants”

La dècada dels 90 suposarà un canvi. S‟inicia un procés de

(Burriel de Orueta, 2008, pàg. 8). A escala europea, el fenomen

construcció de gran magnitud, un boom immobiliari (Burriel de

es veu afavorit per la globalització, que influeix directament en

Orueta, 2008) que alguns autors han caracteritzat com a tsunami

l‟adquisició d‟una residència en qualsevol part del món, sempre

urbanitzador (Gaja i Díaz, 2008; Rullan Salamanca, 2011).

que es pugui, fent que ja no es tracti d‟una qüestió que es reguli

Aquest cicle d’hiperproducció immobiliària (Gaja i Díaz, 2008) es

des del mercat nacional; a nivell endogen. És cert que

situa, cronològicament parlant, a partir de meitats dels 90 fins

l‟adquisició d‟habitatges dedicats a la segona residència, per part

25

una mica més enllà de meitats del 2000 , té el seu màxim entre

de la demanda no nacional ja es donava des d‟inicis del 60, però

el 2004 i 2006, on “es van superar els

600.000 habitatges

les noves tecnologies han afavorit tant a un accés virtual com

iniciats en tota Espanya” (Rullan Salamanca, 2011), fet que ha

físic a la destinació, elevant el fenomen a un estrat difícil de

portat a alguns autors a referir-se a aquesta època com la

controlar.

“dècada prodigiosa” (Burriel de Orueta, 2008; Rullan Salamanca,

internacionalització del crèdit es sustenta en l‟adopció de nous

“unes

Segons

Rullan

Salamanca

(2011),

“la

d‟actuacions

marcs reguladors que permeten una major integració dels

urbanístiques o de Plans Generals municipals d‟unes dimensions

sistemes bancaris” (pàg. 282). Amb la globalització, continua

enormes i desconegudes fins ara, que projectaven un futur

apuntant Rullan Salamanca (2011), els bancs i les caixes

creixement i d‟ocupació del territori encara molt més ràpid” o

“accedeixen a una major capacitat d‟atracció del diner global que

“d‟actuacions d‟enorme mida, no previstes [...] en el planejament

serà redistribuït en forma de crèdits” (pàg. 282). El mateix autor

municipal” (Burriel de Orueta, 2008, pàg. 7).

fa notar com el fenomen immobiliari associat al turisme, deixa

El trencament respecte les dècades anteriors també es justifica

d‟estar controlat pel sistema bancari/ econòmic del país que

pel sorgiment d‟altres “elements del context polític i social que

oferta el producte, i com comença a ser el mercat internacional el

2011),

caracteritzada

per

propostes

que marcarà el límit d‟inversió i endeutament. L‟entrada a l‟euro
25

Gaja i Díaz (2008) situa aquest període entre 1996 i 2006, mentre que Burriel
de Orueta (2008) situa l‟inici d‟aquest període de gran activitat constructiva a
partir de 1997 fins 2007.

no és més que un altre element que afavoreix a augmentar la
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magnitud de la tragèdia: “[...] la implantació de l‟euro (1 de gener

Burriel de Orueta (2008) atribueix la magnitud del segon boom

2002) que genera la necessitat de blanqueig de capitals ocults

immobiliari, a un fort increment de la demanda residencial, en un

(per la opacitat del sector immobiliari...)” (Gaja i Díaz, 2008, pàg.

marc ideològic conservador, que ha imperat durant tot el procés

3). Associat a un “continu descens del cost del diner i el seu

d‟urbanització del litoral mediterrani espanyol, caracteritzat pel

manteniment a un nivell molt baix, històricament desconegut [...]”

“tot urbanitzable”, i per una posició social majoritàriament

(Burriel de Orueta, 2008, pàg. 8), com a conseqüència, destaca

favorable al desenvolupament.

un “[...] augment del volum del deute hipotecari [...]” (Gaja i Díaz,

En resum, “les excepcionals condicions de finançament per la

2008, pàg. 3).

compra d‟habitatges, l‟increment del nombre de llars i una bona

En l‟estat espanyol, i des d‟un punt de vista normatiu, no existeix

situació econòmica a Espanya i a Europa han estat, segons tots

cap decret o article en cap legislació estatal, que no permeti a la

els analistes, els factors decisius del fort increment de la

població no espanyola adquirir un immoble, ja sigui en el litoral o

demanda d‟habitatges a Espanya i en els últims deu anys”

en l‟interior, en règim de primera o de segona residència. De fet,

(Burriel de Orueta, 2008, pàg. 8).

Ros Tonda (2003) considera el turisme residencial com “la venda

A partir de l‟any 2002, Aledo (2008) situa la quarta i última etapa

d‟un habitatge no principal a un espanyol o estranger per al seu

pel que fa a l‟evolució del turisme residencial espanyol. Etapa on

ús turístic o vacacional per si mateix o per tercers, així com la

queda reflectida la tendència urbanística ja comentada: grans

venda d‟un habitatge principal a un estranger per al seu ús

actuacions que consumeixen grans quantitats de sòl i precisen

residencial per raons diferents a les laborals o professionals”

de grans quantitats de recursos. Així, “aquesta etapa s‟identifica

(pàg. 72). Aquest fet ha afavorit al mercat immobiliari associat a

per l‟aparició d‟un nou producte, el resort turisticoresidencial que

l‟activitat turística. Amb un intent d‟ampliar la demanda, són

suposa un salt en l‟escala quantitativa i qualitativa del sector que

diverses les promocions que s‟enfoquen a un client estranger, a

podem conceptualitzar com el Nou Turisme Residencial” (Aledo,

través d‟intermediaris que contacten amb aquests a l‟estranger, i

2008, pàg. 107).

faciliten la transacció mercantil en el seu idioma.

54

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

A partir del 2007, i per extensió al 2008 i 2009, es produeix un

equipaments han de permetre el desenvolupament de les

trencament de la tendència, amb una desacceleració i fre del

relacions socials i de convivència” (pàg. 497).

fenomen hiperconstructiu anterior (Rullan Salamanca, 2001).
El resultat de tot aquest procés de construcció al llarg del litoral
mediterrani espanyol són els espais turístics dedicats a la

4.1.2. - La naturalesa dels espais turístics residencials

segona residència. Espais urbans diferenciats, per les formes i

L‟expansió del model turístic de sol i platja i el paper que en ell

les

han tingut les segones residències ha estat conseqüència de la

funcions

de

les

unitats

constructives

destinades

a

l‟allotjament de forma temporal. Es tracten d‟un “conjunt

forma

d‟habitatges, infraestructures, equipaments i serveis agrupats en

característiques i de les condicions que s'han presentat en un

urbanitzacions o condominis dins un conjunt unitari, en règim de

determinat territori i condicions que s'han presentat en un

propietat o lloguer, orientat en el seu disseny i funcionament a

determinat moment i territori. Els agents que participen en la

proporcionar als seus usuaris una alta qualitat de vida,

definició del sistema turístic són: els promotors privats, els

especialment en l‟ordre mediambiental, a desenvolupar les seves

turistes, el sector públic i la societat local. Les condicions de

capacitats personals en activitats d‟oci i en les relacions socials i

desenvolupament són les infraestructures, que afavoreixen

de convivència, constituint en si mateix un producte tipificat”

l‟accessibilitat a la destinació.

com

s'han

articulat

els

agents,

de

les

seves

(Torres Bernier, 2003, pàg. 56). Aquesta aproximació ja era
contemplada per Raya Mellado et al. (1999), al considerar que
l‟espai residencial turístic té la finalitat de satisfer unes

4.1.2.1.- Agents i condicionants del desenvolupament

necessitats diferents de les del resident local, construint uns

En el procés de desenvolupament d'un espai turístic hi participen

espais diferenciats als de la ciutat tradicional, sent la qualitat de

diferents agents. Knafou (2006) ja es refereix al turisme com:

vida el principal requisit per a la construcció i funcionament
d‟aquests espais: “[...] les qüestions relatives al paisatge i al medi

Un sistema d‟actors, pràctiques i llocs, on la seva finalitat

ambient prenen especial protagonisme. La seva estructura i

és la re-creació dels individus mitjançant el seu trasllat
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fora dels seus llocs de vida habituals, el que comporta

conjunt d‟agents que participen el la producció de tot espai de la

habitar temporalment en altres llocs. El turisme ni és una

destinació turística” (pàg. 253).

activitat ni una pràctica, un actor, un espai o una

En aquest apartat es pretén analitzar els elements del sistema

institució: és el conjunt de tot això, que forma un sistema.

turístic, diferenciant entre agents (els promotors privats, els

El sistema inclou: turistes, llocs, territoris, xarxes

turistes, el sector públic i la societat local) i condicionants (les

turístiques, mercat, pràctiques, lleis, valors i joc amb la

infraestructures i l‟accessibilitat, i els mecanismes de control de

resta d‟institucions socials (Knafou i Stock, 2003, citat a

l‟activitat).

Knafou, 2006, pàg. 19).
a.- Promotors privats: constructors
Aquests elements del sistema que contempla Knafou (2006), que

En el turisme residencial, un dels agents clau és el promotor

aquí s‟anomenen agents i condicionants, tenen diferents

privat, creador del producte tangible a consumir: les segones

comportaments en tot el procés d‟evolució i construcció de la

residències. En la definició del concepte de turisme residencial, i

destinació turística. El comportament de qualsevol d‟ells té una

tot i que la construcció no pot ser vista com a part de la indústria

reacció vers els altres, posant en funcionament un procés

turística, tal i com recull Aledo (2008), sí que pren especial

diferenciat segons les decisions o el paper que adopti cadascun

protagonisme si l‟objecte de la revisió pivota entorn al territori

d‟ells.

turístic i no al desenvolupament de l‟activitat econòmica com a

Els elements del sistema turístic són també identificats per Vera

tal.

Rebollo et al. (2011), que diferencien entre consumidors

Juntament amb l‟administració pública local, els promotors, han

(turistes), mecanismes públics

la

estat els responsables del mosaic desordenat d‟urbanitzacions

destinació, els recursos que són l‟atracció, la societat local,

que s‟estenen al llarg del litoral espanyol i de contribuir a la

l‟oferta de serveis i les infraestructures, els propietaris del sòl, els

creació de dinàmiques especulatives. Tot i això, encara que per

i privats,

el transport,

promotors urbans i empresaris turístics. Tots ells

“formen el

alguns

autors,

els

promotors

privats

són

els

autèntics

responsables de la mala fama del turisme residencial, “els
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urbanitzadors no actuen sols, sinó en aliança amb els

urbanitzacions turístiques. Per altra banda, els promotors privats

responsables polítics, que són sotmesos a pressions dels lobbys

són els constructors de les formes (tipologies edificadores) que

del sector de la construcció” (Raya Mellado et al., 1999, pàg.

defineixen el paisatge de l‟espai turístic, i en última instància, la

381).

identitat dels espais turístics de segona residència al llarg del

De fet, els promotors privats no han fet res més que moure‟s en

litoral mediterrani. Tal com assenyala García Manrique (2000),

una lògica empresarial, que “es caracteritza per la recerca

els promotors, “[...] insistien en la necessitat de construir espais

immediata de resultats econòmics, per la seva capacitat de

de qualitat, integrats en el seu entorn natural i amb poca relació

mobilitat o de desplaçament i per la gran quantitat de capital

amb els espais urbans. Defensaven que eren espais particulars,

econòmic i simbòlic del que disposa” (Mazón i Aledo, 2005, pàg.

ja que no tenen resa veure amb el concepte de ciutat ni

28; veure també Raya Mellado et. al., 1999), i per la seva poca

evolucionen de la mateixa manera” (pàg. 44).

implicació o consciència territorial que han representat molts dels
seus actes. De fet, “un cop han dut a terme la seva tasca queden

b.- Els turistes

fora d‟escena i qualsevol efecte advers de la seva activitat no els

És el turista el consumidor del producte turístic, i en el cas del

preocupa” (Raya Mellado et al., 1999, pàg. 381).

turisme residencial, “es desplacen cap el lloc de producció per a

Des de la perspectiva del projecte que aquí es presenta, els

que tingui lloc [...] [la seva] experiència, ja que ha de retornar

promotors juguen un doble paper. Per una banda, són els que

posteriorment al seu lloc d‟origen” (Anton Clavé, 2007b, pàg. 26-

procuren el producte a consumir, i per tant, estimulen la

27). En el cas del turisme residencial, el turista és el que

demanda en les destinacions turístiques dedicades a la segona

consumeix l‟espai, i el que, a partir de les seves preferències,

residència. Segons com es miri, es podria parlar d‟ells com els

dóna forma a l‟espai residencial.

intermediaris entre el municipi que vol comptar amb una

El turista, doncs, no sols consumeix el producte turístic, sinó que,

infraestructura apta per al turisme residencial, i els turistes

en el cas del turisme residencial, “intervé en la creació i recreació

definits com els consumidors d‟aquestes estructures que

de noves formes espacials d‟acord amb les seves necessitats”

determinen les formes i funcions que acaben adquirint les

(Vera Rebollo et al., 2011, pàg. 197). És l‟encarregat de marcar

57

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 2.- Marc teòric i metodologia.

les pautes i els patrons de consum dels productes turístics, i en

se de la quotidianitat i la vida estressada que viu en el seu lloc de

el cas del turisme residencial la seva influència és major, al

primera residència. Des del canvi en les pautes de treball,

modificar el territori i al crear o construir espais, o productes

consum i organització social que comporta l‟etapa industrial, les

turístics de major durada.

vacances són un dret de la societat, que ofereix “l‟oportunitat

L‟adquisició d‟una segona residència fidelitza al turista amb la

d‟obtenir vivències que es converteixen en la satisfacció de

destinació. De fet, el turista residencial no és com el turista

certes necessitats” (González Reverté, 2007b, pàg. 70).

convencional, i requereix l‟ús d‟una sèrie d‟infraestructures i

Aquestes vivències, a les que fa referència González Reverté

serveis públics i privats que, en la seva gran majoria comparteix

(2007b) són el que Hiernaux (2009) relaciona amb les

amb el resident. A més, en el cas que ens ocupa, al tractar-se

percepcions que té un individu quan es desplaça a un lloc

d‟estances més perllongades, aquesta demanda és més intensa,

diferent del de la seva residència habitual. Un concepte

tornant-se per al turisme residencial molt similar al dels propis

interessant a introduir, i relacionat amb l‟imaginari de Hiernaux

habitants de la zona” (Torres Bernier, 2003, pàg. 63-64).

(2009), és el del mindscape, que utilitza Löfgren (1999) per
referir-se a aquella producció de memòria col·lectiva, on el

b.1.- La motivació del turista residencial

turista, a partir de les imatges d‟un lloc, part física, selecciona

Tal i com apunta González Reverté (2007b), el temps de

aquells atributs que conformaran la seva experiència turística,

vacances “[...] suposa una reconstitució física i mental de les

part mental, i que en definitiva, construiran la imatge-fantasia

persones i un element bàsic per al desenvolupament personal i

d‟aquell lloc (Ronström, 2005). Es tracta de la barreja entre

la construcció de la identitat dels individus” (pàg. 72). Les ciutats

memòries personals amb imatges col·lectives. Tal i com

turístiques, i concretament els espais dedicats a les segones

expressa Löfgren (1999), “amb la tornada a casa, a les ciutats, la

residències, són el màxim exponent per al turista, ja que trasllada

gent està ocupada recordant estius passats, projectant, i

el seu lloc de residència al lloc de vacances, al seu paradís

recordant una i altra vegada els propers estius” (pàg. 7). En

(Hiernaux, 2009). La necessitat de traslladar-se a un ambient

aquests dos conceptes resideix una observació important:

diferent del diari parteix de la necessitat de l‟individu d‟allunyar-

l‟imaginari o mindscape pot ser previ a l‟experiència, ja que en un
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món globalitzat, les imatges sobre llocs de vacances es

motius pels quals el turista residencial es trasllada a la seva

repeteixen i reprodueixen amb la finalitat de crear aquest desig

residència secundària, van més enllà de la desconnexió dels

pel gaudi del temps d‟oci, o en el segon cas, posterior a la seva

elements negatius associats a la ciutat on es localitza la seva

experiència, on el turista reté, en la seva ment les seves

residència principal.

vacances, les sensacions, que creen aquest concepte mental

La maduresa del fenomen turístic residencial aporta una

que li produeix plaer i desig. Coëffé i Violier (2008) expliquen que

complexitat que es reflexa en les relacions socials i les

tot i que el món es troba i es fa visible cada dia en els mitjans de

dinàmiques que es produeixen en la ciutat turística: “[...] en els

comunicació, “[...] volem experimentar per nosaltres mateixos els

turistes residencials el motiu de la visita sol ser l‟oci, la recreació i

sentiments que omplen les nostres pantalles (imatges que els

les vacances encara que es presentin altres motius (similars als

mitjans de comunicació presenten dels llocs) com res pot

recollits en la definició del turista) tals com visites a parents i

reemplaçar la complexitat més enllà del descobriment in situ”

amics; negocis i motius professionals; tractaments de salut; etc.”

(pàg. 5).

(Raya Mellado et al., 1999, pàg. 496).

Però la recerca del benestar personal va més enllà de l‟estada, i
en el cas del turisme residencial, el turista adquireix una casa en

b.2.- La pràctica del turisme residencial

“el seu paradís”, per viure-hi, quedant vinculat al lloc de

L‟evolució de l‟activitat turística i els canvis en la societat urbana,

vacances. Hiernaux (2009), afirma que “no hi ha dubte que les

porten a múltiples situacions de caire social que es comencen a

segones residències són part d‟una manera d‟habitar pròpia de

donar en els espais turístics de segona residència, i que es

les classes socials mitjanes i altes que poden donar-se el luxe de

plasmen en una major durada de la pràctica residencial turística.

canviar

a

El turista resident reclama aquelles comoditats que són pròpies

mecanisme de defensa contra la rutina de la primera residència,

de l‟ambient urbà quotidià: “el turista residencial, tal com posa en

l‟estrès de la vida laboral i el desgast de la quotidianitat” (pàg.

manifest els seus llargs períodes d‟estança, busca a més de l‟oci

124). Amb l‟evolució de l‟activitat turística al llarg d‟aquests anys,

una certa qualitat de vida que identifica amb el lloc escollit.”

des de meitats dels anys 60 del segle XX fins l‟actualitat, els

(Raya Mellado et al., 1999, pàg. 496). Reforçant aquesta idea,

d‟entorn

socioespacial

amb

freqüència,

com
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Quero (2004) afegeix que: “els turistes procedeixen d‟un ambient

residencials. Les modes, el moment vital en el que es trobi el

urbà i requereixen ser rebuts també en una cultura urbana, en

turista, la seva formació, entre altres aspectes, queda imprès en

espais conscientment conformats” (pàg. 201).

les unitats de residències secundàries litorals, arribat a

És Torres Bernier (2003) qui exposa els motius que determinen

qüestionar la seva existència a partir de la tendència que apunta

l‟elecció d‟un lloc per comprar una casa, que es concretaria en

Hiernaux (2009) a “reemplaçar la gestió concentrada del temps

que l‟espai tingui una elevada qualitat de vida i un ambient social

vacacional (vacances llargues una o dues vagades l‟any) per una

agradable. El primer motiu, inclouria ítems com: la climatologia,

acumulació de moments de ruptures de la seqüència temporal en

la

i

mig de la producció, mitjanant estades de vacances curtes,

infraestructures, l‟atenció sanitària, la neteja, la tranquil·litat i la

inclús en el medi urbà i no forçosament en la platja” (pàg. 119).

qualitat mediambiental tant de l‟espai públic com l‟espai privat.

Aquesta tendència a consumir de forma diferent el temps d‟oci té

Pel que fa a l'ambient social agradable, l‟autor ho defineix com

a veure amb la gestió del temps del turista, que es replantejat

aquells “llocs on es satisfacin aquestes relacions (les socials),

davant la globalització del fenomen turístic i “[...] l‟entrada en joc

tant en les pròpies estructures urbanes, com per l‟existència

de les companyies aèries de baix cost (LCC) [que] permet passar

d‟associacions o institucions orientades a aquesta finalitat”

un cap de setmana o inclús unes poques hores en destinacions

(Torres Bernier, 2003, pàg. 51). Per tant, es pot arribar a la

realment allunyades” (González Reverté, 2007c, pàg. 34).

conclusió, a la que també arriba Ros Tonda (2003), que “la

La mobilitat associada al turista és, de fet, un altre dels factors

decisió de compra d‟un habitatge turístic o una segona

que defineixen el turisme residencial. Duncan (2012), basant-se

residència és més emocional que racional. És a dir, no estem

en Hall (2005), fa notar aquesta idea afirmant que la mobilitat

davant una necessitat, sinó un desig, i aquest fet condicionarà la

temporal, per motius turístics, pot difuminar les fronteres amb

compra i el procés de comercialització del producte” (pàg. 77).

altres formes de mobilitat temporal, que inclouen la migració, els

El turista, doncs, condiciona amb les seves preferències i

viatges de feina o les migracions de retorn. Els turistes, poden

experiències, les formes i les funcions que serviran com a

decidir no retornar als seus llocs d‟origen, ja perquè trien retirar-

referència per a la creació i materialització dels espais turístics

se en el seu paradís, o perquè la ciutat turística els hi ofereix tot
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un conjunt d‟oportunitats (laborals, socials, econòmiques, entre

La conversió de turista a resident és un procés gradual. Tal i com

altres) que provoquen l‟establiment de la seva residència

assenyala Torres Bernier (2003), del turisme residencial el més

permanent en aquells llocs considerats, per aquests, com llocs

important “és considerar la seva vessant dinàmica com procés

de vacances.

de vinculació d‟una persona o grup familiar a una destinació

Tant Torres Bernier (2003), com Williams i Hall (2000), tracen la

turística [...], amb la captació del turista potencial, continua amb

línia entre el turista residencial i l‟immigrant, en el moment en

l‟esporàdic, per passar a ser habitual, i que determina una relació

que els turistes fixen la seva residència permanent en la segona

residencial en qualsevol de les tres formes examinades” (pàg.

residència, amb el que s‟entén que es desvinculen de la primera

55). Encara que aquest no contempli la residència permanent, es

residència, o en el moment en que el turista té una feina

conclou que el turista deixa de ser-ho per passar a ser habitant.

remunerada en el lloc de destinació. Els mateixos Williams i Hall

Aquesta evolució del turista, segons Williams i Hall (2002) està

(2000) exposen diferents formes de migració relacionada en

estretament relacionada amb l‟evolució de la destinació turística,

turisme: en el moment en que els turistes decideixen quedar-se

i més concretament amb la maduresa de la mateixa. Aquests

de forma més aviat permanent en una destinació turística, tot i

autors proposen un model que es basa en l‟establiment de

que en un moment donat es pugui produir una situació de retorn.

quatre fases evolutives, tal i com es pot observar en la taula 4.2,

Entre els casos que exposen hi ha el de la migració laboral i de

on es relacionen “les característiques específiques de cada

retorn, el de la migració empresarial, i el de la migració per

moment de la trajectòria vital d‟una persona que es desplaça i

motius de jubilació. Establint-se així dos grans grups de turistes

amb la fase de maduresa turística en la que es trobi la

residents que es poden convertir en potencials residents

destinació” (Huete, Mantecón i Mazón, 2008, pàg. 106). En últim

permanents (residencialisme): els jubilats i els treballadors del

terme s‟ha incorporat quin seria l‟estat de les estructures

sector turístic (Casado-Díaz, 1999; Williams i Hall, 2000, 2002;

residencials turístiques en cada fase de l‟evolució de la

Torres Bernier 2003).

destinació.
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Taula 4.2. Adaptació del model Williams i Hall (2002) sobre la mobilitat del turista en relació amb l‟evolució de la destinació turística.

Fase de
desenvolupament
de l'activitat turística

Descripció de
l'activitat

Relació turistadestinació turística

Relació migraciódestinació turística

Resultat estructures
urbanes

Naixement

* Indústria molt senzilla, a
petita escala i informal .
* Es proveeix de recursos
locals.

Desenvolupament

* Inici de la construcció de
segones residències.
* Desenvolupament sector de la
construcció.
* La demanda de mà d'obra
supera les fonts locals.

* Lloguen i s'allotgen en les
residències dels locals, no
exclusiu d'ús turístic.

* Lloguer i compra de segones
residències d'ús temporal.

* Innexistent. La indústria
turística es proveeix de la
mà d'obra local.

* Migració de mà d'obra de
caràcter temporal, per
estacionalitat activitat.

Nucli població/ ciutat
convencional

Espai Turístic

Maduresa

Estancament/ Declivi

* Major experiència de la societat
en el gaudi i la pràctica turística.
* Millor exploració de la destinació.
* Millora lectura i coneixement de
l'espai turístic.

* El nombre de turistes que
visiten la destinació s'estabilitza,
inclús pot arribar a decréixer
davant el naixement o
desenvolupament d'altres
destinacións turístiques que
competeixen en el mateix
mercat.

* Fenomen de residencialisme per
part de turistes jubilats, prejubilats
i turistes amb flexibilitat laboral.

* Retorn dels jubilats als seus
llocs d'origen.

* Fenomen de residencialisme per
part treballadors sector terciari,
fins ara temporal.

* Migració mà d'obra retorna a
llocs d'origen.
* Migració de mà d'obra a altres
destinacions en fases més
primerenques.

Reestructuració

* Es produeixen dues situacions:
a) Rejoveniment de l'activitat turística:
reposicionament de la destinació en el
mercat turístic (obertura a nous
mercats per indagació en altres canals
de distribució).
b) Abandó de l'activitat turística: la
ciutat turística entra en
competència amb altres ciutats
convencionals.
* En cadascuna de les situacions:
a) Incorporació de nous atractius i
noves funcions en l'espai turístic, per a
nous perfils de turistes.
b) Reconversió dels espais turístics de
segona residència en barris
residencials.

Ciutat turística

* En cadascuna de les situacions:
a) Nova onada migració de mà d'obra,
més formada en l'activitat turística.
b) Migració de mà d'obra especialitzada
en altres sectors d'activitat.

Ciutat

Font: reformulació pròpia a partir del model de Williams i Hall (2002).
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La tercera fase és la que resulta més interessant des de la

La quarta fase que distingeixen Williams i Hall (2002), estaria

proposta de l‟estudi que es duu a terme. L‟experiència de la

directament relacionada amb el declivi o estancament de la

societat en el gaudi i la pràctica del turisme porta a una millor

destinació turística, segons el cicle del producte de Butler (1980).

exploració de la destinació, una millora en la lectura de l‟espai,

En aquest cas, la mobilitat procurada per l‟activitat turística es

que condiciona el seu l‟èxit. Aquest coneixement farà que, per

mou en diversos sentits. Per una banda, els immigrants que

una banda, la destinació es converteixi en lloc de residència

s‟havien establert en la destinació turística de forma permanent,

permanent o temporal de jubilats o prejubilats, segment de

poden tornar al seu lloc d‟origen, motivats per ”la nostàlgia vers

turistes que tenen més flexibilitat temporal. Per altra banda, la

el lloc d‟origen, perquè ja han complert amb els seus objectius

migració laboral

26

que fins ara estava lligada a la temporalitat de

econòmics, o perquè desitgen jubilar-se en els seus llocs

l‟activitat, es comença a establir de forma permanent en

d‟origen envoltats de família i amics” (Williams i Hall, 2002, pàg.

aquestes destinacions turístiques, influenciats per un estil de vida

11). O es pot produir la situació que marxin a treballar a una altra

procurat per l‟activitat turística i per un millor coneixement de la

destinació turística que es torbi en una de les fases anteriorment

destinació, contribuint a un creixement

de la comunitat

descrites. També es pot donar el cas que aquests jubilats que

permanent que resideix tot l‟any en la destinació turística.

residien de forma quasi permanent, retornin als seus llocs

Aquests últims contribuiran a augmentar les modalitats de

d‟origen per torbar el suport de la família.

mobilitat permanent, o bé visitant els seus llocs d‟origen, o per

Tot i que Williams i Hall (2002) no ho contemplen, el model sobre

rebre visitants dels seus llocs d‟origen. Poden residir, inclús, en

l‟evolució de les destinacions turístiques creat per Butler (2006)

aquests espais turístics, fent referència a la component de

proposa una sisena etapa en l‟evolució d‟una destinació turística,

familiaritat amb aquests espais, per part d‟aquesta mà d‟obra

el postestancament, on es poden donar dues situacions: o bé

terciària.

que es produeixi un declivi de la destinació, o bé, es produeix un
rejoveniment de la mateixa. Sigui quina sigui la situació que es
doni, s‟assisteix a una reformulació de la destinació turística.

26

Mà d‟obra forània atreta per la necessitat de mà d‟obra en el sector serveis i en
el sector de la construcció (veure Williams i Hall, 2002).
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En el cas de que la destinació entri en una fase o etapa de

Per contra, el rejoveniment de la destinació passa per un

declivi, després d‟haver estat econòmicament depenent del

reposicionament de la destinació en el mercat turístic, a partir de

turisme, aquesta perd tota la seva capacitat competitiva, i per

la incorporació de nous atractius i noves funcions en l‟espai, a

tant, ha de reinventar-se lluny d‟aquesta activitat i entrar en

partir de la seva obertura a nous mercats, i a partir de la

competència amb altres ciutats convencionals. Tot i que pot

indagació en altres canals de distribució. Per a aquest

mantenir una activitat turística de caire residual, tal i com

rejoveniment,

assenyala González Reverté (2007a) quan diu que :

estratègies: realitzar un canvi en l‟element bàsic d‟atracció

el

municipi

turístic

pot

adoptar

diferents

turística (revaloritzant algun element propi de l‟espai, o bé,
Si la destinació no és capaç de competir amb atraccions

important una atracció) o allargar la temporada turística (ampliar

renovades, amb el que deixarà de ser una estació per

el mercat turístic amb la inclusió de nous segments de mercat

passar les vacances i es convertirà en un lloc de cap de

turístic). Es tornaria a produir un augment del nombre de turistes,

setmana i per excursionistes, en el cas de que disposi de

però aquests de característiques diferents, que portaria a una

suficient població amb bona accessibilitat al centre

reformulació dels espais turístics de segona residència, amb

turístic (pàg. 118).

noves funcions i usos, adaptats a la nova demanda. Aquesta
demanda, precisarà, de nou, d‟una mà d‟obra molt més

Per tant, la ciutat turística deixa d‟atraure a turistes, com ho feia

preparada i qualificada per atendre aquests nous i diversos

en anteriors fases o moments, i precisa d‟una reconversió

segments de mercat. Aquesta mà d‟obra protagonitzaria noves

d‟aquelles unitats dedicades a segones residències, que

situacions

esdevindran barris residencials. La pèrdua de pes de l‟activitat

temporada turística precisaria dels seus serveis durant més

turística

temps.

en

l‟economia

de

la

destinació

procurarà

una

de

residencialisme,

doncs

perllongació

de

la

reconversió de l‟estructura econòmica, que precisarà mà d‟obra

Com a conclusió, doncs, el model de Williams i Hall (2002)

especialitzada en altres sectors econòmics que no sigui el sector

relaciona de forma directa diverses qüestions a tenir en compte, l

serveis.

més significativa: que el fenomen de residencialisme que es
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produeix en les estructures construïdes per a la residència

compte que: “les qüestions bàsiques de l‟ocupació urbana del

temporal està associat a la maduresa de la destinació,

territori –el quan, l‟on, el què i el com- han estat tradicionalment

proporcionada per un major coneixement dels turistes.

establertes a Espanya sols a escala local, mitjançant el
planejament urbanístic municipal” (Burriel de Orueta, 2009, pàg.

c.- El sector públic

34).

L‟administració pública és un dels agents més influents en la

La magnitud del fenomen, ha estat propiciat pels consistoris

creació i evolució del turisme residencial, participant de forma

municipals que obtenien ingressos de l‟activitat constructiva i

directa en el desenvolupament dels espais dedicats a la segona

immobiliària: “els plans d‟ordenació urbana s‟orienta a classificar

residència. Per Raya Mellado et al. (1999), l‟administració pública

més sòl amb finalitats residencials no permanents i donar cabuda

és un dels agents “[...] en l'escena del sobredesenvolupament

a inversions amb aquesta finalitat [...]” (Vera Rebollo, 2006, pàg.

turístic” englobant en aquesta categoria “[...] governs locals,

165). Així, una mala praxis en la previsió de població per la

regionals i nacionals. Ells tenen el poder de regular el turisme i

determinació del contingent de sòl que havia de procurar el

l‟activitat turística, però sovint no ho fan” ( pàg. 382).

creixement municipal, fan, de l‟administració pública local l‟última

En el cas del turisme de masses basat en la producció i consum

responsable

de segones residències, i en el cas del litoral espanyol, la

responsabilitat s‟ha d‟imputar a les corporacions municipals per

influència de l‟administració pública en aquest procés o evolució,

ser les últimes responsables de la gestió del seu territori” (Mazón

posa el seu principal focus d‟atenció en l‟últim esglaó de

i Aledo, 2005, pàg. 15).

l‟organigrama públic, però el que és en definitiva, el planificador

Per certs autors, el problema ha passat per dotar de massa

real dels espais turístics dedicats a les residències secundàries:

responsabilitat, i en definitiva de poder, a l‟administració local.

l‟administració local o els ajuntaments.

Per Burriel de Orueta (2009), l‟autisme de molts dels municipis

Els consistoris municipals, han propiciat el desenvolupament de

turístics a l‟hora de plantejar els seus creixements residencials

tot el continu de residències secundàries que presenta el litoral

ha portat a un desgavell territorial que sols es pot solucionar a

espanyol actualment. Aquest fet no resulta estrany si tenim en

partir

de

d‟un

la

territori

intervenció

marcat

per

autonòmica

l‟espontaneïtat:

que

estableixi

“la

un

65

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 2.- Marc teòric i metodologia.

plantejament o “unes directrius supramunicipals que fixin uns

dels efectes més immediats i més propis de la natura del turisme

límits per les decisions municipals sobre el quant de l‟oferta

[...]; en que resultarà inevitable la modificació dels valors i pautes

residencial i que garanteixin les infraestructures i els serveis

de comportament d‟aquell que es mantingui més continuadament

supralocals necessaris pels creixements plantejats pels plans

en relació amb el fenomen i mostri major dependència respecte

municipals” (Burriel de Orueta, 2009, pàg. 35). La conclusió

el mateix, com és la població local” (pàg. 174). A més dels

sobre el paper de l‟administració pública en el desenvolupament

impactes que es podrien donar per la implantació de l‟activitat

dels espais turístics dedicats a la segona residència és que en

turística, els espais litorals dedicats al turisme de masses, i

ella, i la seva intervenció, recau la responsabilitat legislativa i

segurament per aquesta component del fenomen, han generat

reglamentària de dictar la orientació en els processos de

unes actituds que ha afavorit al canvi i a l‟adaptació davant les

planificació i d‟orientació estratègica de la política turística (Vera

novetats o innovacions que sol comportar aquesta activitat.

Rebollo et al., 2011, pàg. 205), així com garantir la legitimitat

Pel que fa al turisme residencial, en les destinacions madures del

d‟aquests processos.

litoral mediterrani, es podrien diferenciar dos moments. Un
primer moment, amb les primeres urbanitzacions, el contacte

d.- La societat local

entre la comunitat amfitriona i la comunitat hoste, es pot dir que

Des del punt de vista del sistema procurat pel turisme

era nul pel model d‟implantació territorial dels espais urbans

residencial, la societat local es defineix com el grup humà que

dedicats a la segona residència, que es situaven allunyats del

resideix de forma permanent en el municipi turístic: la comunitat

nucli compacte i amb una accessibilitat dificultosa. Aquest poc

amfitriona (Fernández Tabales, 2007).

contacte podia arribar a generar situacions de refús. Amb

Des de la literatura revisada, i pel que fa a la societat local, el

l‟evolució d‟aquests espais, que porta a la generació d‟un mosaic

tractament d‟aquest agent ha estat contemplat des del punt de

continu format per diverses urbanitzacions, on els nuclis

vista dels impactes de la implantació de l‟activitat turística.

dispersos acaben connectant-se, es produeix un major contacte

Segons Fernández Tabales (2007), els canvis en la societat

entre les dues comunitats, arribant a la convivència amb els

local, que es perceben a mitjà i llarg termini, “són el resultat d‟un
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processos de fixació de població resident que es produeixen en

d‟imitació és tractat per Mazón (2001) afirmant que “la població

els espais dedicats a al segona residència.

receptora es veu atreta per tots aquells productes, modes de

La societat local, davant el canvi, reacciona en termes

consum i de comportament, introduïts en la seva societat pel

d‟oportunitat, aprofitament o mimetisme. En termes d‟oportunitat i

turisme” (pàg. 118).

aprofitament,

un

Els canvis proporcionats pel turisme, tal com assenyala

desenvolupament sociocultural i econòmic, i a una conversió de

Fernández Tabales (2007) poden ser considerats com a

la

de

superficials si es limiten a canvis estètics, costums alimentàries,

desenvolupament respecte als seus territoris veïns: “les àrees

hàbits d‟oci, entre altres, o poden ser considerats més profunds

turístiques poden convertir-se, per les seves respectives regions

si suposen canvis en les formes de vida, creences religioses,

o països, en portes d‟entrada per la penetració d‟innovacions

opcions polítiques, coneixements d‟altres cultures a través de

socials o noves tendències i moviments culturals” (Fernández

l‟estudi de l‟idioma forà, major mobilitat, entre altres. El nivell

Tabales, 2007, pàg. 175). Mazón (2001) afegeix que el turisme

d‟impacte, per Mazón (2001) depèn de l‟evolució de l‟activitat

“pot millorar les seves condicions de vida (de la societat local),

turística. En un primer estadi de contacte entre els turistes i els

no solament en el pla econòmic, sinó que també en altres

locals, l‟efecte imitació es limita als canvis superficials apuntats

aspectes substancials com la cultura, la llibertat, l‟amplitud de

per Fernández Tabales (2007), mentre que els canvis més

mires, la sanitat, etc. I l‟accés a infraestructures, dotacions i

profunds arriben amb el desenvolupament a gran escala del

serveis que haguessin tardat molts anys en aconseguir” ( pàg.

turisme: “amb els grans fluxos turístics mundials, coneguts com

118).

el turisme industrialitzat o de masses, és quan la conducta

Pel que fa al mimetisme, la comunitat amfitriona, i segons el grau

turística és la responsable de la transformació de valors i també

de contacte amb la comunitat hoste, copia patrons de

la modificació dels patrons de consum tradicionals en les

comportament i consum d‟aquests nous residents. Aquest procés

societats

seva

la

societat

estructura

local

econòmica,

evoluciona

portant

a

cap

a

situacions

visitades,

imposant

pautes

de

comportament

estandarditzades i occidentalitzades” (Mazón, 2001, pàg. 119).
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e.- Infraestructures i accessibilitat

distribució de la segona residència en el territori, el creixement

Des del punt de vista de la demanda, la facilitat per accedir a la

del parc d‟habitatges d‟ús temporal respon també a molts altres

destinació turística, i per extensió als espais de segona

factors.

residència, és procurada pels mitjans de transport. Tal com

secundàries és un fenomen estretament vinculat a l‟existència

assenyalen Pallarès i Riera (1991),

d‟aglomeracions urbanes. Atès que és un fenomen dinàmic,

Entre

altres

factors,

“l‟expansió

de

residències

condicionat per factors com ara l‟estructura socioeconòmica de la
[...] les tècniques de transport fan possible recórrer

població de les ciutats emissores, els usos del sòl i les

qualsevol distància. En aquest context, els consumidors

característiques naturals i paisatgístiques dels espais receptors,

maximitzen la seva utilitat i trien els espais de lleure a

l‟existència de promocions de sòl destinades a residències

consumir en funció del temps de què disposen, la

secundàries, les característiques de l‟espai intermedi i la

llunyania respecte els espais de residència habitual i el

valoració social del fenomen [...]” (Pallarès i Riera, 1991, pàg.

cost que els representa el trasllat i l‟estada. Aquest cost

19).

es mesura tant en temps com en diners” (pàg. 16).

Pallarès i Riera (1991) puntualitzen, a més, que també hi ha

En el turisme residencial, la millora del transport apropa la

altres factors que acaben explicant l‟evolució de les segones

segona residència al lloc d‟origen del turista, tant nacional com

residències, com “la valoració del paisatge (factor sociocultural) i

internacional, facilitant, en aquest últim cas, l‟adquisició de

l‟estructura productiva de l‟espai de recepció (factor econòmic) i,

segones residències a un país estranger, en aquest cas, en el

en concret, l‟oferta del sòl susceptible de ser ocupat per

litoral espanyol. El turista deixa de pensar en termes de distància

promocions de residències secundàries” (Pallarès i Riera, 1991,

per passa a pensar en termes de temps.

pàg. 51).

Des del punt de vista de la oferta o des de l‟espai produït, es
contempla aquesta accessibilitat com a element que ha procurat

f.- Mecanismes de control de l‟activitat

l‟expansió i distribució de la segona residència turística en el

Davant la manca d‟una legislació pròpia per controlar i dirigir

territori. Ara bé, si bé és cert que l‟accessibilitat, influencia en la

l‟activitat turística en espais residencials, aquesta ha estat
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27

regulada des de la legislació urbanística, i ha trobat en

directrius. El primer intent important , per desenvolupar una

l‟ordenació o/i planificació del sòl, la viabilitat de moltes

legislació turística pròpia va ser al 1963 amb l‟aprovació de la

estructures turístiques residencials. Així, una de les principals

Ley de Centros y Zonas de Interés de Turismo Nacional (Ley

condicions de desenvolupament de l‟activitat turística, i més

CyZITN) del Ministerio de Turismo, que pretenia posar remei a la

concretament en la seva modalitat de turisme residencial, són els

“impossibilitat de complir uns terminis i processos excessivament

mecanismes de control i planificació de l‟activitat urbanística.

rígids per un sector que, [...] es trobava en un vertiginós

A partir de la literatura revisada, alguns autors fan notar la manca

creixement pel que fa a les demandes de sòl” (Barrado Timón i

d‟instruments propis per l‟ordenació i planificació dels espais

Galiana Martín, 2006, pàg. 8), encara que entrés en contradicció

turístics urbans.

amb la mateixa Llei del Sòl de 1956. Aquests intents per aprovar

L‟article de Barrado Timón i Galiana Martín (2006) descriu com la

lleis de més especificitat sectorial no van tenir èxit davant una

legislació urbanística i reguladora del sòl ha estat la responsable

potent llei del sòl, que no reconeixia la peculiaritat en les

de desenvolupar els espais turístics residencials, i per tant,

implantacions de les unitats turístiques urbanes, suposant: “[...]

condicionant de desenvolupament de l‟activitat turística. L‟article

un important dèficit de cara a afrontar els reptes d‟un explosiu

comença assenyalant com en el moment que es produeix

creixement turístic, la creixent demanda de sòl i els processos

l‟explosió urbanitzadora del turisme, la Llei del Sòl, la de 1956, ja

especulatius que es plantejarien en dècades posteriors” (Barrado

existia, establint “[...] un sistema de gran qualitat teòrica

Timón i Galiana Martín, 2006, pàg. 12).

estructurada en una escala de plans i controls administratius

Així doncs, no es disposa d‟una llei pròpia que controli l‟expansió

sobre la qualificació i la gestió del sòl” (pàg. 8). Tot i aquesta

territorial de l‟activitat turística, tot i que “no sembla apropiat que

estructura tant potent i estricta sobre l‟organització del sòl, els

la primera indústria del país hagi de continuar ordenant-se

mateixos autors assenyalen que en aquesta època d‟explosió del
27

fenomen turístic residencial, desborda a la llei del sòl, resultant la
majoria de desenvolupaments turístics residencials executats al
marge de la llei o en clara vulneració d‟algunes de les seves

Barrado Timón i Galiana Martín (2006) destaquen que anteriorment a la Llei de
Centres i Zones d‟Interès de Turisme Nacional (Ley CyZITN) del Ministeri de
Turisme, un senzill avantprojecte de llei de Zones d‟Interès Turístic al 1955, i
anteriorment des de la Secretaria General per a l‟Ordenació, els de plans
d‟ordenació turística com el Pla d‟Ordenació Turística per la Costa Daurada,
1946.
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segons una normativa merament residencial, que no reconeix les

l‟ordenació i la planificació territorial emergeixen com a

seves particularitats” (Navalón García i Martínez Pérez, 1999,

disciplines reparadores que repensen aquests espais de

pàg. 407). Aquest poc reconeixement ha portat a situacions de

residència temporal: “la justificació de l‟ordenació territorial té a

conflicte, donant com a resultat estats d‟insostenibilitat en totes

veure amb la incapacitat dels mecanismes de mercat per reparar

les dimensions que contempla el terme, en els municipis turístics.

desequilibris territorials i les externalitats que planteja el

La poca planificació dels espais turístics residencials que es fa

creixement [...]” (Anton Clavé i González Reverté, 2005, pàg. 17).

notar en molta de la literatura revisada, porta a que alguns dels

La utilitat d‟aquesta disciplina per al replantejament dels espais

autors, parlin de que els desenvolupaments residencials turístics

turístics, resideix en la seva orientació per planificar el territori de

precisaven d‟una gran transformació del sòl en urbà. Gaja i Díaz

forma integral (Fernández Tabales, 2004).

(2008) parla d‟un planejament municipal sobredimensionat, que

S‟estableix, tal i com anuncia Vera Rebollo (2006), una relació

durant els seixanta, setanta i meitats dels vuitanta no suposava

estreta entre política territorial i model turístic:

cap perill, ja que “tots els agents implicats [...] eren conscients de
que s‟aprovaren operacions irrealitzables a curt i mitjà termini, de

La relació intrínseca que es produeix entre política

que es tractava d‟una espècie d‟urbanisme dorment” (pàg. 3),

territorial i model turístic, en regions mediterrànies i

però el creixement econòmic dels

90, va portar a la

insulars, atribueix un especial interès al marc normatiu

materialització d‟aquelles grans unitats ja aprovades i a la nova

sobre la ordenació del territori, en tant s‟entén que ha de

urbanització de grans peces residencials de caràcter turístic, i a

prestar particular atenció a la gestió del sòl i dels

un augment de les connotacions negatives pel que fa a la

recursos naturals, sobretot quan es tracta de l‟afectació

viabilitat i sostenibilitat d‟aquests espais turístics de segona

derivada d‟una activitat estratègica on el seu creixement

residència, i de la pròpia ciutat turística.

ha d‟amortitzar-se amb els objectius de benestar social i

Per mitigar els desequilibris que es produeixen en l‟urbanisme

qualitat de vida (pàg. 167).

dels espais turístics fruit d‟una planificació molt deficient
(Donaire, González Reverté i Puertas Blázquez, 2005, pàg. 143),
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28

Cal tenir en compte, en qualsevol cas, que tant la normativa

El model de Miossec (1977)

és un dels models més utilitzats

urbanística com la planificació territorial, i les decisions

per explicar la creació i l‟evolució/ expansió territorial dels espais

estratègiques vers l‟activitat turística, són competència de les

turístics. D‟aquest model cal destacar la vocació d'entendre

comunitats autònomes, existint desajustos a nivell estatal sobre

l‟espai turístic des del punt de vista del centre emissor i de les

el camí que haurien de seguir molts dels espais turístics

diferents variables que poden afectar al model general de difusió

residencials de les destinacions madures del litoral mediterrani, i

de l‟activitat al seu voltant. El segon model que aquí es revisa és

sobre un consens sobre les propostes i objectius a seguir en

el de Lundgren (1974) que es preocupa per la configuració dels

aquest sector, de forma general.

espais de segona residència, entesos com espais perifèrics
sotmesos a les dinàmiques d‟un centre emissor, i de la seva
evolució.

4.1.2.2.- La localització de les segones residències

Basat en el model concèntric de Von Thünen (segle XIX),
com

Miossec (1977) “pressuposa que els espais centrals tindran una

evolucionen les destinacions turístiques, i en el cas que s‟ocupa

funció emissora de turistes en àmbits a la recerca d‟altres àmbits

aquest treball, com evoluciona l‟espai turístic, des d‟un punt de

diferents als seus, però en els que requereix un desplaçament

vista territorial. Els models de Miossec (1977) i Lundgren (1974)

que encareix les vacances” (González Reverté, 2007a, pàg.

comparteixen una mateixa visió sobre la utilització de l‟espai

111).

perifèric per a la construcció de quelcom diferent al centre

concèntrics al voltant del centre emissor, dependrà del cost del

emissor o ciutat convencional. En el cas de Miossec (1977) per a

viatge i menjar, i del temps de que es disposi per a les vacances,

Existeixen

diversos

models

que

intenten

sintetitzar

L‟accés

dels

turistes

a

aquests

espais

perifèrics,

la construcció d‟un espai turístic perifèric per al gaudi del temps
d‟oci, i en el cas de Lundgren (1974) per a la construcció d‟un
espai turístic perifèric de segona residència, objecte d‟estudi del
present treball.

28

El seu model contempla dos punts de vista diferenciats. Per una banda,
analitza les perifèries turístiques des del punt de vista del centre emissor, i com
les característiques d‟aquest centre emissor influeix en la configuració d‟aquestes
perifèries turístiques, de forma dinàmica. Per altra banda, també analitza
l‟evolució de l‟espai turístic, entès com un espai perifèric que esdevindrà estació
turística, tenint en compte tots els elements que participen en el seu
desenvolupament.
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a més d‟altres condicionants com la nacionalitat del turista,

El model de Lundgren (1974), se centra l‟expansió de segones

l‟ocupació, l‟edat, comportament, entre altres (Miossec, 1977).

residències, establint també una relació entre un espai emissor,

29

Així Miossec (1977) distingeix quatre zones perifèriques , des

o centre, i la configuració de les perifèries o espais turístics de

del centre o nucli emissor, o cinturons de zones turístiques

segona residència, tal i com queda expressat en la figura 4.1.

perifèriques. L‟accés del turista a aquestes perifèries marcaran el

Lundgren (1974) plasma en el seu model la localització de les

domini del cinturó o perifèria turística, o millor dit, l‟accés del

residències secundàries a partir de la investigació del fenomen al

turista a l‟espai turístic perifèric, classificant aquests espais en

Canadà; i “mostra les transformacions de les relacions espacials

una tipologia pròpia. Aquestes perifèries turístiques, però, no

urbanes entre els centres urbans i les àrees de residències

“són estàtiques, però si elàstiques” (Miossec, 1977, pàg. 42), es

secundàries a mesura que les àrees urbanes s‟expandeixen”

veuen sotmeses a distorsions que les estrenyen, limiten o

(Pallarès i Riera, 1991, pàg. 19).

amplien, en funció de diferents factors, com els bioclimàtics,

La mobilitat individual per motius d‟oci és el factor que permet

històrics, econòmics, polítics, relacionats amb la informació,

explicar l‟evolució de l‟expansió de les segones residències,

d‟economies d‟escala i la pròpia evolució i jerarquia de l‟espai

aportant dinamisme al model de Lundgren (1974). La mobilitat de

turístic, i que limiten, impedeixen o afavoreixen l‟accés del turista

l‟individu que pretén satisfer les seves necessitats d‟oci, està

a les destinacions turístiques o perifèries turístiques. L‟espai

influenciada pel temps lliure disponible, que Lundgren (1974)

turístic queda definit “com un espai complementari, un negatiu, a

organitza per cicles, “el dia, el cap de setmana, l‟estació de l‟any,

la perifèria de les llars de sortida; així com un espai homogeni on

i l‟any”, i pels costos del viatge, que actuen com a selectors dels

les ocasions interposades donen origen a zones d‟influència

llocs, “dirigint la demanda a territoris veïns, destinacions

turística, i on la fricció de la distancia crea possibilitats de

nacionals o internacionals” (pàg. 125).

transferència en la demanda, els mitjans de transport i els tipus

Un altre element que té en compte Lundgren (1974), per explicar

de turisme” (Miossec, 1977, pàg. 44).

l‟expansió del fenomen de les segones residències, és la mida
del centre de població emissor de la demanda: “la intensitat

29

Les perifèries són enteses com espais fora del nucli emissor de turistes. En
aquest cas les perifèries són de tipus turístic.
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temps lliure i dels ingressos, també de la mida del centre de

Donats aquests elements, es posa en marxa un doble

població” (pàg. 125). Estableix una relació directa entre la

mecanisme. Per una banda, el creixement o expansió urbana

intensitat dels fluxos de mobilitat recreativa i la mida del centre

típica de les ciutats, “amb un alt consum de la superfície en la

emissor: una capital generarà uns fluxos més intensos que un

perifèria geogràfica, en constant ampliació de les zones

centre urbà petit o un poble, encara que la ciutat disposi de més

urbanes”, i per altra banda, “una major demanda de cases de

recursos per satisfer les necessitats d‟oci de la seva població

vacances amb un raonable accés de l‟entorn urbà interior”

resident.

(Lundgren, 1974, pàg. 129), produint-se una competència sobre

La demanda és també important en el model de Lundgren

el mateix espai, “les agències de subministrament de sòl

(1974). L‟individu disposa de més temps lliure, de majors

(immobiliàries, promotors i interessos municipals) [maximitzen]

ingressos, i d‟una motivació prou gran per fugir de la ciutat i del

els beneficis d‟una àrea a partir de l‟aplicació d‟una subdivisió

món urbà, a la recerca d‟espais menys urbans i que construeixen

especulativa d‟alta densitat i de polítiques de venda de terrenys”

un espai utòpic on passar el seu temps d‟oci, on l‟individu es

(Lundgren, 1974, pàg. 129).

posa en contacte amb la natura.

A partir dels factors enumerats anteriorment i la descripció

Tots aquests elements que influeixen en l‟expansió del fenomen

d‟aquests mecanismes d‟expansió territorial, Lundgren (1974)

de segona residència contemplats per Lundgren (1974), els

elabora el seu model evolutiu d‟expansió de la residència

resumeix en: el temps disponible per als desplaçaments

secundària. Aquest distingeix tres fases o etapes.

recreatius fora de l‟espai urbà residencial, i per tant la distància

La primera fase “presenta la típica relació entre el centre urbà i la

dels viatges, les exigències espacials, la facilitat d‟accés

seva regió dedicada a la residència secundària” (Lundgren,

(transport) i els requeriments de capital o ingressos de la

1974, pàg. 129). Hi ha un centre urbà petit o mitjà que crea una

demanda; sense oblidar la mida del centre urbà origen de la

àrea

demanda.

comportament del mercat urbà amb una poca interferència de la

de

segona

residència,

generada

per

un

modest

dinàmica econòmica.
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Figura 4.1. Fases en l‟expansió urbana/ àrea recreativa del model de

segones residències, expandint-se les àrees dedicades a

Lundgren (1974).

residències secundàries. L‟expansió urbana segueix les línies de
transport principal, i es dedica a omplir les àrees buides entre el
centre urbà i les àrees perifèriques dedicades a segones
residències. L‟autor, doncs, en aquesta fase, distingeix entre
expansió interior i expansió exterior: “l‟expansió interior és més
de caràcter urbà, mentre que la pressió exterior encara conserva
les

característiques

de

l‟evolució típica de

les

segones

residències, potser d‟una manera més sistemàtica i ordenada
que durant el desenvolupament inicial” (Lundgren, 1974, pàg.
130).
En la tercera fase o etapa del model, el perímetre urbà s‟apodera
Font: Lundgren (1974).

de les àrees de residència secundària, sotmetent a aquests
espais a una transformació estructural i funcional de la seva

La segona etapa es produeix a partir del creixement de l‟àrea
urbana, alterant la relació entre el nucli emissor i l‟àrea perifèrica
dedicada a la segona residència; es produeix un augment de la
demanda de residències secundàries. El creixement de la zona
urbana cap a la perifèria té un component de creixement
centrífug, cap a l‟interior, urbanitzant les àrees perifèriques que
resten buides entre l‟espai urbà i les àrees dedicades a
residències secundàries. Per altra banda, es continua projectant
un creixement cap a l‟exterior per satisfer la demanda de
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naturalesa. Aquestes àrees es converteixen en nous barris
residencials urbans. El resultat és “la incorporació de la zona
recreativa (inicial) en una àmplia àrea metropolitana controlada
per la unitat administrativa de la regió (que és sovint la fase
final)” (Lundgren, 1974, pàg. 130). El creixement de la ciutat
porta a considerar aquesta com una àrea metropolitana, “on la
regió inicial de residència secundària queda absorbida per
l‟expansió de l‟espai urbà fins al punt de formar-ne part”.
(Pallarès i Riera, 1991, pàg. 19). La transformació d‟aquest parc
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de segones residències en residències permanents, porta a la

les

residències

secundàries

porta

a

convertir-les

generació d‟una nova àrea de residències secundàries més

progressivament en àrees de residència permanent. Per tant,

allunyada, ja que la demanda de segones residències no

l‟evolució d‟aquestes estructures per a la residència temporal

disminueix, així: “[...] per tal d‟experimentar un altre entorn no

amb funcions recreatives, cap a estructures urbanes des del punt

urbà, l‟home urbà es veu obligat a viatjar encara més lluny”

de vista convencional, porta a considerar que, segons Lundgren

(Lundgren, 1974, pàg. 130).

(1974), l‟evolució de les àrees de segona residència és un

A partir d‟aquest model es poden arribar a diferents conclusions.

procés que porta a fer ciutat.

La primera, tal i com s‟assenyalen, en el treball realitzat, Pallarès
i Riera (1991), es basa en els factors que inicien el procés del
fenomen d‟expansió de les àrees dedicades a residències

4.2.- El turisme residencial com a creador de ciutat

secundàries. Aquesta expansió no sols es deu al creixement de

En l'apartat anterior, s'ha acabat per descriure que el procés

l‟àrea urbana emissora, sinó també a “el desenvolupament dels

d'urbanització de l'espai motivat per l'activitat turística, acaba

sistemes de comunicació, la difusió de la propietat dels mitjans

creant ciutat. L'augment de complexitat en un espai que

de transport –automòbil- entre la població, l‟increment de

adquireix formes i funcions semblants als de la ciutat

quantitat de temps lliure, el diferencial de preus de sòl entre

convencional, suposa un procés de reestructuració de l'espai

zones de residència principal i zones de residència secundària,

turístic (Anton Clavé, 1997). Els impactes de la implantació del

la generació d‟àrees de residència secundària per part de

turisme residencial, són considerats, aquí, doncs no només com

promotors urbanístics i el desig de moltes autoritats locals

una part fonamental en la definició d'espai turístic, sinó que va

d‟augmentar les seves recaptacions fiscals a partir de la

una mica més enllà al considerar-los com a fase fonamental en

intensificació dels usos residencials del sòl en àrees de

el procés d'evolució d'espai turístic cap a ciutat. En un primer

residència secundària” (Pallarès i Riera, 1991, pàg. 19).

subapartat es contemplen els impactes del desenvolupament del

La segona conclusió, segurament la més important a la que

turisme residencial o turisme de segones residències com a part

s‟arriba, és que l‟evolució i maduresa de les àrees dedicades a

fonamental del seu procés de maduració com a espais turístics.
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En un segon subapartat es contempla l'evolució d'espai turístic a

complir amb uns objectius diferents als de la ciutat convencional:

ciutat a partir de la revisió de models teòrics que defineixen i

la recreació o satisfacció de les necessitats d‟oci dels turistes.

caracteritzen aquest procés. Concretament, el model que

Pel que fa al turisme residencial es fonamenta en el fet de residir

proposa l'Équipe MIT (2002) explica com en una fase de

de forma temporal en espais de gran qualitat, diferents als del

maduresa de la destinació turística, els espais turístics destinats

lloc de residència habitual. Anton Clavé (1998) resumeix aquesta

a la residència temporal, i sigui quin sigui el seu origen o la seva

situació:

naturalesa, acaben esdevenint ciutats. S‟aprofundeix en quin ha
estat el resultat, del turisme residencial sobre els territoris litorals,

El territori turístic es caracteritza, doncs, pel fet que la

i quin futur els espera. Tant per l‟Équipe MIT (2002) com per la

seva organització satisfà la demanda d‟un ús diferencial

resta d‟autors que conformen la bibliografia aquí revisada, el

del temps i del consum d‟uns tipus específics de béns.

futur dels espais turístics del litoral mediterrani veu en les ciutats

Per tant, tot i la generalització d‟amplis conjunts

convencionals la seva viabilitat. La incorporació d‟aquestes

urbanitzats pot entendre‟s que la urbanització turística

unitats constructives dedicades a la residència d‟ús temporal a

tendeix a respondre a una pràctica urbana singular,

l‟estructura urbana convencional és una opció acceptada en la

funcional i estructuralment diferenciada de la de la ciutat

literatura acadèmica feta des del Mediterrani. Des del present

convencional (pàg. 28).

projecte es contempla que, tot i la seva incorporació en la ciutat
convencional, es manté la condició turística en l‟essència
d‟aquestes peces.

4.2.1.- L'impacte dels espais turístics residencials

En un tercer subapartat queda consolidada la idea de que la

En aquest subapartat es tracten els impactes sorgits a partir de

ciutat turística és diferent a la ciutat convencional, tot i tenir

la implantació del turisme residencial. Aquests conflictes

aparença urbana, perquè en ella s‟hi reprodueixen unes formes i

sorgeixen a partir d‟un augment de la complexitat funcional que

unes funcions diferents, encara que la seva supervivència passi

van adquirint aquests espais d‟ús temporal. La majoria d‟aquests

per la seva transformació. Els espais turístics s‟han construït per

impactes són conseqüència de les característiques (ja apuntades
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d‟estructures

construïdes,

ha

portat

a

la

en l‟apartat 4.1.1, i sintetitzades en la taula 4.1) que han

al

acompanyat al procés de creixement i implantació del turisme

reestructuració i reciclatge de moltes unitats de residència

residencial en el territori litoral: ritme accelerat, descontrolat,

temporal, fins al punt de considerar alguns dels impactes que

dispers, depredador, discontinu, entre altres. També, són la

aquí es contemplen com a tòpics.

conseqüència directa d‟una mala planificació dels espais turístics

Per Aledo (2008), citant a Mazón i Aledo (2005):

tractar-se

basada en la manca d‟instruments per a l‟ordenació d‟uns espais
urbans diferents, d‟uns processos especulatius associats a una

El turisme residencial s‟ha caracteritzat per la seva

contínua

estacionalitat i la seva concentració espacial, pel seu

vulneració

de

la

legislació

urbanística,

i

per

planejaments poc integrats, que han portat a la construcció de

escàs

desenvolupament

projectes megalòmans a partir de formes prestades de

complementària, per sortir fora dels canals reglats, per

l‟urbanisme amb el qual s‟ha construït la ciutat convencional, no

generar

la turística.

planificació de la seva extensió i creixement espacial, per

L‟estudi sobre els impactes del turisme residencial, concretament

la baixa despesa turística que ocasiona, pels notables

de la seva implantació, en el litoral mediterrani ha estat abordat

beneficis empresarials que produeix, pels ingressos, via

des d‟una perspectiva temporal a curt termini per la majoria dels

impostos i llicències d‟obra, que genera en les hisendes

treballs aquí revisats. Aquests impactes són part de la definició

locals però també per la dependència que provoca en els

de turisme residencial, però des de l'òptica del paisatge, aquests

ajuntaments, pels casos de corrupció urbanística lligats a

impactes són considerats com un símptoma de plenitud

nombroses accions turisticoresidencials i per les fortes

estructural, formal i funcional del sistema.

implicacions ambientals que provoca (pàg. 103).

turistes

captius,

pel

per

que

fa

l‟escassa

a

o

oferta

nul·la

El canvi del tipus de demanda turística, com a “símptoma
d‟esgotament del model massiu i estandarditzat de vacances en

Per tant, tot allò que caracteritza, segons Aledo i Mazón (2005),

àrees costaneres” (Vera Rebollo et al., 2011, pàg. 117), que

al turisme residencial té connotacions negatives en qualsevol de

també afecta a aquests espais, tot i la seva component estàtica

les dimensions que es contemplin: social, econòmica, i
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ambiental, fet que ha portat a considerar-lo com un model turístic
insostenible

30

.

La bibliografia revisada enumera múltiples conflictes territorials

Taula 4.3. Relació dels principals conflictes manifestats en els espais
turístics com a conseqüència de la implantació del turisme residencial
en el litoral mediterrani espanyol.
Elevat consum de sòl

fruit de la implantació del model turístic de segona residència, a
continuació s‟exposen els més rellevants i es sintetitzen en la
taula 4.3.

Dimensió

Degradació del paisatge natural i social

mediambiental

Fragmentació dels ecosistemes litorals
Elevat consum de recursos naturals

Des de la dimensió ambiental, el turisme residencial s‟enfoca des
del seu paper de transformador de l‟espai i des de la seva

Augment demogràfic

vessant de consumidor d‟aquest espai litoral, de fet, “[...] és

Envelliment població

altament depenent de la qualitat ambiental, i el seu èxit o fracàs

Èxode de població a les perifèries del
Dimensió social

últim està estretament associat amb un atractiu, saludable i

municipi
Fugida de la població local

plaent medi ambient” (Raya Mellado et al., 1999, pàg. 372). El

Segregació entre població local resident i

model de turisme residencial de sol i platja, ha comportat una

propietaris de segones residències

important artificialització del sòl: la conversió de l‟espai natural

Dependència dels ingressos proporcionats

litoral a espai urbà suposa un gran impacte en el territori, portant

per l‟activitat constructiva i immobiliària

una expansió del fet urbà i a, per exemple, la “invasió

Dimensió

Sobredimensionament de la demanda

d‟urbanitzacions i equipament en el domini públic hidràulic”

econòmica

Planificació de l‟activitat a curt termini

(Navarro Jurado, 2006, pàg. 339).

Conversió de la ciutat turística en ciutat
convencional

Font: elaboració pròpia a partir de la literatura revisada.
30

El desenvolupament sostenible descansa sobre la definició feta per l‟Informe
Bruntland, encarregat per l‟Organització de les Nacions Unides (1987): “el
desenvolupament ha de ser sostenible, que satisfaci les necessitats del present
sense comprometre les capacitats de les generacions futures”.
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Es considera l‟espai natural litoral com un dels ecosistemes més

qualsevol ciutat tradicional mediterrània, a la configuració de les

fràgils: “[...] l‟expansió del turisme ha representat per als

destinacions

ecosistemes litorals la pertorbació sense precedents i la

funcionals d‟implantació territorial d‟aquesta activitat” (pàg. 166),

degradació irreversible d‟amplis sectors” (Raya Mellado et al,

que és diferent a la de la ciutat convencional: “els habitatges

1999, pàg. 368). Altres conseqüències sobre el medi ambient,

recreatius

fruit de la implantació urbanoturística que no ha tingut en compte

particularment ineficient en comparació a altres acomodaments

el territori, ha portat a l‟adopció de mesures o “[...] actuacions

turístics tals com els hotels” (Raya Mellado et al., 1999, pàg.

parcials en els residus, el soroll, la contaminació visual, millora i

380). A més, aquest afegeix que l‟abastiment d‟aquestes peces

ampliació de les zones verdes, control sobre la contaminació de

urbanes dedicades a la residència no permanent, és un

les platges, regeneració de paisatges, etc.” (Navarro Jurado,

problema que ha caracteritzat a aquests espais, posant en dubte

2006, pàg. 339).

la seva qualitat, ja que “la lògica que impera (o millor dit que ha

Són Torres Bernier i Navarro Jurado (2007) que expliquen que

imperat) es basa en que primer és el creixement i, a posteriori,

“aquest model de desenvolupament es planteja a curt termini i no

es tracta de solucionar el problema d‟abastiment” (Vera Rebollo,

té en compte que molts recursos no són renovables, escassos i/o

2006, pàg. 165).

finits (el sòl, l‟aigua...)” (pàg. 196). És nombrosa la literatura

Entre la dimensió ambiental i la dimensió social, alguns autors,

referent al turisme residencial que està estretament relacionada

han destacat també la degradació del paisatge. Segons

amb el consum de recursos hídrics, sent així nombrosos els

González Reverté (2005) i recolzat en la idea de Nogué (2003),

estudis sobre consum d‟aigua en els espais turístics dedicats a la

partint de que el paisatge no és estàtic, assumeix que els canvis

segona residència en les destinacions madures del litoral

en el paisatge s‟han produït amb tanta rapidesa que la societat

mediterrani. És el cas de Vera Rebollo (2006), que relaciona

no es capaç de sentir-se còmoda en ell, no el saben assimilar i

l‟augment del consum dels recursos hídrics amb l‟augment del

no identifiquen els símbols i elements que el fan familiar, i que en

parc immobiliari dedicat a residència no permanent, i més que

definitiva, es produeixi aquell reconeixement o sentiment de

l‟augment de la superfície, que podria ser equiparable al de

pertinença a un lloc.

i

turístiques

de

“definides

vacances

fan

pels

servir

models

l‟espai

formals

de

i

forma
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Pel que fa a l‟impacte social que ha comportat la implantació del

modificació per l‟arribada de població d‟altres comunitats

turisme residencial, és Casado-Díaz (1999) qui aporta les dades

autònomes,

més rellevants, establint una relació directa entre turistes

diferències, dins la població, pel que fa al nivell educatiu, sent

31

però

sobretot

estrangera,

també

introdueix

residents i la construcció de segones residències . El seu article

més alt el nivell en les urbanitzacions. En aquesta línia, el treball

sobre l‟impacte del turisme residencial sobre el municipi de

realitzat per Pallarès i Riera (1991) sobre la segona residència a

Torrevieja, a l‟igual que en altres municipis del litoral mediterrani,

l‟àrea metropolitana de Barcelona, des del 1985 fins al 1990, i

assenyala que la principal conseqüència de l‟establiment del

des del punt de vista de la demanda, estableix una relació directa

turisme residencial és l‟augment demogràfic: “la influència del

entre la tinença d‟una segona residència i la categoria

turisme va canviar els tradicionals moviments de població,

socioprofessional del cap de família, els ingressos del cap de

doblant la població de Torrevieja en un període de 10 anys”

família i el nivell d‟estudis acabats pel cap de família. Així, la

(Casado- Díaz, 1999, pàg. 230). És la mateixa autora qui indica

població de l‟àrea metropolitana de Barcelona que té en propietat

que l‟eixamplament de la piràmide es produeix, sobretot, en dues

una segona residència té un nivell d‟ingressos alt, recolzat per

parts de la mateixa. Per una banda, en la part inferior de la

una categoria socioprofessional alta i amb un alt nivell d‟estudis.

piràmide, en els grups d‟edat més vells i concretament dels 56 en

Una altre impacte demogràfic que assenyala Casado- Díaz

endavant on es localitzen els “immigrants de jubilació d‟altres

(1999) és el moviment de població interna que ha patit Torrevieja

províncies i països estrangers que busquen millors condicions

a causa de la implantació del truisme, suposant una despoblació

climàtiques i un estàndard de vida més barat resolt en la ciutat”

del centre a favor de les urbanitzacions turístiques situades a la

(Casado- Díaz, 1999, pàg. 236). El segon grup que presenta un

perifèria del municipis, degut a: un poc creixement natural de la

creixement significatiu és el del tram de població considerada

població local situada en el centre del municipi, a que els nous

jove, que “busquen ocupació en el sector serveis i la indústria de

residents es solen instal·lar a la perifèria, i per últim especula

la construcció” (Casado- Díaz, 1999, pàg. 236). Aquesta

amb la possibilitat que els joves troben allotjament més econòmic
en aquesta perifèria i per això es traslladen a ella (Casado- Díaz,

31

Casado– Díaz (1999) creua les dades sobre llicències d‟obres en el municipi de
Torrevieja des de 1989 fins 1991, amb les dades del padró i censos de població,
per al mateix municipi, compres entre l‟any 1967 fins 1996.
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(2007), avisen de la fugida de població local, davant la

qualitat de vida i, amb el temps, per l‟economia local” (Navarro

massificació de l‟espai, destacant el cas de la Costa del Sol

Jurado, 2006, pàg. 338). El xoc entre la comunitat local i els nous

Oriental, on s‟avisa de “l‟arribada al límit de la seva capacitat de

residents també queda reflectida en la competència que

càrrega psicològica” (pàg. 196).

protagonitzen en el mercat immobiliari. Casado- Díaz, Kaiser i

Es podria apuntar que aquest fet mostra certa maduresa en el

Warnes (2004) assenyalen que en molts casos els residents

desenvolupament de l‟activitat turística en un municipi. Altres

locals i els propietaris de segones residències han hagut de

impactes sobre la dimensió social demogràfica de la implantació

competir per obtenir l‟habitatge més barat al que aspiraven.

del

de

Més enllà d‟aquesta dualitat entre població local i població que

perspectiva en l‟observació del fenomen. Tal i com indica Hall i

consumeix aquestes segones residències, es produeix tot un

Müller (2004) “en algunes circumstàncies els propietaris de

conjunt de situacions fruit de la maduresa del fenomen. Molts

segones residències poden ser vistos com estrangers o a

dels propietaris de segones residències tenen un sentiment de

vegades com invasors, creant a vegades un ressentiment

pertinença al lloc que no es pot simplificar en aquesta dualitat

substancial” (pàg. 3). Aquests continuen, apuntant que, en

que contempla la literatura revisada. Tal i com expressa Anton

alguns casos, la segregació entre propietaris de segones

Clavé (2007c), “els turistes tendeixen a establir relacions

residències i locals es plasma, en algunes jurisdiccions, en

d‟apropiació emocional amb les destinacions (inclinació a llocs

l‟exclusió, dels residents temporals, en la participació en certes

transitoris) que es tradueixen en el desenvolupament de fórmules

pràctiques o institucions de la comunitat local; en alguns casos

d‟allotjament que permeten realitzar economies en el cas

sols participen de forma parcial (Hall i Müller, 2004, pàg. 7). El

d‟estades llargues i repetides” (pàg. 4).

que en un primer moment pot ser beneficiós per l‟economia local,

Pel que fa als efectes sobre la implantació del turisme

com pot ser l‟establiment de l‟activitat turística i la terciarització

residencial, en la dimensió econòmica del fenomen, Torres

de la l‟economia municipal, a la llarga es percep com un

Bernier (2003) assenyalava, entre altres, que l‟adopció del

problema per la societat local: “[...] el creixement desmesurat de

turisme residencial com a modalitat turística comportava una

certes destinacions pot arribar a ser perjudicial per a la seva

revalorització del sòl municipal, un augment en la construcció

turisme

residencial

són

conseqüència

del

canvi
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d‟immobles, i per tant del parc d‟habitatges, el lloguer i la venta

l‟urbanisme com instrument de finançament municipal . La

de

mercat

dependència econòmica dels municipis especialitzats en el

immobiliari, la generació de rentes públiques, a més de despeses

turisme residencial, es concreta en dos moments diferents en el

d‟instal·lació i altres demandes de serveis derivats de la

procés de construcció dels habitatges, i vinculat a la gestió

construcció. Tots aquestes qüestions, que en un moment donat

urbana. Un primer moment, pel benefici fruit les taxes d‟obres,

poden entendre‟s com efectes positius sobre el territori que acull

resultat de la transformació del sòl: “segurament que la taxa per

tal modalitat econòmica, acaba per tenir connotacions negatives

permisos d‟obres ha estat una de les entrades d‟ingressos més

a llarg termini donada la celeritat del seu desenvolupament i la

important que han tingut els ajuntaments en el moment d‟eufòria

magnitud adquirida com a fenomen global. Per una banda,

constructiva” (Fraguell i Sansbelló, 1993, pàg. 57). El segon

construeixen equipaments i es posen en funcionament serveis

moment un com construït l‟habitatge, i com contempla González

que sols seran operatius una part de l‟any, efecte estacionalitat, i

Reverté (2005), a partir de la recaptació d‟impostos associats a

per altra banda, “la construcció de segones residències [...] ha fet

les residències, i en aquest cas, a les segones residències: “els

pujar exorbitantment els preus del sòl, dels habitatges, dels

ingressos dels municipis residencials provenen en gran mesura

locals comercials i dels lloguers, sobrepassant les possibilitats

de la imposició sobre els béns immobles i l‟activitat immobiliària

financeres dels autòctons, malgrat l‟augment de llurs rendes,

(IBI, IAE –fins el 2002-, impost sobre les contribucions Especials

donant origen als moviments pendulars entre els centres turístics

i Quotes d‟urbanització, Sòl Urbà)” (pàg. 96), acabant de justificar

i les localitats de l‟entorn” (Fraguell i Sansbelló, 1993, pàg. 57).

la relació entre turisme i el sector immobiliari i de la construcció.

La terciarització de l‟economia de molts dels municipis del litoral

Oliveras (2012) també hi fa referència quan expressa que:

residències,

suposant

una

dinamització

del

mediterrani davant la implantació del l‟activitat turística, va
suposar un enriquiment de molts dels consistoris locals gràcies,
sobretot, a les plusvàlues que suposa la seva transformació.
Fernández Tabales (2004) ja anunciava la concepció de

82

32

Fernández Tabales (2004) assenyala la dificultat de la pràctica d‟una
planificació i ordenació d‟aquets espais turístics per la seva reconversió, afirmant
que mentre hi hagi interessos econòmics sobre aquests territoris, destacant la
dependència dels consistoris municipals, la planificació territorial no serà un
instrument de reconversió efectiva.
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La major part dels ajuntaments i diferents membres dels

el converteix en un procés no esglaonat, i per altra banda,

consistoris es van involucrar directament en l‟activitat

s‟assistia a la creença que a major quantitat de sòl apte per

d‟urbanitzar tot el municipi, el que va permetre a

consumir, es frenaven els processos especulatius. Torres Bernier

l‟ajuntament rebre molts més ingressos, tant per taxes

(2003) continua assenyalant la dependència dels consistoris

com per augment d‟impostos de béns immobles, i a

locals davant aquesta font d‟ingressos i a la dependència de les

membres de consistoris relacionats amb la promoció

economies municipals als cicles econòmics: “en èpoques de

immobiliària obtenir guanys extraordinaris amb les

recessió les finances locals entren en una autèntica fallida

transformacions dels usos del sòl i en l‟augment de les

tècnica, havent d‟acudir a continus endeutaments que superen

volumetries permeses en les edificacions (pàg. 41).

qualsevol límit que s‟estableixi legalment, o simplement el que
aconsella la prudència financera” (pàg. 60).

S‟enceta així un cercle viciós entorn aquesta activitat econòmica,

Des d‟un punt de vista estructural, la construcció d‟estructures

que té el seu origen en la revalorització del sòl i que genera

paral·leles a la ciutat convencional, és a dir les unitats

processos d‟especulació. Per una banda, hi ha una dependència

turístiques, monofuncionals i ocupades uns pocs mesos a l‟estiu,

dels mecanismes sobre la transformació del sòl, fruit d‟una

comencen a presentar una evolució que no per tots els autors és

supremacia del sector de la construcció per sobre la pròpia

vista com a positiva. És Navarro Jurado (2006) qui apunta que

activitat econòmica, entesa com un sistema més complex. Tal i

aquesta transformació pot ser vista com a positiva en un primer

com assenyala Torres Bernier (2003), l‟activitat es planifica a curt

moment, ja que redistribueix els fluxos, desestacionalitza alguns

i mitjà termini, donat sobretot per les característiques de la

serveis i fidelitza als clients, però que “els beneficis econòmics i

demanda: “la tipologia de demanda que estem estudiant, són

socials a mitjà termini no queden tant clars, davant diverses

difícilment quantificables, pel que es sol posar en el mercat

qüestions: el cost de manteniment dels serveis, el consum de

ingents quantitats del mateix, que arriben a suposar en molts

sòl, sobretot si el creixement és dispers de baixa densitat (una

casos pràcticament la totalitat del municipi” (pàg. 58). No hi ha

implantació molt habitual en aquesta dècada amb l‟objectiu de

una previsió real sobre el sòl que consumirà la demanda, fet que

tenir una major qualitat ambiental i la percepció de no
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massificació), la insostenibilitat social de ciutats buides a l‟hivern

població europea en general i l‟augment continuat de les rendes

i els problemes de ciutats mancades de serveis elementals” (pàg.

en els països desenvolupats” (Torres Bernier i Navarro Jurado,

335).

2007, pàg. 195).

El resultat final de la combinació dels impactes o conflictes

Les tres dimensions en les que es manifesten els impactes del

generats per l‟establiment del turisme residencial en les tres

turisme residencial són les dimensions on el paisatge troba la

dimensions contemplades, es plasma en un territori que apareix

seva definició. Els impactes del turisme residencial doten de

com a saturat: “excés de concentració d‟activitats urbanes així

complexitat al paisatge turístic urbà de les destinacions madures

com un dèficit de serveis, i en tot cas, un desequilibri entre

del litoral mediterrani.

ambdós aspectes” (Torres Bernier i Navarro Jurado, 2007, pàg.
193). La saturació és també contemplada per Vera Rebollo
(2005): “en les destinacions residencials els problemes van

4.2.2.- El paper de les segones residències en la transformació

associats a la saturació, derivades de la proliferació d‟actuacions

dels llocs turístics

urbanístiques i del incessant ritme de construcció de residències.

Des del punt de vista del turisme residencial, l‟espai turístic té

Aquesta saturació té implicacions de diversa índole. Però

una doble lectura. Per una banda, és el suport del sistema

essencialment suposa la degradació de la qualitat de vida dels

turístic, com a territori on actuen tots els agents que participen en

residents i turistes, problemes en la prestació de serveis i

la configuració d‟una destinació turística. Per Anton Clavé (1997),

inseguretat” (pàg. 107).

l‟espai turístic conforma l‟essència de la destinació turística:

Així, la congestió, segons Torres Bernier i Navarro Jurado

“l‟espai és, en darrer terme, l‟element fonamental de la pràctica

(2007), és “la conseqüència no desitjada d‟un procés provocat

turística. Formes, equipaments, paisatges i infraestructures són

per la falta de control dels creixements urbanístics” (pàg. 195),

resultat dels fluxos de persones, de capitals, d‟informacions i

provocats per: “un elevat creixement del turisme residenciat, la

d‟imatges. Es pot arribar a interpretar, doncs, que l‟espai turístic

contenció dels preus turístics en general i l‟abaratiment dels

és un sistema territorial –amb una estructura i un funcionament

transports en particular, el canvi demogràfic i laboral de la
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complexos- que té com a finalitat principal facilitar la reproducció

proposta

d‟experiències turístiques “ (pàg. 23- 24).

(exploració,

Per altra banda, i més interessant per a l‟estudi que es duu a

estancament i postestancament) que responen a l‟evolució

terme en aquestes pàgines l‟espai turístic configura una

temporal que realitza una destinació turística, en funció del tipus

destinació. Les destinacions són definides per Anton Clavé

d‟allotjament existent, el grau de participació empresarial local i

(2007a) com els “llocs on conflueixen el desenvolupament de

forana, i l‟estatus dels visitants.

productes destinats a l‟oci, la recreació i el temps lliure per

Tal i com apunta Navarro Jurado (2006), el model de Butler

visitants no permanents amb el consum d‟aquests recursos –ja

(1980) ha estat àmpliament discutit per les seves limitacions

siguin tangibles

teòriques en la definició de la “unitat d‟anàlisi, seqüència i

o

intangibles-

a

través

de la vivència

de

Butler

(1980)

implicació,

compren

sis

desenvolupament,

fases

diferents

consolidació,

d‟experiències que generen satisfacció” (pàg. 131).

identificació de les etapes, el aper dels factors externs, la

La teorització i esquematització dels processos d‟evolució i

determinació de les unitats de mesura i de temps” (Navarro

transformació de les espais turístics s‟ha realitzat a partir de

Jurado, 2006, pàg. 321). Qüestionat sobretot en el cas espanyol,

models, que “pretenen generalitzar el comportament i les

on la dinàmica del mercat immobiliari afecta en major mesura a

transformacions que es produeixen en els espais turístics,

la destinació que no pas el nombre de visitants, mercat turístic,

identificar etapes del procés de canvi, així com establir un marc

element clau per a l‟evolució de la destinació en les etapes

de comparació i anticipació, amb la finalitat de preparar les

establertes.

destinacions als futurs canvis corresponents a les diferents fases

El model de Butler (veure també Butler, 2006) explica l‟evolució

previstes” (González Reverté, 2007a, pàg. 110). El model més

de l‟activitat turística, però no l‟evolució de la destinació.

recurrent, en aquest aspecte, és el model ideat per Butler (1980),

L‟evolució de les destinacions turístiques, sumat al fet que des

el model del cicle de vida del producte turístic. Aquest model

d‟aquests apartat pren rellevància l‟espai turístic, definit per les

evolutiu explica que, a l‟igual que un producte qualsevol, en el

seves formes i funcions, i que l‟objecte d‟estudi es concreta en

mercat, el comportament d‟una destinació turística passa per

els espais turístics dedicats al turisme residencial, fa que en

unes fases temporals des del seu naixement o creació. La

aquestes pàgines s‟opti per altres models evolutius i estructurals
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que expliquin la especificitat d‟aquests espais turístics de segona

“base diferencial d‟urbanitat”, tal i com menciona l‟Équipe MIT

residència.

(2002) en la seva obra, permet distingir entre un nucli o zona

Si és concreta que l‟objecte d‟estudi del present projecte és el

turística i la ciutat turística.

turisme residencial i els espais de segona residència que ha

El resultat són diferents tipologies turístiques, on Anton Clavé

creat, definits per unes formes i funcions, per explicar la

(2007a) puntualitza que “el lloc turístic, el comptoir turístic i el

complexitat de l‟evolució de l‟espai turístic de segona residència

nucli turístic és caracteritzen per tractar-se de llocs turístics que,

s‟ha escollit el model proposat per l‟Équipe MIT (2002), que

previ al seu desenvolupament, mancaven d‟un assentament

pretén establir una classificació dels espais turístics d‟acord a les

humà significatiu” (pàg. 134), mentre que “la ciutat turística pot

estructures que presenten, resultat d‟una evolució temporal des

haver-se desenvolupat també, per evolució, a partir de l‟absència

d‟una situació preturística i proposar un estat final per l‟evolució

d‟una estructura de poblament però també pot ser el resultat de

d‟aquestes perifèries.

la transformació turística d‟un nucli de poblament existent” (Anton

L‟Équipe MIT (2002) “proposa una tipologia d‟espais turístics que

Clavé, 2007a, pàg. 134).

descansa sobre tres criteris i dos tipus de processos” (Anton

La idea principal sobre la qual es descansa la classificació dels

Clavé, 2007a, pàg. 133). Els tres criteris adoptats serveix a

espais turístics de l‟Équipe MIT (2002) és que el turisme, com

l‟Équipe MIT (2002) per a diferenciar diferents tipus d‟espais

activitat, té la capacitat d‟inventar llocs o d‟alterar-los o convertir-

turístics. Aquests tres criteris són: la presència o absència de

los (subversió). Aquesta idea de dinamisme serveix per fer front

capacitat d‟acollida turística d‟un lloc, la presència o absència de

a la part estàtica de la classificació dels espais turístics, “cal tenir

població local, i la presència o absència de funcions urbanes i

en compte el desenvolupament dels llocs turístics en el temps,

turístiques diferenciades (Équipe MIT, 2002, pàg. 219- 220).

centrant-se en les situacions preturístiques” (Équipe MIT, 2002,

El primer criteri serveix per distingir els llocs turístics dels que no

pàg. 220). El resultat de diferenciar entre espais turístics creats a

ho són. La resta dels criteris, permeten diferenciar entre diferents

partir del turisme i espais turístics dinamitzats pel turisme són els

tipus de llocs turístics. Més concretament, el segon criteri

vuit tipus d‟espais turístics que caracteritzen la classificació feta

defineix el comptoir turístic. El tercer criteri que pivota sobre la

per l‟Équipe MIT: “els vuit tipus d‟espais turístics diferenciats no
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sols permeten identificar tipus de destinacions a escala local,

això, la zona turística es distingeix clarament dels barris més

sinó que permet plantejar la possibilitat d‟establir processos

antics” (pàg. 223), i les funcions existents, d„aquests teixits

evolutius entre unes i altres [...], permet establir trajectòries

urbans inicials, segueixen les seves pròpies lògiques. L‟Équipe

dinàmiques en les quals l‟aparició de l‟activitat turística genera

MIT distingeix entre: un espai on existeix una dualitat entre la

ruptures funcionals i formals en teixits urbans preexistents”

ciutat i el nucli turístic, una ciutat o localitat turística, una ciutat

(Anton Clavé, 2007a, pàg. 139- 140).

amb funcions turístiques i una ciutat o localitat de pas (ville-

Així, estableix quatre tipus de llocs turístics creats per aquesta

étape). La diferenciació entre aquests quatre tipus està marcada

activitat, i on la seva situació preturística estava marcada per una

pels efectes de la posta en valor turístic i les transformacions que

inexistència de poblament previ, primer dels criteris per

ha patit la ciutat com a resultat de l‟adopció de l‟activitat turística,

diferenciar espais turístics creats pel turisme. Un segon criteri per

i quin és el funcionament de cadascun d‟aquestes ciutats

diferenciar espais turístics creats pel turisme és intentar

turístiques pel que fa a les seves formes i les seves funcions. Té

descriure quins són els efectes de la posada en valor turístic del

especial interès l‟estudi de les relacions que s‟estableixen entre

lloc, i més concretament, “les mutacions territorials originades pel

aquest teixit urbà preexistent i el de nova creació justificat per

turisme” (Anton Clavé, 2007a, pàg. 135). L‟últim dels criteris té a

l‟adopció de l‟activitat turística en el sistema territorial que

veure en intentar descriure “les característiques de funcionament

s‟estudiï.

de l‟espai turístic generat en termes formals, funcionals i

El que resulta més interessant de la classificació dels espais

estructurals” (Anton Clavé, 2007a, pàg. 135).

turístics que realitza l‟Équipe MIT (2002) és la creació d‟itineraris

Pel treball que es desenvolupa en aquest projecte, el més

i combinacions que planteja entre els tipus d‟espais turístics,

interessant és la classificació en quatre tipus d‟espais turístics

creats o subvertits pel turisme, que evolucionen amb el temps,

dinamitzats pel turisme. L‟Équipe MIT (2002) assenyala, abans

fent que “el lloc segueix evolucionant i pot esdevenir un altre”

d‟entrar en qualsevol classificació a un nivell inferior, que en

(pàg. 224).

aquests casos, es generen unes estructures turístiques en

S‟assenyalen tres itineraris diferents: la mutació d‟un lloc en el

continuïtat amb un teixit urbà preexistent, però que “no obstant

qual la funció turística es transforma, la permanència de la
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monofuncionalitat turística, i la persistència o el creixement de la

Figura 4.2. Itineraris i combinació de tipus de destinacions turístiques

diversificació, és a dir, la organització de la coexistència entre

proposades per l‟Équipe MIT (2002).

diferents funcions en un mateix espai. La combinació d‟aquests
tres itineraris i la tipologia dels llocs turístics porta a elaborar una
proposta sobre l‟evolució o dinamització d‟aquests llocs d‟interès
turístic.
Si s‟observa la figura 4.2 que l‟Équipe MIT (2002) que realitza

sobre l‟evolució dels llocs turístics, a simple vista es pot observar
que, sigui quina sigui la situació de partida de l‟espai turístic (lloc,
nucli turístic, ciutat, o un espai de nova creació sense situació
preturística), i sigui quina sigui la naturalesa de l‟espai turístic
(espai creat o dinamitzat pel turisme), tots els espais amb una
major o menor incidència de l‟activitat turística, amb un major o
menor grau de transformació de les seves funcions i formes,
acaben per convertir-se en ciutats.

Font: Équipe MIT (2002).

En el cas dels espais inventats pel turisme, que parteixen d‟un
lloc turístic o es tracten de creacions a partir del no res, per
esdevenir comptoirs turístics o estacions turístiques, aquests

En el primer cas, aquests espais es converteixen en espais

corren la mateixa sort que en l‟anterior cas. En aquest cas,

residencials permanents, opció que segons l‟Équipe MIT (2002)

l‟Équipe MIT (2002) augura dos possibles futurs per aquests

és més freqüent, o en el segon cas, “la diversificació gradual de

espais inventats: “o el lloc és apropiat pels residents, que

les funcions urbanes reflecteix els canvis del lloc a l‟aparició

tanquen l‟accés, o el lloc evoluciona d‟una estació (turística) a

d‟una ciutat. Creats pel turisme, certs llocs conserven o no una

funcions urbanes” (pàg. 227).

funció turística que esdevé en una altra cosa” (pàg. 227),
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entenent que es converteix en una ciutat amb algun tipus de

Es poden establir dues consideracions determinants de l‟estudi

funció turística, tot i que es dilueix amb altres funcions pròpies de

que aquí es proposa. La primera és que els espais turístics

la ciutat convencional.

dedicats a la segona residència tenen una identitat pròpia i

En aquests itineraris, sigui quin sigui, el final del recorregut és la

diferenciada de la ciutat convencional. El resultat són unes

ciutat, resumint el procés en una frase: “un lloc que desapareix

estructures urbanes que neixen amb un objectiu propi, i que per

(turísticament parlant) és un lloc que mai es va convertir en un

tant estan creades per complir amb unes funcions pròpies, tot

lloc per viure” (Équipe MIT, 2002, pàg. 228).

fruit d‟un procés de construcció diferent al de la ciutat tradicional:

Després de comparar els dos models es pot apuntar que, el

la urbanització turística que construeix ciutats turístiques. Segons

model desenvolupat per l‟Équipe MIT (2002) el que fa és dotar

Mullins (1992), “les ciutats i pobles als que fa referència estan

de més complexitat als espais de segona residència que

construïdes per acollir a un gran nombre de persones (turistes)

Lundgren (1974) contempla en el seu propi model.

que hi viuran per un període curt de temps, per consumir alguns
dels molts béns i serveis, relacionats amb el plaer, que es
venguin” (pàg. 188).

4.2.3.- Les ciutats turístiques

És Mullins (1991) qui eleva als espais turístics de segona

La modelització dels espais turístics residencials porta implícita

residència a ser considerats ciutats turístiques, ja que en aquests

la seva consideració com a quelcom més complex, inclús més

espais no sols s‟hi fa turisme, sinó que s‟hi produeixen un conjunt

complex que la ciutat convencional. És el mateix procés que

de dinàmiques i interrelacions diferents a les de la ciutat

Mullins (1992) defineix en el seu estudi sobre la urbanització

convencional: “les ciutats turístiques representen una nova i

turística a Austràlia, i més concretament en les zones de Gold

extraordinària forma d‟urbanització ja que són ciutats construïdes

Coast i Sunshine Coast, on assenyala que “aquestes dues

únicament pel consum. [...] les ciutats turístiques es van

ciutats turístiques van emergir des d‟alguns pobles i llogarrets

desenvolupar a finals del segle XX com a llocs per al consum.

costaners productors de productes primaris, que doblaven la

[...] aquest consum és per motius de diversió, de plaer, de

seva població a l‟estiu” (pàg. 190).

relaxació, de recreació, etc., i no per al consum de necessitats
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bàsiques en la línia de l‟habitatge, de l‟atenció sanitària,

La construcció de la ciutat turística ve determinada per la

d‟educació entre altres” (Mullins, 1991, pàg. 326).

demanda d‟espai recreatiu residencial que es produeix en un

Mullins (1991, 1992) defineix la ciutat o urbanització turística,

moment donat, per tant, “el valor que té l‟espai de destinació

enfront a la ciutat convencional, ja que: és espacialment diferent

turística ve donat per l‟ús que d‟ell està disposat a fer el seu

perquè és socialment diferent, és simbòlicament diferent, ja que

consumidor potencial o real. Aquest valor evoluciona amb el

els seu símbols urbans han d‟atraure a turistes, es distingeixen

temps en funció dels seus atractius i equipaments, i en funció de

de la ciutat convencional perquè presenten un ràpid creixement

les tendències existents en matèria de preferències recreatives”

de la població i de la força del treball, perquè el seu sistema de

(Anton Clavé, 1998, pàg. 27). Per tant, estem davant d‟un espai

producció és flexible com a conseqüència del postfordisme. La

construït a partir dels impulsos de la demanda, i que respon a les

intervenció pública en la urbanització turística té caràcter

preferències d‟aquesta demanda. D‟aquí que Mullins (1992)

incentivador, les formes de consum d‟oci és massiu i fragmentat,

afirmi que la ciutat turística es caracteritza per la seva flexibilitat

i finalment la població resident en la urbanització turística és

per adaptar-se als nous requeriments dels turistes i que es

socialment distintiva, ja que la urbanització és socialment diferent

plantegi la reconversió d‟aquests espais construïts, amb una

(Mullins, 1991; Anton Clavé, 1998).

naturalitat que contrasta amb la estabilitat de la ciutat

Aquestes ciutats turístiques es construeixen a partir del procés

convencional i la dificultat que contrau la seva reconversió.

d‟urbanització turística: “procés pel qual les àrees urbanes,

L‟objectiu de la reconversió de la ciutat turística, i dels espais de

particularment

desenvolupat

segones residències respon a la necessitats de no deixar de

especialitzant-se en la producció, venta i consum de béns i

satisfer els canviants nivells de satisfacció de benestar i

serveis que proporcionen plaer” (Mullins, 1992, pàg. 188). Aquest

recreació.

autor (Mullins, 1992) completa aquesta definició apuntant que en

Anton Clavé (1998) fa referència a que aquest canvi en el model

el procés d‟urbanització turística, les ciutat i els pobles es

turístic porta a una “ampliació dels espais, els recursos i les

construeixen especialment per atendre els residents temporals.

atraccions susceptibles de ser objecte de la mirada turística” i

les

gran

ciutats,

s‟han

afegeix que, espais que no havien estat considerats turístics,
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avui tenen marques i símbols interpretables com a turístics” (pàg.

períodes curts de temps (pàg. 28), la majoria de les ciutats

32). Els territoris turístics entren en una competència a nivell

turístiques, i dels autors tinguts en compte per aquesta revisió

global i han de reformular-se i reorientar-se en funció d‟una

bibliogràfica, aposten per una reestructuració de la ciutat turística

demanda, cada cop més experta i amb més coneixements, que

com a solució davant un profund canvi en la manera de consumir

busca acumular experiències encara que siguin gaudides en

aquests espais; un canvi de model turístic. Una feixuga

curts períodes, canviant els paràmetres de qualitat pels quals es

reestructuració que, per altra banda, només es poden permetre

valorava un producte turístic. Els canvis sobre les preferències

les ciutats turístiques que evolucionen: “[...] el turisme de masses

de la demanda i els hàbits de consum, més immediats i a curt

(es vist) com un desestabilitzador territorial però també com un

termini, té una gran repercussió en les ciutats turístiques que

generador d‟un nou paisatge amb capacitat de ser reestructurat

s‟han especialitzat en el turisme de segones residències. Per una

pels seus propis atributs” (Gausa, 1996, pàg.112).

banda, un producte que s‟havia caracteritzat pel seu consum

En la literatura revisada, la reconversió de la ciutat turística es

massiu, basant-se en una vivència col·lectiva, ha de lluitar per

tractada des de dos enfocaments diferents. En un primer

reformular-se de cara proporcionar un gaudi individual, fet molt

enfocament o una primera estratègia, la reconversió de les

difícil si tenim en compte la saturació a la qual estan sotmesos

ciutats turístiques passa per una hiperespecialització turística ja

els espais de segona residència de les ciutats turístiques. I per

sigui convertint la ciutat turística en una metròpoli turística

altra banda, l‟adquisició d‟un habitatge en qualsevol de les ciutats

(Gladstone, 1998), o en el cas de les ciutats turístiques del litoral

turístiques del litoral mediterrani permetia a l‟administració púbica

espanyol, introduint més equipaments i activitats, convertint-los

fixar la demanda en el territori, i continuar amb els mecanismes

en peces autònomes de la resta del territori, tancades en elles

d‟enriquiment municipal gràcies a la mercantilització del territori.

mateixes, fragmentant el gran teixit construït (Aledo, 2008). Una

La volubilitat de la demanda contrasta amb la solidesa de les

segona línia de tendència passa per reconvertir la ciutat turística

estructures construïdes, i tot i que com ja han insistit Mullins

en ciutat convencional (Pié, 2005), donant característiques de

(1991, 1992) i Anton Clavé (1998) en la flexibilitat i adaptació de

ciutat productiva a la ciutat turística, integrant a la xarxa urbana

les estructures de la ciutat turística i la seva reestructuració en

noves activitats comercials i de lleure.
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a.- La hiperespecialització turística

107). Aquest producte es caracteritza perquè la urbanització o

Una opció que tenen les ciutats turístiques per procurar la seva

resort presenta una estructura tancada, amb fortes mesures de

viabilitat com a tal, és hiperespecialitzar-se. S'assegura la

seguretat,

competitivitat de la destinació turística a partir de la seva

d‟infraestructures

“singularització via atractiu recreatiu” (Anton Clavé, 2004, pàg.

proporciona una gran sèrie de serveis de salut, atenció

320), com pot ser el golf, les estacions nàutiques o els parcs

hospitalària, restauració, centres comercials, ensenyament,

temàtics. En el cas de les destinacions madures del litoral

manteniment dels habitatges, entre altres: “es converteix en una

mediterrani, la incorporació d‟aquests nous productes per la

unitat d‟oci residencia privatitzada, autònoma i independent del

diversificació del sol i platja, passa per la seva adequació al

territori on s‟instal·li. Una nova bombolla turística que adapta el

context territorial de cada destinació, i així “pot produir, en funció

concepte d‟hotel tot inclòs al turisme residencial” (Aledo, 2008,

de cada realitat, una gran diversitat de dinàmiques” (Anton

pàg. 107- 108).

Clavé, 2004, pàg. 324).

Cal fer incidència en que la hiperespecialització, com a formula

Estructuralment, en termes de turisme residencial, aquesta

per la reconversió de les ciutats turístiques, precisa d‟una gran

opció,

construcció

inversió per a la construcció de nous espais: camps de golf,

d‟urbanitzacions turístiques al voltant d‟una activitat d‟oci.

hotels, urbanitzacions de segones residències, entre altres

Normalment són activitats de gran despesa econòmica, com pot

productes, tot sota una premissa de màxima qualitat, que no

ser el golf, que ha estat el producte implantat amb un major èxit

sostenibilitat.

en les destinacions del litoral espanyol i que ha permès “la

d‟equipaments

transformació efectiva del model territorial” (Anton Clavé, 2004,

immobiliaris i no suposa una sortida a les estructures turístiques

pàg. 329).

ja construïdes en el municipi, les urbanitzacions de segones

Aledo (2008) assenyala, d‟altra banda, la creació d‟un nou

residències. Aquestes grans inversions també suposen una

producte turístic: el resort turisticoresidencial, a partir del 2002, i

transformació de l‟estructura empresarial i precisen d‟un gran

que “suposa un gran salt a escala quantitativa i qualitativa” (pàg.

recolzament per part de l‟administració pública, i que precisen
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d‟una gran transformació territorial, centrada en la construcció

b.- La funcionalització urbana de l'espai turístic

d‟infraestructures i serveis que porten associats (Aledo, 2008).

Autors com Pié (2005), aposten per una anul·lació conscient del

En qualsevol cas, l‟especialització turística no es basa en els

turisme per deixar pas a estructures de ciutat, com a resultat final

recursos propis de la destinació, els que hi són de forma natural,

del procés d‟urbanització turística. Des del punt de vista formal,

sinó els recursos que han estat construïts per a l‟atracció dels

el fet de fer ciutat, assegura la continuïtat de l‟espai construït i la

turistes. Gladstone (1998), en aquest sentit, comenta que les

viabilitat de les peces que quedaven mancades de centralitat, i

formes urbanes de les metròpolis turístiques són simbòlicament

que

diferents, creant monuments per l‟hiperconsum, i precisant d‟una

d‟accessibilitat i de comprensió.

forta injecció de diners per a la seva creació i manteniment, que

La recerca “d‟una nova dimensió social, econòmica i cultural al

l‟autor contraresta afirmant que els nivells d‟ingressos per

teixit turístic sols es pot trobar en la complexitat del sistema urbà”

aquesta activitat són majors. La creació de metròpolis turístiques

(Pié, 2005, pàg. 19). Pié (2005) afegeix que “fer ciutat suposa un

porta associada la implantació de grans empreses turístiques,

salt qualitatiu que permet afrontar els problemes des del conjunt,

que són les que fan aquesta forta inversió de capital, i que

perseguint la transformació de l‟aglomerat actual en un sistema

acaben exercint un control en l‟ús del sòl i els poders de

urbà que faciliti l‟arribada de noves activitats, la transformació

planificació que generalment estaven reservats al sector públic.

d‟una part

La hiperespecialització de la ciutat turística suposa canviar el

permanent i la millora del turisme” (pàg. 25).

tipus de turista, la demanda, ja que el recurs i el producte turístic

Per molts municipis turístics, el fet de convertir les peces

canvia. Comporta un gran impacte per a la població permanent,

dedicades a les residències d‟ús temporal en barris residencials,

ja que l‟estructura demogràfica es veu afectada, i suposa un

no ha estat una decisió premeditada, sinó més aviat la

canvi per a l‟economia urbana de la ciutat.

consecució d‟una etapa de desenvolupament que s‟ha assolit de

suposaven

un

important

obstacle

del parc

pels

habitants

residencial en

en

termes

residència

forma natural, tal i com ja anunciava l‟Équipe MIT (2002). El
fenomen de residencialisme que es produeix en moltes
d‟aquestes unitats urbanes de segona residència es pot produir
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des de dues vies: que el municipi sigui plenament conscient de la

Tot i que sembla que és la millor solució per a la viabilitat de les

seva transformació, tot dotant de noves funcions i nous

unitats de residències temporals, les ciutats turístiques han

equipaments a aquestes urbanitzacions turístiques, o que el

d‟assumir una enorme responsabilitat i despesa per a la seva

consistori es vegi obligat a dotar, aquests barris de segones

reconversió. Alguns autors mostren la seva incredulitat sobre

residències, de nous equipaments perquè cada cop hi ha una

l‟efectivitat real d‟aquesta transformació, des d‟un punt de vista

massa de turistes que passen a residir de forma permanent, o

econòmic i logístic, ja que en molts casos suposa repensar la

quasi permanent en ells, i exigeixen cobrir les seves necessitats

ciutat a llarg termini i contemplant la totalitat dels seus polígons

bàsiques, més properes a la dels habitants de la ciutat

urbanitzats: “[...] els pocs veïns permanents exigeixen als

convencional. I no sols els turistes passen a residir de forma

ajuntaments tenir accés a tot tipus d‟infraestructures i serveis [...],

permanent en aquestes unitats urbanes de segona residència,

la seva execució resulta econòmicament impossible d‟assumir

sinó que la població local, que resideix de forma permanent en

pels municipis” (Mazón i Aledo, 2005, pàg. 15).

els nuclis propers a aquestes unitats de residència temporal,

D'altra banda, refugiar-se en les estructures de la ciutat

accedeixen a viure en aquests espais de tradició vacacional

convencional i abolir l‟activitat turística suposa treure el

Sigui quin sigui l‟ordre dels esdeveniments, aquesta reconversió

simbolisme i la identitat d‟aquestes ciutats. Es pot mantenir la

reclama la intervenció de l‟administració local, ja que el fenomen

seva essència turística, però les principals estratègies que s'han

es manifesta a aquesta escala.

desenvolupat, passen per dotar-les de serveis i equipaments

El residencialisme és un procés que condueix finalment a fer

(funcions), i dotar-les de centralitat i espais de convivència

ciutat: en el “canvi de model turístic, els espais consolidats en el

(forma), per tal de pal·liar l‟autisme que pateixen. Alguns

litoral mediterrani es veuen sotmesos a noves dinàmiques [...]

municipis duen a terme accions per tal de convertir aquests

entre les quals es torba un cert canvi de funcions, amb una

espais turístics en entitats urbanes turístiques: alguns creen

creixent vocació residencial i una renovada pressió immobiliària-

centres urbans amb identitat, altres aposten per cosir el territori a

urbanística

partir de la configuració d‟accessos, i altres creen serveis

que

condueix

al

residencialisme”

(Cuadrado

Ciuraneta, Durà Guimerà i Estadella Boadella, 2007, pàg. 89).
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Anton Clavé (2012) proposa la sostenibilitat com el principi que

global de l‟espai de destí i de la sostenibilitat en les pràctiques

pot articular l‟estratègia de renovació de les destinacions

que es realitzen en ell” (pàg. 27).

turístiques a nivell local (ciutat turística o espai on es materialitza

Aquest és el cas de Vila-seca, a la Costa Daurada. Aquest

la destinació). Aquesta estratègia, que Anton Clavé (2012) situa

municipi és un exemple d‟èxit en la reconversió de destinacions

a finals dels 90 i fins l‟actualitat, consta de tres eixos principals.

turístiques, amb la creació d‟un model de desenvolupament

Un primer eix passa per la “dignificació i aprofitament dels valors

basat en els recursos propis. Vila-seca, tal i com comenta Ros

culturals i ambientals que doten d‟identitat a la destinació” (Anton

Santasusana

Clavé, 2004, pàg. 320). Per tant, es tracta d‟una requalificació a

desfavorable: “el trauma de la segregació (respecte Salou), la

partir dels recursos propis, tant des d‟un punt de vista físic com

pèrdua del territori més valuós turísticament parlant, la

cultural (paisatge). Un altre eix o direcció en la que s‟orienta

deslocalització de gran part dels seus actors, l‟amenaça de la

l‟estratègia de la sostenibilitat, és “la participació de les

pèrdua de la inversió més emblemàtica, la manca d‟una marca i

destinacions en xarxes de municipis sostenibles i la incorporació

imatge turística i la pressió sobre un territori ja reduït per part

i implementació d‟instruments de control i verificació ambiental”

d‟altres actors molt poderosos com són la industria petroquímica,

(Anton Clavé, 2012, pàg. 27). La qualitat de vida que busca el

el port de Tarragona i els sectors immobiliaris i residencials”

turista- ciutadà, en la ciutat turística, queda verificada al formar

(pàg. 76). El mateix Ros Santasusana (2012) resumeix les claus

part d‟una xarxa on es reconeix la seva capacitat per adaptar-se

de l‟èxit que ha procurat la seva viabilitat, com a destinació

als principis de la sostenibilitat. La tercera direcció que Anton

turística, però sobretot com a ciutat, en: un fort lideratge

Clavé (2012) distingeix, porta a parlar de que “[...] algunes

municipal, una visió o estratègia compartida entre el que ha de

destinacions s‟han proposat elaborar models de reorganització

ser el municipi i donar prioritat a les polítiques d‟oferta, la

integral que vinculen el desenvolupament del turisme no sols

continuïtat de polítiques turístiques i urbanístiques per a que

amb l‟èxit d‟aquesta activitat sinó a la millora de la qualitat de

tinguin resultats reals, fermesa en el manteniment de polítiques

vida dels residents en la destinació turística, de la competitivitat

per a que no sucumbeixin a les pressions dels diversos actors i

(2012),

es

trobava

en

una

situació

molt

sectors afectats, diàleg i concertació entre el Consistori i el sector
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privat, superar els localismes i rivalitats entre localitats veïnes, i

superfície urbana, concretament un 62‟7% de la superfície

la valoració d‟un know how turístic com a element estratègic en

artificial.

el procés de decisió, desenvolupament i posicionament del

“concentren en el litoral, especialment al Mediterrani, i en

municipi.

algunes àrees urbanes interiors, com Madrid, Saragossa, Sevilla,

Aquestes

zones

urbanes,

segons

l‟informe

es

Valladolid, etc.” (OSE, 2006, pàg. 86). D‟aquesta superfície
4.3.- El paisatge de les ciutats turístiques

urbana destaca el procés de creixement dispers, tant en les

El Projecte CORINE Land Cover, el resultat del qual es plasma

perifèries de les grans ciutats, especialment a Madrid, com en les

en l‟Informe sobre els Canvis d‟Ocupació dels Usos del Sòl, des

ciutats situades en el litoral mediterrani, sobretot per la

del 1987 al 2000 (2006), a Espanya, i publicat per l' Observatori

proliferació de polígons dedicats a les segones residències. Tal i

de la Sostenibilitat a Espanya [OSE], posa en relleu la

com continua apuntant l‟informe de la OSE (2006), “la segregació

importància de l‟activitat turística en la transformació de sòl en el

espacial reflexa la confluència de diversos factors [...], tals com la

litoral espanyol. L‟OSE (2006) ja destaca en la seva introducció,

dinàmica

posant un exemple, que el turisme és un sector clau de

desenvolupaments urbans, dispersos en gran part, l‟increment de

l‟economia espanyola, que per l‟excés de destrucció del litoral,

les segones residències, la forta inversió en infraestructures, i el

s‟està veient afectat, en algunes zones, per la pèrdua de qualitat

turisme, entre altres, en un context de fort desenvolupament

ambiental. Més concretament, l‟Informe sobre els Canvis

econòmic” (pàg. 90). De fet, de la superfície urbana que s‟ha

d‟Ocupació dels Usos del Sòl (2006) concreta que entre els anys

transformat des del 1987 al 2000, destaca el tipus de teixit urbà

1987 i 2000, la superfície que ha experimentat un important

que s‟ha consolidat, el de tipus discontinu: “el teixit urbà

33

augment és la superfície artificial , de la qual en destaca la

del

sector

de

la

construcció,

els

nous

discontinu, format per les classes d‟estructura urbana laxa i
urbanitzacions exemptes i/ o enjardinades, ha experimentat un

33

Les superfícies artificialitzades, segons l‟Informe sobre els Canvis d‟Ocupació
dels Usos del Sòl (OSE, 2006), contemplen: les zones urbanes, les zones
industrials i comercials, les zones dedicades a xarxes viàries i ferroviàries amb
els terrenys associats a elles, les zones portuàries i aeroports, les zones
d‟extracció mineres, escombreres i abocadors i zones en construcció i, per últim,
les zones verdes urbanes i les instal·lacions esportives i recreatives.
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document reconeix, i respecte els creixements urbans de les

El paisatge no és, per tant, allò que està allí, davant

perifèries metropolitanes, que: “els processos d‟urbanització

nosaltres, és un concepte inventat, o millor dit, una

intensiva que ha patit el litoral durant les últimes dècades han

construcció cultural. El paisatge no és un mer lloc físic,

transformat de manera determinant el paisatge d‟aquesta zona, i

sinó el conjunt d'una sèrie d'idees, sensacions i

molt especialment la primera línia del litoral” (OSE, 2006, pàg.

sentiments que elaborem a partir del lloc i els seus

149).

elements constituents. La paraula paisatge [...] reclama

Mesurada la magnitud del territori turístic urbà en el litoral

una interpretació, la recerca d'un caràcter i la presència

mediterrani espanyol (OSE, 2006), i acceptant, com s‟ha vist en

d'una emotivitat (Maderuelo, 2003, pàg. 25).

l‟apartat anterior, que la ciutat turística és la culminació d‟un
procés de construcció territorial i social, en aquesta tercera part

Aquesta reflexió porta a afirmar que les peces urbanitzades,

del marc teòric, la ciutat turística es planteja des de la seva

moltes fruit del model turístic dels 60 i 70, no neixen de

concepció com a paisatge. Es definirà, en el primer subapartat

l‟espontaneïtat, sinó que neixen amb una funció específica i són

què és paisatge, i es planteja en segon lloc, què és paisatge

fruit d‟una evolució cultural dels individus: el paisatge és una

turístic residencial. Un cop definit el concepte de paisatge i

construcció, una elaboració mental que els homes realitzem a

entesa la base motivacional sobre la qual sorgeix el concepte de

través del fenòmens de la cultura. Per Maderuelo (2005) “el

paisatge residencial, en el tercer apartat es descriurà quines són

paisatge entès com un fenomen cultural. És una convenció que

les parts que configuren el paisatge de les segones residències

varia d‟una cultura a una altra” (pàg. 17), i que es mou en una

en el litoral mediterrani. Quina és l‟estructura, les formes i la faç

base territorial.

que permet distingir el paisatge turístic de les segones
residències en el litoral mediterrani espanyol, respecte altres
tipus de paisatges urbans.

4.3.1. - Les relacions entre turisme i paisatge

En definitiva, es parteix de la constatació que:

La definició de paisatge més recent i acceptada en el món
acadèmic i polític, és la que es desprèn del Conveni Europeu del
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Paisatge (ELCIS), on es defineix: “paisatge designa una part del

d‟excel·lència) sinó que destaquen els seus aspectes relatius a la

territori tal com la percep la població, el caràcter de la qual

qualitat de vida dels ciutadans, la memòria col·lectiva, la identitat

resulta de l‟acció dels factors naturals i/o humans i de les

local [...]” (Tarroja i Coscuela, 2006, pàg. 43). Alguns dels autors

relacions que s‟estableixen entre ells” (Conveni Europeu del

revisats per la confecció d‟aquest marc teòric coincideixen en

Paisatge, Florència, 20 d‟octubre, 2000). D‟aquesta definició se‟n

assenyalar la relació entre espai natural i espai antròpic

desprenen moltes altres, que acaben per suposar petites

(Terlenki, 2002; Maderuelo, 2005; Tarroja i Coscuela, 2006;

variacions d‟aquesta més universal, però que sigui com sigui,

Nogué, 2007a; Nogué, 2007b; Nogué, 2011; Nel·lo, 2007;

totes elles reconeixen la “[...] interacció entre factors naturals i/ o

Romita i Muoio, 2009), com a base per la definició del concepte

humans” (Observatori del Paisatge de la Generalitat de

paisatge, i les seves implicacions territorials. És Nel·lo (2007) qui

Catalunya, 2011), a més de reconèixer el paper de la població

concreta que “el paisatge se‟ns presenta com una realitat física,

com a barem per determinar la qualitat d‟un paisatge en relació

engendrada pel diàleg secular entre l‟entorn natural i l‟activitat

directa amb la qualitat de vida dels ciutadans. De fet, Tarroja i

humana, tal com es percebut per la col·lectivitat i els individus

Coscuela (2006) destaca tres consideracions que es desprenen

que la integren” (pàg. 181). A més, Galacho Jiménez i Luque Gil

d‟aquesta definició. La primera consideració és que la definició

(2000) afegeixen que “[...] no hem de caure en anàlisis

de paisatge, del Conveni Europeu del Paisatge, té en compte tot

excessivament simplistes que tendeixin a identificar qualsevol

el territori, tant si es tracta del medi natural com del medi

actuació antròpica amb la idea de degradació” (pàg. 26), del

antròpic: tot el territori és paisatge, la segona contempla el dret

paisatge.

dels ciutadans a gaudir d‟un paisatge de qualitat, i la tercera

El paisatge és un concepte molt més complex, és el “[...] resultat

consideració contempla el paisatge com un element de qualitat

general d‟un procés evolutiu, físic i cultural d‟un territori

de vida i factor de desenvolupament de les comunitats (Tarroja i

determinat” (Romita i Muoio, 2009, pàg. 67). Així, la particularitat

Coscuela, 2006, pàg. 45). Es deslliga, així, la idea de paisatge de

de cada paisatge resideix en les relacions que s‟estableixen

la seva vessant més natural, “[...] ja no identifiquen el paisatge

entre societat i natura, i que es plasma en el territori o regió, fent-

sols amb els seus valors ecològics i estètics (els paisatges

la “única i irrepetible” (Nogué, 2007b, pàg. 374). Des del punt de
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vista urbà, l‟equilibri entre l‟espai natural i l‟espai urbà, construeix

caracteritzats no sols per una determinada materialitat [...] sinó

paisatges insubstituïbles i llocs d‟oportunitat, que permet anar

també per la translació al propi paisatge dels seus valors, dels

més enllà del turisme: “[...] fer una ciutat sostenible i de qualitat si

seus sentiments” (Nogué, 2006, pàg. 136).

el territori es pensa com un tot i el sistema urbà forma part d‟una

Pel que fa a la segona idea, Hiernaux (2007) és el que assenyala

estructura equilibrada de la qual hi participen l‟espai lliure i l‟espai

la tradicional relació que han tingut el concepte de paisatge amb

edificat. El paisatge no és un teló de fons de les activitats, sinó

el concepte d‟estabilitat: “[...] en la seva concepció tradicional, el

l'escenari on es desenvolupen i el lloc que ens acull” (Pié, 2005,

paisatge és vist com una composició morfològica estable que

pàg. 67).

s‟aprecia o es refusa a través d‟aquesta lent particular que

De la definició actual del paisatge es desprenen dues idees

imposa la cultura en la aprehensió sensorial, però també

principals que cal destacar, la primera és que el concepte de

intel·lectual, dels elements que envolten a l‟individu en la seva

paisatge és molt més complex i contempla la dimensió urbana

quotidianitat” (pàg. 249). El mateix autor, i en el cas del paisatge

del territori, i la segona és que el paisatge és un concepte que

urbà, assenyala que aquesta estabilitat porta a contemplar el

evoca a la evolució del territori.

paisatge sols des de la vessant estructural, des dels elements

Pel que fa a la primera idea, Maderuelo (2005) expressa que

més bàsics o elements construïts (Hiernaux, 2007). En la

“una de les primeres coses que cal fer es deslligar la idea de

bibliografia revisada es reconeix la capacitat evolutiva del

natura del concepte de paisatge, amb la finalitat de que termes

paisatge, que es materialitza en unes formes fruit de les

com paisatge natural no semblin tautologies i que altres, com

dinàmiques socials i econòmiques, i en definitiva culturals, de la

paisatge urbà o paisatge industrial no es considerin un

població que es localitza en un determinat territori: “el paisatge

contrasentit” (pàg. 17). Per altres autors, però, el paisatge entès

és un concepte fortament impregnat de connotacions culturals i

com la comunió entre medi físic i valors socials, és l‟evolució del

pot ser interpretat com un dinàmic codi de símbols que ens parla

paisatge natural a quelcom més complex: el paisatge cultural, on

de la cultura del passat, del seu present i potser també del futur”

“les societats humanes, a través de la seva cultura, transformen

(Nogué, 2007a, pàg. 21). Altres autors destaquen el fet

els

d‟admetre que el paisatge és quelcom dinàmic i en constant

primigenis

paisatges

naturals

a

paisatges

culturals,
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evolució, “la seva inevitable transformació pot controlar-se i

període de vacances en llocs diferents a aquells en els que viu

planificar-se” (Nogué, 2006, pàg. 139).

habitualment” (Romita i Muoio, 2009, pàg. 71).

La relació entre paisatge i turisme és molt estreta, ja que “el

La literatura revisada planteja la relació turisme i paisatge des de

turisme és una activitat que s‟alimenta de la possibilitat de gaudir

quatre enfocaments principals, tal i com es pot observar en la

del paisatge durant un parèntesi temporal, les vacances o el cap

taula 4.4. Aquests enfocaments, a la vegada, poden agrupar-se

de setmana, per realitzar activitats [...] experimentant noves

en dos grans pols en funció de la manera en que turisme i

formes de vida i cultures” (Barba i Pié, 1996, pàg. 22). D‟altra

paisatge es relacionen. Un primer pol es preocupa per com el

banda, el turisme, segons Terkenli (2002), no sols és un dels

paisatge intervé en l‟activitat turística: el paisatge com a recurs i

sistemes dominants de consum en el món actual, és també un

com a producte turístic. El segon pol es preocupa per com el

dels principals productes a exportar, i per extensió, una de les

turisme intervé en el paisatge: creant i modificant el paisatge, o

principals fonts d‟ingressos. A la vegada, també crea paisatges

generant tot un conjunt d‟impactes sobre aquest.

de producció cultural, simbòlics i reals.

Aquesta diferenciació, a la vegada, porta a aproximacions

Un paisatge qualsevol esdevé paisatge turístic quan “posseeix

diferents en l‟estudi del paisatge i el turisme. En un primer pol de

un conjunt de recursos capaços d‟atraure a una part més o

relació, la preocupació gira entorn al paper del paisatge en

menys àmplia de la població” (Romita i Muoio, 2009, pàg. 67). En

l‟activitat turística, configurant una visió més estàtica en l‟estudi

el paisatge turístic, tal i com assenyalen Romita i Mouio (2009)

del paisatge i el turisme. La relació es redueix a la qüestió: què hi

són importants les característiques ambientals del lloc o territori,

ha en aquest territori que atrau al turisme? L‟estaticisme al que

que donaran un valor afegit al producte turístic (clima, contacte

es fa referència té a veure amb l‟observació del paisatge i la

amb la natural...), però és fonamental la seva relació amb el que

distinció de recursos susceptibles a ser convertits en productes

aquests

turístiques

turístics, i que es veu mínimament superat quan el paisatge

estructurades (estructures receptives de turistes i serveis

esdevé com a producte turístic insinuant una relació més

recreatius), necessàries per a que “el turista pugui passar el

dinàmica, doncs el paisatge és explotat per a que atragui, de

autors

anomenen

les

situacions

forma conscient, als turistes.
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Taula 4.4. Esquematització de la relació entre turisme i paisatge a partir de la literatura revisada.

Pols de relació entre

Enfocament en la relació

Concreció de la relació entre

De més a menys grau

turisme i paisatge

entre turisme i paisatge

turisme i paisatge

d'intervenció en la relació

El paisatge com a recurs

El paisatge és la matèria

turístic

primera del producte turístic

El paisatge com a producte

El paisatge és el principal factor

turístic

d‟atracció pel turisme

El turisme com a

El turisme crea nous paisatges i

generador i transfomador

transforma paisatges ja

del paisatge

existents

El turisme com a

La implantació del turisme té

generador d‟impactes

impacte sobre el paisatge d‟un

sobre el paisatge

determinat lloc

Com el paisatge
intervé en el turisme

Com el turisme
intervé en el
paisatge

Font: elaboració pròpia a partir de la literatura revisada.
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En el segon pol, tot i que la naturalesa de la relació és diferent,

turisme i el paisatge es troben per casualitat, encara que la

es produeix una intervenció activa del turisme sobre el paisatge.

relació estigui procurada per agents i factors que afavoreixen

Aquesta intervenció activa, sobre un paisatge que d‟entrada

l‟accessibilitat dels turistes a aquests espais. En els models

sembla estàtic, genera unes relacions que es fan visibles als ulls

evolutius aquesta situació seria descrita com una situació

dels agents que participen i consumeixen l‟espai turístic: la

preturística (Miossec, 1977; Équipe MIT, 2002; Butler, 2006).

transformació o creació de nous paisatges. Però aquesta

Des del segon enfocament en la relació entre paisatge i turisme,

intervenció en el paisatge pot tenir conseqüències, o impactes,

el paisatge és l’element fonamental del producte turístic (Romita i

doncs un canvi o transformació pot portar a una crisi d‟identitat

Muoio, 2009, pàg. 69). Aquest tipus de relació porta a considerar

d‟aquest.

el paisatge com a matèria primera del producte turístic. Tal com

El primer enfocament que estudia la relació entre paisatge i

afirma Terkenli (2002), “el nucli de l‟experiència del turisme està

turisme, té a veure amb la consideració del paisatge com a

construït inicialment en les relacions d‟atracció del paisatge i en

matèria primera per a generar un atractiu turístic, sobre el qual,

el desig de viatjar” (pàg. 229). Aquesta autora (Terkenli, 2002)

posteriorment es crearà el producte a consumir (Barba i Pié,

assenyala els conceptes de desig i seducció, com a detonant de

1996; Gausa, 1996; Anton Clavé, 1997). Tot i que de forma

la relació d‟atracció que es desenvolupa entre turista i paisatge, i

indirecta, porta a considerar que el paisatge com a recurs turístic

que ofereix noves idees en la naturalesa d‟aquesta relació i en la

és el principal factor d‟atracció pel turisme. L‟evolució d‟aquesta

seva dinàmica: el turista és conduït cap al desig, i el paisatge es

primera i principal consideració, ja tinguda en compte en pàgines

fa per seduir. Així, el paper del turista vers el paisatge, en aquest

anteriors, presenta al paisatge, i el territori que compren, com un

apartat, és passiu: “agent observador, fascinat i encantat [...]”

escenari per al joc i recreació, en base a la seva imaginabilitat i

(Terkenli, 2002, pàg. 229). És el que Urry i Lash (2005)

el seu caràcter tangible (Terkenli, 2002; Terkenli, 2004). Els

resumeixen com el tret característic definitori del turisme: “la

turistes venen atrets per les característiques del paisatge, que

possibilitat de mirar” (pàg. 31), més enllà de veure, activitat que

es troben, principalment, relacionades amb els elements

sols es pot dur a terme en aquesta unitat d‟anàlisi, el paisatge:

naturals d‟aquell territori: platja, clima, sol, entre altres. El

“[...] en la diferència entre veure i mirar, aquesta última activitat,

102

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

indispensable per al context del paisatge [...]” (Terkenli, 2004,

una demanda cada cop més exigent, es desenvolupa la següent

pàg. 339). La intervenció en el paisatge és clau per a la

reflexió.

construcció d‟un producte a consumir, la destinació crea tot un

El paisatge en la seva definició, porta incorporat la valoració

conjunt d‟infraestructures que augmentaran, qualitativament,

subjectiva que en fa la societat, canviant en cada moment o

l‟experiència del turista: equipaments i activitats que seduiran al

època. La constant evolució del paisatge afecta a les valoracions

turista, i que es relacionen directament amb un augment de

culturals i productives sobre el mateix (Tarroja i Coscuela, 2006),

confort o qualitat de vida.

que en el cas del turisme es veuen afectades per una demanda

Pel que fa al tercer enfocament que es planteja en la relació

que canvia ràpidament el varem sobre el qual es valorat el

entre paisatge i turisme, considera el turisme com a generador

paisatge, en aquest cas, el turístic. Per tant, els paisatges

de paisatges, i per extensió, com a transformador del mateix.

turístics estan sotmesos a canvis molt més ràpids d‟acord a la

Aquesta perspectiva inclou diferents consideracions que Terkenli

demanda turística: “com a llocs d‟interès turístic, els paisatges

(2004) resumeix tot afirmant que “el desenvolupament de nous

contemporanis canvien i adopten les preferències del públic, la

tipus de paisatges, amb l‟adveniment de noves formes d‟atendre

promoció i la nova cultura dels valors” (Terkenli, 2002, pàg. 234-

el turisme, a les noves necessitats socials, preferències culturals

235).

i les contingències econòmiques sens dubte han estat constants

Els canvis als que es veuen sotmesos els paisatges turístics com

des de l‟aparició del fenomen del turisme” (pàg. 346). Vera et al.

a resultat de l‟evolució de la demanda turística, en termes de

(2011) assenyalen que “la materialització de funcions turístiques

valoració de l‟espai i satisfacció de noves experiències, no

s‟ha concretat en estructures espacials que han generat nous

només són contemplats des del punt de vista de la seva

paisatges [...]” (pàg. 257). Acceptant que la implantació del

reconversió física o adaptació als nous cànons de la demanda,

turisme en un territori provoca la generació d‟un nou tipus de

per a que continuïn seduint i atraient turistes, sinó des del punt

paisatge, i que els paisatges turístics es veuen sotmesos a un

de vista de la creació de nous paisatges turístics que donin

constant reciclatge per continuar sent competitius i complir amb

cabuda a nous tipus de turismes. Aquesta creació de nous
paisatges, determinada en el fons per una demanda que canvia
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en el temps i en l‟espai (Terkenli, 2002), es veu, també,

4.3.2.- El paisatge turístic residencial

permanentment sotmesa a una valoració social, que “depèn en

En la definició de paisatge hi participen dos conceptes

bona mesura de l‟experiència personal i del context cultural”

fonamentals: el medi i la cultura. I de la relació entre territori

(Tarroja i Coscuela, 2006, pàg. 49). Per tant, si es pren al

(medi) i les relacions socials (cultura), que responen a un

paisatge turístic com a unitat de producció turística, el

moment cultural específic, es construeix un paisatge propi i

sotmetiment d‟aquesta a una valoració constant per part del

singular. Existeixen tot un conjunt de forces que actuen sobre el

turista, i en termes de qualitat de vida, es genera una oportunitat

territori i que “tenen una plasmació sobre ell, una expressió

per al territori turístic de corregir els desequilibris que la literatura

paisatgística. Això implica alguna cosa més que la simple

sobre la construcció de l‟espai turístic li atorguen, fent-lo

acumulació de fets i situacions, suposa la generació d‟unes

competitiu en un marc global.

formes complexes que requereixen un tractament diferenciat”

Pel que fa al quart enfocament que la literatura revisada aprecia

(Galacho Jiménez i Luque Gil, 2000, pàg. 27).

en la relació entre paisatge i turisme a partir dels impactes que

El

genera l’activitat turística sobre el paisatge: el turisme és

característiques que li confereix la modalitat de residència

contemplat com l‟activitat principal destructora de paisatge en el

temporal, es basa en un territori- producte, a cavall de les

litoral mediterrani, o si més no, el principal factor de modificació

estructures urbanes de segona residència construïdes i les

34

concepte

de

paisatge

turístic

residencial,

per

les

del mateix . La intervenció és tan profunda que crea crisis

voluntats de la demanda, que els promotors immobiliaris

d‟identitat en el territori i els seus habitants.

persegueixen satisfer. Descodificar i llegir l‟espai turístic urbà de
les segones residències al llarg del litoral mediterrani, ajudarà a
entendre i comprendre la urbanització turística, i en definitiva la
ciutat turística, considerant-lo un paisatge propi, i no un
succedani dels processos d‟urbanització perifèrics propis de la

34

Veure apartat 4.2.1.- La maduresa dels espais turístics residencials,
concretament la taula 4.3. Relació dels principals conflictes manifestats en els
espais turístics com a conseqüència de la implantació del turisme residencial en
el litoral mediterrani espanyol.
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Tal i com s'ha vist, la caracterització de la ciutat turística ha estat

evolució en la consideració sobre el procés d'urbanització i sobre

contemplada per autors com Mullins (1991) i Anton Clavé (1998),

el mateix l'espai turístic. El mateix autor, Quero, i juntament amb

que han reflexionat sobre aquesta com un tot acabat, amb

Leira, assenyalaven en el 1991, que el territori turístic

dinàmiques i processos, funcions i formes urbanes, però amb

s'organitzava a partir de salts d'escala, agregant peces inclús de

característiques singulars proporcionades per la seva condició

forma no contínua, que suposava un salt qualitatiu entre

turística. Però altra literatura revisada, per al present treball,

productes turístics, residencials. En el 2004, ja tracten a aquest

enfoca la ciutat turística com un agregat de peces urbanes d‟ús

espai com un continu urbanitzat, un espai unitari, extensiu i

temporal (Pié, 2005; Quero, 2004), buides de significat i on

continu (Quero, 2004), eliminant la idea d'espai urbà fragmentat

l‟espai turístic es presenta com un espai segregat del municipi.

al descriure'l com un agregat de peces (Leira i Quero, 1991).

És García Manrique (2000) qui assenyala, com en la concepció

Així, no sembla adequat continuar mantenint certs adjectius que

d‟aquests espais, els promotors, “havien projectat espais

han caracteritzat el procés de construcció de la ciutat turística,

autòctons, que es creen agregant peces, no necessàriament

elevant-los a la categoria de tòpics. L‟espai turístic ha canviat, ha

contigües, i que són singulars en la seva concepció i ús” (pàg.

evolucionat, i presentant una realitat ben diferent. El paisatge

44).

turístic urbà és reconegut per la societat en general com quelcom

Les reflexions d‟alguns autors porten a tractar a la ciutat turística

diferent a la ciutat convencional i al medi natural. Funcions i

com un ens inacabat, quan en realitat el litoral apareix com un

formes anteriorment reservades a la ciutat convencional són avui

gran llençol urbanitzat d‟estructures integrades i on tenen lloc

acceptades en la ciutat turística, i en elles es reflexa la maduresa

processos d‟interrelació social: “les peces urbanes, al principi

i la complexitat, fruit d‟aquesta evolució.

definides per la seva diferenciació formal, identificables i

En la literatura revisada, alguns dels adjectius amb els quals s‟ha

diferenciades, separades dels elements geogràfics, es van

caracteritzat, i es caracteritza, l‟espai turístic urbà, i que es

dissoldre després en un espai urbà unitari, extensiu i continu,

sintetitza en la taula 4.5, sorgeixen de la dificultat en la lectura

entapissant el territori” (Quero, 2004, pàg. 204). Cal fer notar

d‟aquest paisatge, resultat d‟un procés de construcció i

que, tal i com es planteja en el present marc teòric, existeix una

desenvolupament singular, on el ritme accelerat del procés de
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construcció no va donar treva als agents planificadors del

residència, dóna a la ciutat turística aquesta característica

territori. Parlar d'espais desordenats, inacabats, difusos, entre

d‟espai o territori desordenat.

altres, on les formes semblen no estar en harmonia, ni entre elles

La disposició de les urbanitzacions de segona residència no

ni amb l'entorn, denota una dificultat en la seva llegibilitat i

respon a cap lògica, entesa des del creixement de la ciutat

comprensió, però des d'un punt de vista de la ciutat

convencional, creada a partir de desenvolupaments continus des

convencional. El turista no qüestiona l'espai de gaudi, doncs per

d‟un centre antic, i cap a l‟exterior. D‟aquí, que es caracteritzi a

ell apareix com un ens acabat, llest per consumir. És l'habitant

l‟espai turístic residencial, com un espai dispers. Font (2007)

permanent el que queda desconcertat per l'estructura que se li

defineix la dispersió com una condició topològica pròpia de les

presenta, doncs els esdeveniments passen de forma tant ràpida

urbanitzacions turístiques que es localitzen al llarg del litoral

que no és capaç d'assimilar el paisatge que observa: en quatre

mediterrani, ja que fa referència a “la posició relativa en l‟espai

dècades s'han construït unes estructures, formes i funcions,

dels assentaments, fragmentats, o elements individuals entre

noves que poc tenen a veure amb l'espai on ha viscut de forma

ells, que generen una estructura espacial discontinua” (pàg. 99).

convencional, i que a més tenen capacitat de reinventar-se i

Per Quero (2004) aquesta condició estètica afecta a la

regenerar-se en funció del context en el que es trobi i en

comprensió del territori i a l‟orientació futura del mateix, a l‟hora

períodes relativament curts. Per tant, es pot afirmar que el ritme

d‟ordenar-lo estructuralment, i fa que Gausa (1996) parli del

amb el que s'ha construït l'espai turístic ha deslluït l'estructura

turisme com un fenomen de desfiguració territorial i paisatgística.

d'aquest paisatge urbà.
Un dels múltiples adjectius per parlar de l‟espai turístic urbà és el
d‟espai desordenat. Gausa (1996) caracteritza l‟espai turístic
urbà com un espai “[...] de configuració caòtica, quasi casual, fet
de peces sense configuració compartida, sovint tan sols
unificades pel propi verd que les envolta” (pàg. 114). El laberint
construït en, i entre, els espais turístics urbans de segona
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Taula 4.5. Adjectius que caracteritzen el territori turístic on s‟ha implantat

De la reflexió de Gausa (1996), de la definició de Font (2007), i

la urbanització turística litoral de segona residència.

del coneixement sobre l‟evolució del procés de construcció del
territori turístic, s‟arriba a una de les característiques més

Desordenat
Dispers

Gausa (1996).

utilitzades per descriure el paisatge turístic urbà: la fragmentació.

Gausa (1996); Anton Clavé (1998); Navalón García i

Són Donaire i Mundet (2001) els que expliquen que els “espais

Martínez Pérez (1999); Quero (2004); Nogué (2011); Nogué
(2007b).

Fragmentat

Desconnectat

Sense centre

Donaire i Mundet (2001); Fernández Tabales (2004); Donaire

transformació d‟estructures preexistents) són espais fragmentats,

et al. (2005), Tarroja i Coscuela (2006); Burriel de Orueta

“espais mosaics formats a partir de múltiples tessel·les, no

(2009).

connectades entre elles” (pàg. 60). La fragmentació és una de

Gausa (1996); Donaire i Mundet (2001); Leira i Quero (1991);

les singularitats que defineixen a l‟espai turístic urbà (Donaire et

Quero (2004); Mazón i Aledo (2005); Aledo et al. (2007).

al., 2005, pàg. 144). Aquesta característica espacial, per alguns

Gausa (1996); Anton Clavé (1998); Navalón García i

autors, és estudiada des d‟un punt de vista més funcional,

Martínez Pérez (1999); Quero (2004); Mazón i Aledo (2005);

caracteritzant

Font (2007).

Difús

Mazón i Aledo (2005).

Concentrat

Pié i Barba (1996); Donaire et al.(2005.)

Heterogeni

turístics del litoral (ja siguin per la creació ex novo o per la

Mazón i Aledo (2005); Barrado Timón i Galiana Martín
(2006), Font (2007).

als

espais

turístics

urbans

com

espais

desconnectats, on cada unitat turística residencial es tanca en
ella mateixa procurant-se un funcionament autònom. Aledo et al.
(2007) també enfoquen aquesta desconnexió des de la relació
entre “aquests nous complexos urbans” amb els “assentaments
tradicionals”, encara que la seva proximitat, entre aquests dos

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia revisada.

tipus d‟assentaments, sigui una de les justificacions principals en
la ubicació de les urbanitzacions turístiques. Aquest autisme
entre peces residencials d‟ús temporal ha estat enfocat des d‟un
punt de vista negatiu pel funcionament i la viabilitat de la ciutat
turística, però Leira i Quero (1991) veuen en l‟autisme d‟aquestes
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peces una característica pròpia del paisatge turístic urbà del

i de presa de decisions, és focalitzada en la ciutat tradicional. Cal

litoral mediterrani:

fer una apreciació en aquest punt. Pot ser que en un moment

[...] diversitat i diferenciació del caràcter i la funció de

donat en l‟evolució de la ciutat turística, les urbanitzacions

cadascuna de les parts o nuclis entre ells, a la vegada

turístiques es recolzessin en la centralitat que pot exercir el nucli

reclama el seu caràcter autònom [...] de cada peça, tant

tradicional, ja que en ell s‟hi concentren la major part de les

en la seva concepció com en la seva explotació,

necessitats socials de la població que resideix de forma

comercialització i ús (pàg.3).

permanent en el que considerem la ciutat turística. Aquesta
manca de centralitat és també conseqüència del procés de

Aquest caràcter autònom, de cadascuna de les peces urbanes

creixement de la ciutat turística: la difusió. Font (2007) defineix la

dedicades

de

difusió com “la condició de transmissió o distribució, en aquest

microcentralitats. Cada unitat o peça té el seu propi centre, al

cas per l‟espai –de manera similar als processos físics o químics

voltant del qual s‟articula tot el territori que compren aquella

en els cossos sòlids, en els líquids o en l‟aire- d‟unes

actuació urbanística concreta: pla parcial. Si es contempla tot

característiques o valors urbans o de ciutat, que no tenen perquè

l‟espai urbà litoral, al contrari que en la ciutat convencional, no hi

produir-se en condicions de dispersió o de baixa densitat” (pàg.

ha cap d‟aquestes peces que, en el seu origen, funcioni com a

99). Així, quan Font (2007) fa referència a aquesta difusió, en el

centre de tot aquest conglomerat de peces dedicades al turisme

cas dels espais turístics urbans, pot voler expressar com

residencial. Com a espai central que concentri la vida social, els

aquestes característiques i valors propis de l‟espai turístic urbà

serveis i equipaments d‟una àrea concreta, reconegut pels

dedicat a les segones residències, acaba per fer-se extensible a

habitants, i que articuli el territori que l‟envolta. Navalón García i

altres parts del territori. Per exemple, espais on tradicionalment

Martínez Pérez (1999), pel que fa a aquesta qüestió, expliquen

no s‟havia desenvolupat l‟activitat turística, dins el mateix

que davant el dèficit d‟equipaments i serveis mínims de les

municipi on en el litoral sí es desenvolupa l‟activitat turística,

urbanitzacions turístiques, i contemplat des de l‟òptica de la

acaben adoptant tipologies d‟edificació reservades, fins al

ciutat tradicional, aquest necessari centre funcional, de dotacions

moment, a les urbanitzacions turístiques, contribuint a la difusió
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del fenomen turístic i les seves característiques, i en definitiva, a

de luxe i l‟autoconstrucció” (pàg. 104-105). Aquesta perspectiva,

la construcció de la ciutat turística.

però, canvia quan es parla del paisatge turístic urbà, on alguns

Altres autors, afirmen que la urbanització turística es troba

autors parlen d‟una homogeneïtzació espacial, tema que es

concentrada en la part litoral. Aquests dos conceptes no tenen

tractarà en properes pàgines (Navalón García i Martínez Pérez,

perquè ser contraposats. Pel que fa a la difusió, aquesta pot ser

1999; Nogué, 2007b; Nogué, 2011; Muñoz, 2007).

observada des del punt de vista de la ciutat turística, mentre que

Si es tenen en compte tots aquests adjectius per caracteritzar el

la concentració pot fer referència a l‟espai turístic, entès com una

territori turístic urbà, es pot concloure que aquests espais litorals

part del municipi turístic on es localitza l‟activitat, el litoral: “l‟espai

de segona residència presenten, o si més no, així ho indica la

turístic no és un espai convencional, sinó que presenta una sèrie

revisió bibliogràfica realitzada, uns aspectes en que resulta

de singularitats (la concentració ...) [...]” (Donaire et al., 2005,

deficient per proporcionar una adequada qualitat de vida als

pàg. 144). En els municipis turístics, les urbanitzacions

turistes residents, són els punts febles de la urbanització

turístiques apareixen localitzades al llarg del litoral, situant-se a

turística. Aquest pensament establert per la bibliografia revisada,

prop dels recursos que funcionen com a atractius turístics: la

és el punt de partida d'un planejament emergent que pretén fer-

platja.

se plausible a partir del present projecte. Des d'aquest punt de

Des del punt de vista formal, un altre dels adjectius que

vista, els espais turístics, i per extensió al paisatge turístic, es

caracteritzen l‟espai turístic és la diversitat: la diversitat de

posicionen com a llocs amb un satisfactori nivell de qualitat de

formes que es reprodueixen en ell. És Font (2007) qui en la seva

vida, ja que la seva localització i les seves formes estan

definició d‟urbanització ja destaca la diversitat de formes

directament relacionades amb l'imaginari dels individus associat

constructives que s‟hi reprodueixen: “[...] es dóna una gran

al gaudi recreatiu de les mateixes, i en la seva evolució com a

heterogeneïtat

espai funcional que crea ciutat, són cada cop més les funcions

en

les

seves

materialitzacions

(les

urbanitzacions), en funció tant de les condicions del suport

que aquests espais són capaços de contemplar.

territorial com de les característiques socioeconòmiques dels

Tot i això ha estat recurrent apuntar dèficits de benestar o

seus usuaris, que es produeix entre els dos extrems: l‟habitatge

qualitat de vida ve marcada per un espai turístic urbà de segona
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residència saturat i per un espai turístic urbà de segona

El resultat de tot aquest procés té un clar reflex en les

residència deficient pel que fa a la dotació de serveis i

estructures urbanes dedicades al turisme residencial, en el litoral

equipaments públics, tal i com es recull en la taula 4.6. Torres

mediterrani.

Bernier i Navarro Jurado (2007) fan notar que, pel que fa a la
primera qüestió, i en el litoral mediterrani, “els estats perllongats
de congestió donen lloc a espais atapeïts que provoquen

Taula 4.6. Punts febles de la urbanització turística.
Saturació espacial

Gausa (1996); Mazón i Aledo (2005); Torres

degradació generalitzada de la vida urbana, amb pèrdua de

Bernier i Navarro Jurado (2007)

qualitat de vida per a tothom” (pàg. 193). És cert que la majoria

Gausa (1996); Barba i Pié (1996); Navalón

d‟aquests

espais

urbans

són

espais

construïts

a

partir

d‟habitatges de baixa densitat, com la ciutat jardí (Font, 2007),
però el fet de que tot el litoral aparegui altament artificialitzat,

Dèficit de serveis i

García i Martínez Pérez (1999); Donaire i

equipaments

Mundet (2001); Vera Rebollo (2005); Torres

públics

Bernier i Navarro Jurado (2007); Aledo et al.
(2007)

ofegant l‟espai natural que funcionava com atractiu o part de
l‟atractiu de l‟espai, i que els seus màxims de capacitat es

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia revisada.

concentrin en un moment temporal concret, arribant a situacions
de saturació en tots totes les dimensions de la vida urbana i
recreativa, porta a parlar d‟un territori atapeït.

L‟objectiu amb el que es construeixen les urbanitzacions de

Pel que fa a la segona qüestió, la literatura revisada contempla

segona residència és: crear un espai on el turista pugui residir en

aquests desequilibris (Vera Rebollo, 2005) que presenta l‟espai

la destinació turística. Aquesta monofuncionalitat, que ja ha estat

turístic urbà de segona residència, són estudiats des de l‟òptica

contemplada en capítols anteriors (Équipe MIT, 2002) porta a

de la ciutat convencional. Per exemple, Navalón García i

que Magrinyà Torner i Herce Vallejo (2007) afirmin que “el model

Martínez Pérez (1999) parlen de manca de serveis mínims i

de monocultiu funcional comporta l‟absència de complexitat

equipaments.

urbana en els teixits” (pàg. 248), com a resultat d‟aquest procés
d‟implantació del turisme residencial i creació de la ciutat
turística.
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Ara bé, a la llum del marc teòric que es desenvolupa i de la

Taula 4.7. La potencialitat de l'espai turístic residencial.

bibliografia revisada, els punts febles i característiques espacials
aquí analitzades, poden ser atribuïts als espais turístics
residencials en la mesura que es presenten com a espais de

La capacitat de
reconversió

Mullins (1992); Gausa (1996); Anton Clavé (1997,
1998); Anton Clavé et al. (2007); Anton Clavé
(2011); Vera Rebollo et al. (2011)

transició, entre quelcom inacabat i allò que pretén ser reconegut i
identificat per turistes i residents.

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia revisada.

Tanmateix, i tal com es presenta en la taula 4.7, també es poden
entendre com un indicador de la seva capacitat d'adaptar- se,
amb cert èxit, a qualsevol situació de canvi (Anton Clavé et al.,
2007; Vera Rebollo et al., 2011), que els fa “espais innovadors
potencialment urbans, cosa que proporciona benestar als seus
usuaris (ja sigui turista o resident)” (Anton Clavé, 2011, pàg.
219), capaços de funcionar com a pols d‟atracció global “gràcies
a la seva capacitat d‟atracció i la seva connectivitat externa, així
com la naturalesa dels seus habitants [...], i així com també llocs
social i culturalment sedimentaris” (Anton Clavé, 2011, pàg. 219).

4.3.3.- Les destinacions com a paisatge urbà
El paisatge, en paraules de Martínez de Pisón (2007), configura
espais geogràfics que exerceixen funcions territorials bàsiques,
però que també tenen intenses influències morals i culturals. Fins
al moment, en aquestes pàgines, s‟han estudiat quines funcions
s‟han desenvolupat en els espais turístics urbans de segona
residència, les influències morals i culturals en forma de
conflictes i preferències de la demanda en els espais turístics, i el
resultat del procés d‟urbanització que ha permès caracteritzar un
tipus d‟espai com a territori turístic urbà de segona residència.
Manca analitzar com són les formes del paisatge, que el
distingeixen de la resta de territoris, i que justifiquen la valoració
constant al que es veu sotmès per part dels individus que en
gaudeixen: com és aquest paisatge turístic residencial? Què hi
ha en un paisatge turístic residencial?
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En aquest apartat es deixa de banda el procés de construcció de

visualment el paisatge turístic urbà, en aquest cas, presentaran

l‟espai turístic, i es centra l‟atenció en la configuració del

diferències en funció de “la capacitat de consum dels turistes, la

paisatge, i més concretament en els tres nivells que Martínez de

capacitat d‟inversió del capital i la capacitat de treball de la mà

Pisón (2007) estableix per la seva expressió geogràfica: “una

d‟obra. Aquestes dinàmiques poden vincular-se a dinàmiques

estructura en la que es fonamenta” i “una forma en la que es

externes que responen a processos que van des de l‟escala local

materialitza” (pàg. 327). El tercer nivell que distingeix l‟autor en la

a la internacional [...]” (Vera et al., 2011, pàg. 253), i que

configuració del paisatge, és “una faç en la que es manifesta”

acabaran per determinar la configuració definitiva del paisatge de

(pàg. 327).

la destinació turística.

La forma, en aquest cas formes, és un dels elements bàsics pel

En la taula que a continuació s‟adjunta, taula 4.8, es recullen les

turisme, i per extensió, pel paisatge turístic, la faç es contemplarà

característiques més destacables per a cadascuna de les parts

dins la descripció de les formes en la que es materialitza el

que configuren el paisatge turístic urbà de les segones

paisatge

residències en el litoral mediterrani.
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Taula 4.8. Característiques convencionals de la configuració del paisatge turístic urbà de les segones residències en el litoral mediterrani.
Parts en la configuració del
paisatge turístic urbà

Definició de les parts del paisatge turístic urbà

Característiques de les parts del paisatge turístic urbà

- Voluntat de recreació del teixit de les poblacions
tradicionals mediterrànies.
- Agregació de peces urbanoturístiques sense continuïtat
Estructura

Organització de l‟espai turístic litoral dedicat a les
segones residències.

amb teixits urbans existents.
- Expansió amb característiques heterogènies i de
discontinuïtat.
- Generació d‟espais entredós que intenten cosir i articular
les peces urbanoturístiques.

Organització i disposició interior de les tipologies
Formes

edificatòries que conformen l‟espai turístic litoral
dedicat a les segones residències.

- Execució atomitzada de l‟edificació dins la peça turística.
- Diversitat productes urbans.
- Disposició formal que prioritza la privacitat de
l‟experiència.

Faç

Tipologies edificatòries que conformen l‟espai
turístic litoral dedicat a les segones residències.

- Gran heterogeneïtat formal.
- Destacat paper del medi natural.

Font: elaboració pròpia a partir de la literatura revisada.
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La funció residencial, generalment exclusiva i de caràcter

paisatge proporcionen la informació necessària per l‟anàlisi del

temporal de les urbanitzacions turístiques en les destinacions

mateix, també des del punt de vista evolutiu.

madures del litoral mediterrani, ha precisat d‟unes formes

La representació física del paisatge turístic de les segones

concretes que permeten el desenvolupament d‟aquesta funció i

residències, que caracteritzen a les ciutats turístiques, es fa a

el compliment de l‟objectiu per al qual han estat creades: la

partir d‟instruments de planificació i gestió de l‟espai urbà

satisfacció de les necessitats d‟oci i recreació dels individus, el

convencional (Navalón García i Martínez Pérez, 1999), i a partir

sentit pràctic, i el sentiment de gaudi estètic en la residència a

de formes urbanes amb les que s‟han construït les ciutats

partir d‟unes formes construïdes (Quero, 2004).

tradicionals, tot i que “no sembla pertinent que els tipus

Les formes del paisatge turístic són la materialització, doncs, de

d‟edificació residencial assajats per les ciutats, ni les formes de

la relació entre el turista i el territori. Aquestes, també posen en

l‟espai públic, ni els barris urbans, siguin models adequats també

relleu quina ha estat l‟evolució d‟aquesta relació. Encara que no

pels llocs del turisme” (Quero, 2004, pàg. 205).

es concreta per al paisatge turístic, tot i que s‟hi pot fer

Són Barba i Pié (1996) els qui caracteritzen a la urbanització

extensible,

de

turística com quelcom simètric al fet urbà, per la relació que

desenvolupament territorial són inseparables, i no es pot

s‟estableix entre edificació i espai obert, però desvinculant-se del

comprendre un sense tenir en consideració l‟altre” (Tarroja i

fenomen urbà identificat en les ciutats convencionals. Com ells

Coscuela, 2006, pàg. 47).

indiquen, “[...] els planificadors i projectistes de la primera onada

Més enllà de la manifestació estètica i funcional del paisatge, les

van plantejar en la teoria i en la pràctica de l‟arquitectura i de

formes del paisatge han estat un element clau en el diagnòstic

l‟urbanisme turístic: entre els models d‟arquitectura i urbanització

territorial que es realitza des de l‟ordenació del territori, i han

van escollir aquells que es deriven de la crítica a la ciutat densa”

permès veure “els encerts i les disfuncions en la utilització de

(Barba i Pié, 1996, pàg. 21). La diferència amb la ciutat

l‟espai geogràfic [...]”, i convertint-se “en factor de qualitat o

convencional, i contemplada per alguns dels autors revisats, rau

fragilitat paisatgística” (Zoido, 2002, pàg. 24). Les formes del

en que peces urbanes dedicades al turisme residencial es

“les

formes

del

paisatge

i

el

model

caracteritzen per la seva baixa densitat, respecte els estàndards
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urbans de la ciutat convencional que podria contenir un pla

urbanitzacions de baixa densitat. Per contra, si es parla del

parcial qualsevol en sòl urbanitzable. Per Font (2007), aquestes

territori turístic, dedicat a les segones residències, a banda de les

peces urbanes de baixa densitat, que podrien tenir funció

urbanitzacions, també es contempla aquells espais de segones

35

turística residencial, i que ell anomena territoris morfològics ,

residències ocupats per alts blocs d‟apartaments amb un ús

“generalment estan constituïts pels tradicionals materials urbans,

intensiu del sòl edificat. S‟accepta, doncs, que hi ha uns territoris

encara que les formes de la seva articulació, les modalitats d‟ús,

dedicats a residències secundàries construïts a partir de blocs de

i sobretot la seva localització territorial i les dinàmiques de la

pisos o apartaments, semblants als de la ciutat convencional

seva aparició resultin innovadores” (pàg. 102-103).

però d‟ús temporal, amb una estètica pròpia, situats en un espai

Les urbanitzacions són les peces turístiques amb les quals es

considerat com a turístic, i amb una estructura interna

construeixen els espais turístics residencials del litoral. La

(organització d‟aquesta unitat turística que coincideix amb el límit

disposició d‟aquestes unitats de residència temporal, al llarg de

del pla parcial) que difereix a la d‟un barri de la ciutat

la costa, constitueix l‟estructura del paisatge turístic urbà, i el seu

convencional. No es nega la seva existència com a espai turístic

contingut dóna forma a aquest paisatge. Per Font (2007), les

residencial, sovint catalogat urbanísticament com a eixample

urbanitzacions són una de les modalitats més representatives

turístic, doncs al contrari, però la seva consideració sols es limita

dels models de baixa densitat de les regions urbanes que aquest

a la vessant més territorial, i no es considera com a paisatge

autor sotmet a estudi. En aquest punt cal fer una apreciació. La

turístic, almenys al mateix nivell que les urbanitzacions de baixa

literatura

densitat .

revisada

associa

paisatge

turístic

de

segones

residències directament amb el paisatge dibuixat per les

36

Les urbanitzacions són “un tipus d‟assentament característic
d‟algunes de les regions euromediterrànies, com organitzacions

35

Tot i que el terme de territoris morfològics no es refereix exclusivament espais
turístics urbans de baixa densitat, si que comprèn aquells aquelles regions
urbanes que normalment es produeixen amb baixes densitats relatives en
comparació amb la resta de modalitats espacials de creixement, i entre les qual
s‟inclourien les urbanitzacions turístiques. El terme és l‟antítesi del concepte de
teixit urbà, “que tradicionalment s‟ha vinculat amb els elements constitutius de la
ciutat contínua o compacta tradicional” (Font, 2007, pàg. 101- 102).

residencials de baixa densitat [...] on es produeixen, abans de
l‟execució més o menys atomitzada de l‟edificació, accions de
36

En casos molt puntuals sí es considera com a paisatge turístic, sobretot si es
tracta de la modalitat imperant en el desenvolupament de l‟activitat turística, com
podria ser el cas de Benidorm.
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conjunt de parcel·lació i urbanització, de mida i qualitats molt

desenvolupen en alçada i que generen estructures que beuen

diverses” (Font, 2007, pàg. 103- 105). Per alguns autors, com

directament

Barba i Pié (1996) les urbanitzacions no deixen de ser un “intent

caracteritzats per la seva baixa densitat, a partir de formes que

de recrear l‟estructura dels teixits de les poblacions tradicionals

incorporen el medi natural en el seu espai, i que s‟estructuren a

mediterrànies” (pàg. 29), però més enllà de la simple recreació,

partir de criteris hedonistes. La formació de l‟estructura del

en les urbanitzacions es produeixen aspectes prou interessants i

paisatge

“relatius a la seva evolució, a vegades de primera a segona

residencials de baixa densitat o aprofitaments residencials

residència” (Font, 2007, pàg. 106).

intensius, s‟ha produït a partir de l‟agregació, de peces

Com expressa Martínez de Pisón (2007) “en l‟estructura resideix

urbanoturístiques, a teixits urbans ja existents de la ciutat

la màquina no visible que ocasiona les seves transformacions,

compacta, però no sempre guiats per la continuïtat entre espais

regulacions i formalització; i sobretot, la seva capacitat de

ja urbanitzats. Basat en el concepte de territoris morfològics de

constituir un conjunt on els seus components són solidaris i

Font (2007), i en el cas de les urbanitzacions turístiques de baixa

s‟interelacionen, articulen i compenetren funcionalment” (pàg.

densitat, el resultat del procés de creació de l‟estructura del

330). La interrelació i la disposició dels components o peces

paisatge turístic de les segones residències litorals, mostra com

urbanoturístiques de l‟estructura del paisatge turístic urbà del

sovint les peces turístiques urbanes que es van creant apareixen

litoral mediterrani, les urbanitzacions, ha estat un dels temes

separades per espais frontera que intenten unir i articular-les. Es

claus en la literatura sobre els espais turístics residencials. Dins

pot formular la hipòtesi que aquesta afirmació es pot fer

l‟espai turístic residencial es poden diferenciar diversos tipus de

extensible a peces urbanes d‟alta densitat, tot i que els territoris

paisatges turístics dedicats a la segona residència.

morfològics de Font (2006) sols fan referència a les peces

Com més endavant es concretarà, les formes i l‟aspecte visible

urbanes de baixa densitat.

del paisatge dedicat a les segones residències és molt

La lògica de l‟estructura del paisatge turístic urbà escapa

heterogeni, però bàsicament es concreta en dos tipus de

d‟aquest creixement continu protagonitzat per la ciutat compacta,

paisatges: uns paisatges caracteritzats per unes formes que es

i es basa en una expansió “generalment de natura més territorial
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i amb caràcters d‟heterogeneïtat i discontinuïtat espacial

significat diferent als edificis o residències que utilitzaran per

dominants” (Font, 2007, pàg. 102), que dificulta la seva lectura i

“fugir” del seu entorn quotidià. No deixen de ser habitatges,

la seva consideració com a paisatge urbà. Les peces

similars als de l‟entorn urbà del qual provenen, però la seva

urbanoturístiques que conformen l‟estructura del paisatge turístic

disposició en l‟espai i la seva organització interior, en la unitat

de les segones residències es caracteritzen per l‟heterogeneïtat

urbanitzada dóna cabuda a l‟imaginari del turista (Hiernaux,

formal, que diversifiquen els productes urbans per al gaudi dels

2009), dotant a les urbanitzacions i a les cases, o apartaments,

turistes i augmenten l‟atractiu turístic, sempre que estiguin en

d‟un significat diferent al que podrien tenir en la ciutat compacta.

referència amb el caràcter de la destinació i no posin en joc la

Les formes bàsiques del paisatge, al tractar-se dels espais

identitat del propi paisatge turístic (Quero, 2004).

turístics de segona residència, són les tipologies edificatòries.

En paraules de Martínez de Pisón (2007), “la forma adquirida per

Tot

aquesta estructura és realment el paisatge visible” i “la faç del

turístiques, afectades per les característiques i valors locals, i per

paisatge és sols l‟aspecte extern d‟aquesta forma” (pàg. 330). En

les modes suggerides per la demanda i executades pels

aquestes pàgines però s‟assimila la forma i la faç com un únic

promotors i agents immobiliaris, les formes del paisatge turístic

concepte: l‟aspecte visible del paisatge, format per les tipologies

es concreten, dins la gran diversitat de productes i de forma

edificatòries i la seva disposició en l‟espai interior de les peces

general, en vivendes unifamiliars aïllades i en habitatges

urbanoturístiques, que dibuixaran un paisatge propi.

plurifamiliars. Les vivendes unifamiliars aïllades, o xalets,

Les formes del paisatge han de tenir capacitat figurativa, un dels

s‟erigeixen com la expressió màxima de la ciutat jardí (habitatge

atributs indispensables que ha de tenir qualsevol territori

que busca el contacte amb el medi natural, tot incorporant-lo en

habitable (Quero, 2004), i element bàsic pel desenvolupament

el seu domini privat), o en vivendes unifamiliars que apareixen

del turisme residencial. La capacitat figurativa fa referència al

agrupades : adossades o en filera (en aquest cas, s‟incorpora el

significat de les formes, que “suscita emocions en les persones i

medi natural en un espai privat- col·lectiu). L‟evolució més recent

i

l‟heterogeneïtat,

acceptada,

de

les

urbanitzacions

37

expressa les aspiracions de la societat (Quero, 2004, pàg. 197).
37

Els turistes, en els espais dedicats al turisme residencial, donen

Tal com defineixen Barba i Pié (1996): “Agrupacions de parcel·les de petites
dimensions que comparteixen un espai social i a vegades un equipament comú
[...]” (pàg. 29).
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d‟aquesta modalitat és el resort, on les vivendes unifamiliars

mar, la platja, un equipament d‟oci, entre altres) i espais

giren entorn a un gran equipament turístic, com per exemple un

deficitaris, per tradició, en equipaments públics i per deducció,

camp de golf.

excedentaris d‟espais lliures de construccions però sense ús

L‟altra forma bàsica del paisatge turístic urbà, són els habitatges

determinat, que no espais lliures públics. Per al cas de les peces

plurifamiliars o blocs d‟apartaments d‟ús temporal. Generalment

urbanoturístiques de segona residència basades en el model de

es troben “molt propers a la línia de la costa, i amb morfologies

ciutat jardí, que pretenen retenir aquesta idea, implantada en

constructives, alçades i volumetries que constitueixen barreres

l‟imaginari, de contacte amb la natura, Barba i Pié (1996) ja

infranquejables a la permeabilitat visual” (Fernández Tabales,

assenyalaven la necessitat de que els “recorreguts que

2004, pàg. 44). A l‟igual que amb les unifamiliars, existeixen

l‟estructuren haurien de ser susceptibles a imbricar-se en els

diferents modalitats d‟aquest tipus d‟habitatges, que van des de

teixits residencials de la residència permanent que els hi ofereix

blocs de pisos molt similars als d‟un entorn urbà, fins a blocs

els serveis” (pàg. 29).

d‟apartaments que incorporen espai privat de gaudi col·lectiu al

Com a conclusió, segons aquesta primera aproximació, el

voltant d‟equipaments de caràcter recreatiu o ociós: piscina, parc

paisatge

infantil, entre altres.

caracteritzaria per la seva heterogeneïtat, en la seva estructura,

Les formes del paisatge construeixen la rugositat del mateix. La

forma i faç. I el que per uns suposa, aquesta heterogeneïtat i

disposició i l‟organització espacial de les formes, en la

diversitat, una autèntica dificultat de lectura i comprensió

urbanització

paisatgística

d‟aquest tipus de paisatge, per altres, aquesta diversitat de

diferenciada de qualsevol unitat urbanitzada de la ciutat

formes, geogràfiques i urbanes, denota un èxit en la construcció

compacta. La privacitat en la satisfacció individualitzada del

de quelcom diferent que el singularitza i diferencia de la ciutat

temps d‟oci, i el context en el qual es desenvolupa l‟activitat, fan

convencional: la capacitat de crear un espai diferenciat on

d‟aquests espais, espais íntims en col·lectivitat, definits per una

satisfer la necessitat d‟oci i recreació. Així doncs, s‟accepta que

disposició, dels seus elements, tancada en ella mateixa però

el paisatge turístic urbà també és paisatge.

turística,

presenta

una

textura

projectada de cara a l‟element que justifica la seva localització (el
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pròpia per a l'estudi del paisatge turístic urbà de la Costa

5.- Metodologia per l’anàlisi del paisatge turístic

Daurada. Un cop feta l'aproximació metodològica per l'anàlisi del

residencial

paisatge urbà, en un segon apartat, es presenten les diferents
mètriques i models funcionals. L’Ecologia del Paisatge inspira els

L’objectiu del present projecte és l’estudi del paisatge turístic

indicadors qualitatius i quantitatius que es dissenyen per als tres

urbà per a l'establiment de patrons de paisatge, a partir dels

nivells d'anàlisi jeràrquica que proposa aquesta disciplina, i

documents de planejament parcial, amb la finalitat de descriure i

dissenyats per l'estudi del paisatge de les segones residències

analitzar el paisatge pensat pels agents constructors de l'espai

de la Costa Daurada central. La metodologia ve determinada,

turístic de les segones residències. La metodologia és la peça

finalment, per la font d'informació bàsica per l'anàlisi del paisatge

clau de la present recerca.

turístic urbà: els plans parcials. En un tercer apartat d'aquest

La metodologia que es dissenya i s’aplica en aquest projecte

capítol es defineixen què són els plans parcials i quin és el cos

s’inspira en l’estructura analítica que proposa l’Ecologia del

d'aquests documents per a, en definitiva, justificar per què

Paisatge, i a partir de la informació que contenen els instruments

resulten una bona font d'informació per a l'estudi del paisatge de

d’ordenació urbana local.

les segones residències. S'analitzen quines característiques

Acceptada la hipòtesi que els espais turístics residencials són

reuneixen els plans parcials de l'àmbit d'estudi, redactats i

paisatge, complint amb els requisits estructurals i evolutius per a

aprovats des de començaments dels anys seixanta, amb l’influx

ser considerats com a tals, la metodologia aquí exposada pretén

de

analitzar la composició i la configuració del paisatge de les

residències, fins l’actualitat, concretament fins al 2010. Els plans

segones residències, i de forma més tímida, analitzar l'evolució

parcials beuen de forma directa del planejament municipal, com

de les seves funcions.

a instrument que marca el viratge urbanístic, i relacionat amb

En un primer apartat, d'aquest capítol, es posen les bases per

l'activitat turística, dels municipis que formen part de l'àrea

entendre per què l'Ecologia del Paisatge resulta un òptim suport i

d'estudi. Així que els plans generals són també analitzats en

punt de partida per al desenvolupament d'una metodologia

aquesta part de la metodologia.

l’activitat

turística

vinculada

al

consum

de

segones
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A nivell metodològic s’ha de fer un apunt. La utilització dels plans

paisatge “[...] com a mecanisme actiu capaç no sols d’assegurar

parcials com a font d’informació bàsica, l’estudi de les seves

el correcte desenvolupament de noves operacions a impulsar,

característiques i la seva evolució de les consideracions que fa

sinó incidint rotundament en la reestructuració d’aquelles realitats

sobre l’espai a urbanitzar, són definides en el marc de la

ja existents (una reestructuració feta des de la revalorització de

legislació urbanística espanyola i catalana. Per tant, es té en

les seves qualitat inherents [...]” (Gausa, 1996, pàg. 123).

compte la legislació urbanística espanyola i autonòmica ja que té

Tot i la vessant naturalista amb la que neix l’Ecologia del

un efecte directe sobre els plans parcials utilitzats per al present

Paisatge, aquesta troba en l’entorn urbà un gran espai on fer-se

projecte. Es té en compte els articles sobre els plans parcial des

un lloc, i on ja diferents disciplines experimenten amb la creació

de la Llei del Sòl de 1956, a nivell estatal, fins la Llei del 2005

38

a

nivell autonòmic.

de paràmetres i tècniques per a l’estudi dels diferents tipus
paisatge. La composició i la configuració del paisatge turístic
urbà es pot interpretar des dels conceptes bàsics de l’Ecologia
del Paisatge, i concretament, en la creació de models per a

5.1.- L’Ecologia del Paisatge: una aproximació metodològica
per l’anàlisi del paisatge turístic residencial

simplificar la seva complexitat i actuar en ell. La construcció de
patrons que caracteritzen un paisatge, doncs, es basa en la

En aquest apartat es proposa l’Ecologia del Paisatge, i la seva

lectura de la seva estructura, és a dir, en la composició i

metodologia d’anàlisi, com la disciplina que dissenya tot un

configuració del paisatge.

conjunt d’índexs o paràmetres per a l’estudi del paisatge, més

Per a l’estudi del paisatge turístic litoral, existeixen investigacions

enllà del marc conceptual amb el que s’ha abordat el seu estudi

que pretenen “analitzar la distribució espacial dels elements

des de la Geografia (Terkenli, 2002). Així, es contemplarà el

turístics en el paisatge de la costa, amb l’ajuda d’uns indicadors
que constitueixin un marc metodològic per la descripció,

38

Tot i que aquesta última no està vigent, és la darrera llei de nivell superior que
té afectació directa sobre el planejament parcial de l’àrea d’estudi, i en el període
d’estudi. No hi ha cap pla general, contemplat en el present projecte, que estigui
afectat per una legislació urbanística posterior al 2005, per tant, aquesta és la
darrera legislació contemplada en el projecte.
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l’apreciació i l’avaluació dels paisatges turístics de costa i els
impactes de la indústria del turisme” (Gkoltsiou i Terkenli, 2008,
pàg. 1). És el cas del projecte de Gkoltsiou i Terkenli (2008) que
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desenvolupen una metodologia basada en les mètriques del

5.1.1.- La fonamentació epistemològica de l’estudi del paisatge

paisatge i l’estructura del mosaic del paisatge, en el marc dels

turístic residencial

Sistemes d’Informació Geogràfica, per quantificar i simplificar els

L’Ecologia del Paisatge queda definida en el Congrés de

canvis mesurables en el temps i el lloc dels paisatges turístics

l’Associació Internacional de l’Ecologia del Paisatge, al 1998,

del litoral, en definitiva, per estudiar l’estructura del paisatge

com “[...] l’estudi de les interrelacions entre aspectes temporals i

turístic. L’estudi pren tot el territori turístic litoral, l’espai natural i

espacials del paisatge, i la seva flora, fauna i components

l’espai humanitzat. En aquesta investigació, les autores arriben a

culturals” (Irastorza, 2006, pàg. 1). Tot i que en la seva definició

la conclusió que “encara que el desenvolupament del turisme

hi participen altres disciplines que ajuden a configurar la

hagi estat molt estudiat i hagin moltes temptatives d’interpretació

geografia del paisatge, Irastorza (2006) parla d’una ciència

fetes per models com els models evolutius de Butler, Miossec,

interdisciplinària; el cert és que la Geografia i l’Ecologia tenen un

Opperman i Gromsen, l’avaluació i la interpretació analítica té

paper fonamental (Vila i Subirós, Varga Linde, Llausàs Pascual i

caràcter subjectiu. L’avaluació del paisatge turístic amb l’ajuda

Ribas Palom, 2006). Per una banda, una perspectiva més pròpia

dels indicadors, [...] introdueix l’objectivitat, la fiabilitat i

de la Geografia, més centrada en la distribució dels paisatges al

aplicabilitat d’aquesta anàlisi” (Gkoltsiou i Terkenli, 2008, pàg. 8)

llarg del territori, i per altra banda, un enfocament més propi de

En aquest apartat es definirà què és l’Ecologia del Paisatge i

l’Ecologia, que es preocupa per la interrelació entre els diferents

com s’aplica en l’estudi dels sistemes humanitzats, fent especial

elements biòtics i abiòtics, en una porció determinada del

incidència en el paper rellevant que juguen en l’ordenació i la

territori. Aquest fet que es pot constatar en la multiplicitat de

planificació territorial. S’incidirà en les mètriques del paisatge i la

disciplines

seva aplicació en el medi urbà (mètriques espacials), i es

metodologies i models de desenvolupament.

contemplaran quins són els problemes derivats de l’aplicació

L’objecte d’estudi de l’Ecologia del Paisatge és el territori: “[...] el

d’aquesta mètrica espacial en la investigació sobre el paisatge.

territori com qualsevol ésser viu, es veu caracteritzat per tenir

que

l’adopten,

com

a

marc

conceptual,

de

una estructura, i patir canvis en el temps” (Irastorza, 2006, pàg.
6-7). En l’Ecologia del Paisatge, “podem dir que s’analitza les
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característiques estructurals i morfològiques que composen un

Forman, 2005; Irastorza, 2006), en definitiva, descriure els

territori en un moment determinat i/o la seva evolució al llarg del

patrons que formen el mosaic del paisatge.

temps, inferint a la vegada en la seva incidència a nivell de

L’Ecologia del Paisatge introduïda per Carl Troll (biogeògraf) que

funcionalitat ecològica”. (Vila i Subirós et al., 2006, pàg. 155).

data del 1939, desenvolupa les seves bases al 1950 quan un

L’Ecologia del Paisatge és considerada una disciplina de síntesi,

“grup d’experts van esclarir la història natural, és a dir, els

ja que intenta resumir totes aquelles característiques pròpies

patrons ambientals físics de grans àrees” (Dramstad et al, 2005,

d’un paisatge a partir d’elements quantitatius que permetin la

pàg. 14). Entre aquets experts figuraven geògrafs, botànics,

seva

permet

edafòlegs, climatòlegs i escriptors de la historia natural, que van

caracteritzar els diferents paisatges, constitueix un dels principis

dur a terme diversos treballs i investigacions que van assentar la

bàsics d’aquesta disciplina: “els principis emergents de l’Ecologia

base per aquesta disciplina. Destaca el gran impuls d’aquesta

del Paisatge poden resumir-se en el principi d’heterogeneïtat

disciplina a partir del 1940, amb el desenvolupament de “la

dels elements del paisatge” (Morláns, 2005a, pàg. 6). Per al

tecnologia de les fotografies aèries, la fotogrametria i la

paisatge turístic urbà, aquest principi d’heterogeneïtat pren una

fotointerpretació” (Matteucci, 2009), com a conseqüència de la

espacial rellevància. Per l’estudi que es desenvolupa en les

segona Guerra Mundial. A partir de la seva definició, tal i com

següents pàgines resulta interessant l’aplicació dels indicadors

continuen aquests autors (Dramstad et al., 2005) es van anar

que beuen de l’Ecologia del Paisatge, tant per l’estudi del

incorporant altres disciplines i conceptes, a l’Ecologia del

paisatge urbà i com pels canvis en els usos del sòl. De forma

Paisatge, proliferant alguns models interdisciplinaris, però sense

general, l’estudi del paisatge té com objectiu donar informació

un resultat òptim. Forman (1995) destaca que entre 1950 i 1980,

sobre: l’estructura del paisatge (distribució i tipus de distribució

es posaran les bases per al desenvolupament de la disciplina tal

dels elements del paisatge en el territori), el funcionament de

i com l’entenem avui dia, concretant aquell primer concepte de

l’estructura del paisatge (moviments i fluxos a través de

Troll.

l’estructura) i el canvi en l’estructura i funcionament (dinamisme o

Segurament el canvi més destacable, i que fonamenta l’Ecologia

alteració de l’estructura i el seu funcionament) (Dramstad, Olson i

del Paisatge, tal i com es coneix avui, és el canvi de paradigma
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que es produeix en la dècada del 1970: “[...] el centre d’atenció

centren en l’estudi del paisatge natural, amb les seves formes i

va passar des de l’homogeneïtat cap a l’heterogeneïtat espacial.

processos, sinó que recolzats en altres disciplines, estudien el

[...] mentre en la primera etapa l’èmfasi es posava en la

medi urbà com a base per una bona planificació i ordenació del

delimitació d’àrees homogènies i en els mètodes de mostreig i

territori, amb l’objectiu de propiciar una bona qualitat de vida

anàlisi de dades [...], a partir de la dècada de 1970 es va

basada en la sostenibilitat i habitabilitat

reconèixer la importància de l’heterogeneïtat en el manteniment

És Matteucci (2009) qui especifica que “els seus camps

de la integritat funcional d’un territori” (Matteucci, 2009).

d’aplicació

És llavors quan apareix, des de 1980, la teoria del mosaic

ecosistemes, planificació de l’ús dels recursos, ordenació

territorial, “[...] i és quan sorgeix el disseny conceptual del

territorial,

paisatge i una ecologia regional” (Dramstad et al., 2005, pàg.

ecosistemes i regions de prospecció dels efectes d’obres i

16). Des de llavors i fins l’actualitat, Hobbs i Wu (2007)

d’infraestructures, avaluació de l’impacte ambiental adaptatiu,

identifiquen deu àrees d’investigació clau que pivoten al voltant

propagació

de l’Ecologia del Paisatge: “(1) els cabals ecològics en els

interdisciplinarietat i transdisciplinarietat (Hobbs i Wu, 2007) de

mosaics del paisatge, (2) les causes, processos i conseqüències

l’Ecologia del Paisatge ha permès crear “una rica gamma de

de l’ús del sòl i el canvi en les cobertes terrestres, (3) les

tècniques de recerca [...] alguns com remote sensing, els

dinàmiques no lineals de paisatge i complexitat, (4) l’escala, (5)

sistemes d’informació geogràfica (SIG), macro experiments a

el desenvolupament metodològic, (6) les mètriques del paisatge

escala de paisatge, modelització espacial, que ha expandit

relacionades amb els processos ecològics, (7) la integració dels

ràpidament el seu coneixement i els seus horitzons” (Forman,

éssers humans i les seves activitats amb l’Ecologia del Paisatge,

1995, pàg. 30).

són

[...]

amplis:

conservació

de

i

(Van Beusekom, 2003).

maneig

genètica,

plagues

39

i

gestió

conservació

malalties

entre

d’espais

i

d’espècies,

altres.

La

(8) l’optimització en el disseny del paisatge, (9) la conservació
del paisatge i la seva sostenibilitat, i (10) l’adquisició de dades i
precisió de l’avaluació” (pàg. 4). Així, en la revisió de la literatura
sobre l’Ecologia del Paisatge, els diferents autors no sols es

39

Segons Van Beusekom (2003), els dos conceptes tenen com objectiu
assegurar-se que els aspectes socials i ecològics s’incorporen a la presa de
decisions. La diferència entre aquests dos conceptes, continua, és la perspectiva
que es pren en el temps i l’espai. La sostenibilitat té en compte les
conseqüències a llarg termini i a través de les fronteres, i la qualitat de vida es
centra en les conseqüències a curt termini i a nivell local o regional.

123

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 2.- Marc teòric i metodologia.

5.1.1.1.- Els patrons de paisatge com a base per a la descripció

partir de mapes categòrics, o categories en els mapes, els

del mosaic paisatgístic

components clau quantificables del patró espacial són la

La identificació de patrons de paisatge urbanoturístic, que es

composició i la configuració d’un mosaic de paisatge” (Li i Wu,

realitza en aquesta tesi, s'inspira en l’Ecologia del Paisatge i es

2007, pàg. 43).

serveix dels instruments que proporciona. En l’estudi del

McGarigal, Cushman i Ene (2012) expliquen que “els patrons de

paisatge, i des de la vessant proposada per l’escola nord-

paisatge poden ser quantificats de moltes maneres segons el

americana, l’estructura d’un paisatge queda definida pel patró:

tipus de dades recollides, la manera com es recullen, i els

“[...] diversos fragments de relativa homogeneïtat interna pel que

objectius de la investigació. En general es considera que l’anàlisi

fa a funcions ecosistèmiques o usos del sòl” (Matteucci, 2009).

del patró de paisatge implica quatre tipus bàsics de dades

Així, el paisatge es defineix com “ [...] un ampli mosaic de

espacials corresponents a les diferents representacions de

quilòmetres sobre el que concorren determinats ecosistemes i

l’heterogeneïtat espacial (o patró de paisatge)” (pàg. 5) i

usos del sòl” (Dramstad et al., 2005, pàg. 15), format diferents

afegeixen que, “[...] tot i que són força diferents numèricament,

patrons.

comparteixen una preocupació per la [...] variabilitat espacial”

Són Li i Wu (2007), basant-se en l’article de Li i Reynolds (1995)

(pàg. 5). El primer tipus de patró de paisatge que es distingeix,

sobre l’heterogeneïtat d’un paisatge, qui apunten que, “el patró

fruit del tipus de dada, és el patró espacial de punts, que

espacial en els paisatges es defineix per la complexitat o la

representa “una col·lecció d’entitats on les localitzacions

40

variabilitat d’una propietat del sistema d’interès ” (pàg. 41). Pel

geogràfiques de les entitats (punts) són d’interès primari, més

que fa a la complexitat, aquesta queda definida a partir dels

que altre atribut quantitatiu i qualitatiu de la pròpia entitat”

descriptors qualitatius o categòrics, mentre que la variabilitat, fa

(McGarigal et al., 2012, pàg. 5), l’objectiu d’aquesta anàlisi de

referència als descriptors quantitatius o numèrics de la propietat

patró del paisatge és l’estudi de la concentració o dispersió

(Li i Wu, 2007). Però, “en l’anàlisi dels patrons de paisatge a

d’aquestes entitats puntuals en l’espai. Els patrons de xarxa
lineal representen una “col·lecció d’elements lineals de paisatge

40

Li i Reynolds (1995) defineixen sistema d’interès com “[...] qualsevol cosa que
sigui d’interès ecològic” (pàg. 280).
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2012,

pàg.

5),

l’objectiu

d’aquest

tipus

d’anàlisi

és

la

Benavente, 2010, pàg. 10) i la configuració del paisatge entesa

caracterització de l’estructura física de la xarxa. Els patrons de

com la “disposició espacial d’aquests elements” (Aguilera

superfície representen “mesures quantitatives que varien de

Benavente, 2010, pàg. 10) Tal i com expressa Forman (1995), la

forma contínua a través del paisatge, no hi ha límits explícits (és

senzillesa en entendre aquests atributs espacials és clau: “el

a dir, els pegats no estan delimitats)” (McGarigal et al., 2012,

model s’ha convertit en un llenguatge espacial, millorant la

pàg. 6). L’objectiu de les diferents tècniques per a l’establiment

comunicació entre les diverses disciplines i els prenedors de

de patrons de superfície és descriure la intensitat i l’escala del

decisions” (pàg. 7).

patró de la variable quantitativa d’interès. En els patrons de

La rellevància de l’anàlisi dels patrons de paisatge recau en la

categories de mapa, el sistema d’interès és representat com “un

relació que s’estableix entre el patró i el procés: que “l’objectiu

mosaic de pegats discrets. [...] representen àrees relativament

final de l’anàlisi dels patrons de paisatge sigui lligar els patrons

homogènies a una escala particular. Els límits dels pegats es

espacials amb els processos ecològics a diferents escales” (Li i

distingeixen per discontinuïtats abruptes [...]” (McGarigal et al.,

Wu, 2007, pàg. 39), tot i que des del present projecte, i afectat

2012, pàg. 6). L’objectiu de l’anàlisi del patró a partir de les

per l’escala i l’àrea d’anàlisi, la vessant ecològica del paisatge no

categories del mapa és “la caracterització de la composició i

és contemplada en l’estudi.

configuració espacial del mosaic de pegats” (McGarigal et al.,

Preocupa, per una banda, els efectes del patró en el procés, i per

2012, pàg. 6), pel qual es desenvolupen diverses mètriques.

altra banda, l’efecte del procés sobre el patró. Per tant, es té en

En pàgines anteriors, sols s’havia enfocat l’estudi del territori

compte la característica evolutiva del paisatge, ja que “els

turístic des de la seva configuració: estructura, forma i faç. Per al

processos naturals, així com les activitats humanes, canvien el

paisatge turístic, i per a la modelització dels patrons del paisatge

paisatge” (Dramstad et al., 2005, pàg. 18),

turístic urbà, a partir de la font d’informació bàsica del projecte,

Enfocat des del tipus d’anàlisi del patró de paisatge que es durà

els plans parcials, i l’àrea d’estudi determinada, es contemplarà

a terme, a partir de les categories del mapa, o en aquest cas a

la composició i la configuració del mateix. La composició entesa

partir de les categories establertes pels plans parcials, es

com “els tipus d’elements que formen part del paisatge” (Aquilera

plantegen i dissenyen tot un conjunt de mètriques: “les mètriques
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del paisatge es centren en la caracterització de les propietats

estructurals comuns que ens serveixen per poder entendre un

geomètriques i espacials dels patrons de categories de mapa,

primer apropament l’estructura del paisatge” (pag. 7). Així, per

representat en una escala particular. Per tant, i tal i com

l’anàlisi del paisatge, són Forman i Gordon (1986) que el

expliquen MacGarigal , Cushman, Neel i Ene (2002) és important

divideixen, des del punt de vista estructural, en diferents

conèixer els tipus de patrons de paisatge i els objectius d’anàlisi

elements: els pegats, els corredors i la matriu, que donen nom al

del paisatge patró .

model que duu el mateix nom: model pegat- corredor- matriu.

Les mètriques del paisatge es dissenyen i es plantegen a partir

Així, un mosaic paisatgístic, a qualsevol escala, pot estar

dels elements o components bàsics que distingeix el paradigma

compost de pegats, corredors i matriu, que són els elements

de l’ecomosaic.

espacials bàsics de qualsevol patró territorial”: (Forman, 1995,
pàg. 6). Pren rellevància la idea que “un grup repetit d’elements
espacials caracteritza a un paisatge” (Forman, 1995, pàg. 13). A
41

5.1.1.2.- El paradigma de l’ecomosaic per l’anàlisi del paisatge

continuació es descriuen:

L’Ecologia del Paisatge elabora aquest paradigma a partir de les

- pegat (patch): És o són l’element bàsic del mosaic que

característiques d’heterogeneïtat del paisatge, que persegueix

configurarà un paisatge. Forman (1995) defineix els

descriure o identificar patrons de paisatge; la comprensió i anàlisi

pegats com unitats de paisatge relativament homogènies

del paisatge té el seu punt de partida en considerar-lo, en la seva

en el seu interior amb respecte a la variable que s’està

totalitat, com un mosaic, tant a escala regional com a escala

analitzant; que tenen una forma i una configuració

local (Dramstad et al., 2005, pàg. 18).

espacial i poden ser descrits per variables internes.

És Irastorza (2006) qui cita les paraules de Forman i Gordon

McGarigal i Marks (1995) en la documentació adjunta al

(1981), que expressen que “dins la diversitat de paisatges

desenvolupament del programa FRAGSTATS, creat pel

existents en quasi tots ells es poden identificar uns elements

41
Terme que utilitza Forman (1995) per a referir-se al model, d’anàlisi del
paisatge, pegat- corredor- matriu, que considera al territori com un mosaic.
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Laboratori d’Ecologia del Paisatge , en la seva segona

42

El Laboratori d'Ecologia del Paisatge a la Universitat de Massachusetts
Amherst, tal i com es pot llegir en la seva pàgina web, duu a terme un (continua)
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versió, expliquen que “els ecòlegs del paisatge han

interna, dins els àmbits urbans, ve marcada per la textura

utilitzat una varietat de termes per referir-se als elements

dels pegats.

bàsics o unitats que componen un paisatge [...]”
(McGarigal i Marks, 1995, pàg. 4- 5). I continuen

- Corredor (corridor): són les connexions existents entre

apuntant que, “els pegats que comprenen un paisatge no

pegats (Vila i Subirós et al., 2006). Els autors de la

són evidents, i han de ser definits en relació al fenomen

tercera versió del programa FRAGSTATS (McGarigal et

d’estudi” (McGarigal i Marks, 1995, pàg. 5).

al., 2002) del Laboratori de l’Ecologia del Paisatge de la

Els mateixos autors, McGarigal i Marks (1995) en el

UMASS Amherst, concreten que Forman i Gordon (1986)

Laboratori de l’Ecologia del Paisatge de la University of

definien els corredors com a estretes franges de terra

Massachussetts Amherst (UMASS Amherts) són els que

que difereixen de la matriu a cada costat. Afegeix que es

acaben per caracteritzar els pegats, fent referència al

tracten d’elements lineals del paisatge que es poden

seu dinamisme a múltiples escales, i a la seva

definir sobre la seva estructura o la seva funció. Als

delimitació, concretant que aquesta, la delimitació dels

corredors, continuant amb el treball de Vila i Subirós et

pegats, és també feina de l’investigador o gestor, d’acord

al. (2006) també se’ls hi atribueix la interconnexió entre

al fenomen a estudiar i l’escala escollida pel mateix. Cal

pegats, que redueix “[...] l’efecte distància que determina

fer un apunt, en el cas dels espais urbans, en l’ estudi de

la presència d’un menor número d’espècies en els

Herold, Liu i Clarke (2003b), assenyalen que, per una

fragments més aïllats (Wilson, 1992). Els corredors han

banda, el fenomen urbà és ideal per delimitar àrees,

de facilitar la denominada connectivitat, és a dir, la

taques o pegats homogenis, ja que marquen uns límits

capacitat

nítids respecte el medi natural, però la seva diferenciació

fragments separats d’un determinat tipus d’hàbitat

dels

organismes

per

desplaçar-se

entre

(Taylor et. al., 1993, Hiltry et al., 2006)” (pàg. 158).
programa integrat d'investigació, docència i difusió de la gestió sostenible del
paisatge. En aquest laboratori desenvolupen el software FRAGSTATS, un
programa informàtic dissenyat per calcular una àmplia varietat de mètriques del
paisatge per a l’establiment de patrons de paisatge.
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- Matriu (matrix): “un paisatge consta, generalment de

5.1.1.3.- Les mètriques de paisatge

diversos tipus d'elements del paisatge (en general

Per quantificar l’heterogeneïtat espacial en la distribució i

pegats). D’aquests, la matriu és l’element més extens i

configuració dels elements del paisatge, i per diferenciar la funció

millor connectat del paisatge, i per tant, exerceix el paper

de cadascun d’ells, s’utilitzen un conjunt d’índexs o mètriques del

dominant en el funcionament del paisatge (Forman i

paisatge , definits com els índexs quantitatius per descriure les

Gordon, 1986)” (McGarigal et al., 2012, pàg. 10).

estructures i el patró d’un paisatge (McGarigal i Marks, 1995).

Aguilera Garramuño (2006) continua definint la matriu

Aquests índexs o mètriques “aporten interessants dades

com “l’element de transfons més extens i de major

numèriques sobre la composició i la configuració dels paisatges,

connectivitat i continuïtat espacial en un paisatge, així,

la proporció de cada coberta i la forma dels elements del

les espècies que predominen en una matriu, són les que

paisatge” (Vila i Subirós, et al. , 2006, pàg. 159).

predominen en un paisatge” (pàg. 56).

Tal i com s’ha concretat, en l’Ecologia del Paisatge, la transició

43

del concepte al mètode, fa que les mètriques siguin dissenyades
Cal tenir en compte, que conceptualment, un mosaic està format

i aplicades a tres nivells diferents: el pegat, la classe i el

per pegats, corredors i matrius. Els indicadors o mètriques per a

paisatge, per a la caracterització del pegat, el corredor i la matriu,

la caracterització i definició d’aquests tres elements que

i que en definitiva persegueixen el mateix objectiu: la descripció i

conformen un mosaic paisatgístic, són aplicables a tres nivells: el

caracterització d’un mosaic paisatgístic singular.

pegat, la classe i el paisatge. Les mètriques, tal i com s’amplia en

Les mètriques, així, i des d’un punt de vista territorial, s’apliquen

l’apartat que a continuació es presenta, són l’instrument que

a nivell de pegat, a nivell de classe i a nivell de paisatge, fent

facilita l’anàlisi de la configuració i composició del paisatge, i en

referència a les zones temàtiques del paisatge (Herold, Scepan i

definitiva, procura l’establiment de patrons de paisatge que
configuren el mosaic d’una àrea.
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“El terme índexs de paisatge és utilitzat amb freqüència en un sentit més ampli
[...] les mètriques tenen similars o les mateixes fórmules que en el Fragstats sinó
que es denominen de manera diferent. [...] el terme índexs de paisatge s’utilitza
amb més freqüència en la dècada de 1990, i actualment, el terme mètrica del
paisatge és més freqüent” (Uuemaa, Antrop, Roosaare, Marja i Mander, 2009,
pàg. 6).
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Clarke, 2002), i “sorgeixen de la necessitat de quantificar les

directament busquen solucionar problemes relacionats amb els

propietats del territori que afecten als processos biològics i

usos del sòl” (Forman, 1995, pàg. 19-20). Seguint les paraules

socials de dispersió i ocupació de l’espai, tals com la

de Franco, Bombonato, Mannino, Ghetti i Zanetto. (2005), “la

fragmentació dels hàbitats de vida salvatge, la reducció de la

planificació és un instrument per al desenvolupament sostenible

quantitat i qualitat dels hàbitats naturals, la connectivitat

dels paisatges i en l’Ecologia del Paisatge en les últimes

estructural i funcional [...]”. (Matteucci i Silva, 2005). Per a

dècades, ha proporcionat un suport a l’ordenació del territori”

cadascun dels nivells, les mètriques són diferents. Matteucci i

(pàg. 55).

Silva (2005) destaquen el fet que recentment s’hagin començat a

El punt de partida és la constatació que fan Alberti i Marzluff

44

aplicar, les mètriques del paisatge, a sistemes humanitzats ,

(2004) afirmant que “la majoria dels estudis dels impactes de la

reconeixent que aquests sistemes són complexos i no poden ser

urbanització en els sistemes ambientals correlacionaven els

estudiats,

natural,

canvis en els sistemes del medi ambient amb un simple agregat

socioeconòmic o cultural, “sinó que les perspectives ecològica,

de mesures urbanes (per exemple, la densitat de població, el

socioeconòmica i cultural han de combinar-se per obtenir

percentatge de superfície impermeable) [...] i no discriminen

respostes vàlides” (pàg. 188).

patrons de paisatge diferent. Com a tal només pot oferir un

únicament

des

del

punt

de

vista

conjunt limitat de respostes a la planificació o gestió” (pàg. 261).
La modelització del paisatge, a través de les mètriques aplicades
5.1.2.- L’Ecologia del Paisatge per a l’estudi de l’entorn urbà

a l’estudi dels usos del sòl, “és un instrument que pot donar

El model del pegat- corredor- matriu, gràcies a la seva senzillesa

suport a la presa de decisions en el procés de planificació

en el llenguatge i en l’estructuració del paisatge, “[...] no sols ha

integral” (Van Beusekom, 2003, pàg. 1), encara que els patrons

atret a científics que veuen bones oportunitats en la investigació,

urbans no es poden derivar de forma directa de la modelització

sinó també va generar vincles entre les disciplines que

dels usos del sòl, ja que el patró de la urbanització presenta una
major complexitat al barrejar àrees d’alta i baixa densitat

44

Matteucci i Silva (2005) defineixen com a sistemes humanitzats”(…) aquells
convertits parcial o totalment a activitats productives, com la ramaderia,
forestació, agricultura, urbanització” (pàg. 181).

edificatòria (Alberti i Mazluff, 2004).
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En la tesi de Van Beusekom (2003) es fa un repàs a la literatura

dinàmica de les poblacions d’espècies, comunitats i ecosistemes

sobre els indicadors que pretenen descriure els patrons

en entorns no urbans, i acaben apuntant “com en la última

espacials que presenta un territori. Es descriuen un gran conjunt

dècada l’atenció s’ha dirigit en l’estudi dels ecosistemes urbans”

d’indicadors, que intenten proporcionar tota la informació

(pàg. 217). De fet, “els ecosistemes urbans ofereixen una

necessària per a que la presa de decisions, dels polítics i

oportunitat única per provar les hipòtesis sobre les interaccions

organismes competents, sobre el territori (medi biòtic i abiòtic),

entre els éssers humans i els processos ecològics” (Alberti i

sigui la més adequada. Tot i que l’Ecologia del Paisatge sorgeix

Mazluff, 2004, pàg. 261). L’estudi dels ecosistemes urbans s’ha

des d’una vessant naturalista, Van Beusekom (2003) selecciona

de considerar en un context de paisatge, i els patrons i

tot un conjunt l’indicadors per a la descripció de patrons

processos d’urbanització han d’integrar-se i ser compresos des

paisatgístics, però per l’entorn urbà, amb la finalitat de resoldre

de l’Ecologia de les ciutats (Berling-Wolff i Wu, 2004).

els problemes de sostenibilitat i habitabilitat, resultat d’una mala

Des de la vessant de la planificació territorial, l’estudi del

localització dels usos del sòl en l’espai. Els indicadors, tot i que

paisatge natural i el seu i l’entorn urbà es planteja com un

són per un ambient urbà, beuen de l’Ecologia del Paisatge per la

sistema, on participen diferents actors per a la seva configuració

seva capacitat de descriure patrons espacials, cosa que altres

òptima. La importància en l’estudi de la composició i configuració

indicadors d’altres disciplines de caire més econòmic o social, no

urbana sorgeix de la preocupació dels agents que consumeixen i

ho aconsegueixen. És Herold et al. (2002) qui expressen que “el

decideixen en el territori, pel ràpid creixement del medi urbà, i en

creixement demogràfic, la immigració racional, i l’augment dels

la percepció del fenomen urbanitzador com un element que

problemes ecològics, requereixen mètodes avançats per als

degrada el medi natural. L’anàlisi del paisatge urbà, des d’aquest

planificadors de la ciutat, economistes, ecòlegs, i administradors

punt de vista, parteix de la premissa de que la planificació

de recursos per donar superat al desenvolupament sostenible en

contribueix a crear espais més sostenibles i habitables: “la

aquests canvis ràpids de les regions” (pàg. 14443).

configuració dels usos del sòl és un dels principals contribuents a

En un dels articles analitzats, concretament el d’Alberti i Waddell

la qualitat de vida.” (Geoghegan, Wanger i Bockstael, 1997, pàg.

(2000), expliquen com els ecòlegs havien modelat, sobretot, la

252).
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Forman (2008) explica com el paradigma del mosaic dels usos el

l’instrument per la planificació dels usos del sòl, els patrons

sòl, basat en la teoria del paisatge s’ha convertit, sens dubte, en

espacials controlen els moviments, els fluxos i els canvis en els

la base més prometedora per a la comprensió i la planificació de

sistemes naturals i les persones” (Forman, 2008, pàg. 18). I

grans àrees urbanes. Afirma que l’Ecologia del Paisatge és ideal

afegeix, “el simple llenguatge espacial encara es posa més en

per a l’ús en la planificació urbana d’una regió, per diversos

relleu al considerar com pegats, corredors, i la matriu es

motius, entre el que destaquen: la seva flexibilitat en l’aplicació

combinen per formar la varietat de mosaics dels usos del sòl, ja

tant en entorns dominats per processos naturals o activitats

siguin existents o previstos (Forman i Godron, 1981; Forman,

humanes, per la seva capacitat de simplificar la realitat, per la

1995; Lindenmayer i Franklin, 2002; Ingegnoli, 2002; Hilty et al.

utilització d’un llenguatge senzill i comprensible per tots els

2006)” (Forman, 2008, pàg. 18). És el cas, per exemple, dels

agents que intervenen en la presa de decisions amb afectació

estudis desenvolupats per Herold et al. (2002, 2003a, 2003b) i ,

territorial, i per la capacitat de generar escenaris futurs de cara a

que es basen en la utilització de la teledetecció i les mètriques

aconseguir territoris més sostenibles.

del paisatge per descriure estructures i canvis en els usos del sòl

Berling-Wolff i Wu (2004) es recolzen sobre el concepte

urbà.

d’heterogeneïtat de Forman (1995), basant-se en el principi bàsic

En la revisió dels articles

del model pegat- corredor- matriu, però en aquest cas espacial.

mètriques espacials, aquests tenen com objectiu comú la creació

Aquests autors apunten que “els paisatges urbans exhibeixen la

de models de previsió futura, a partir de la creació d’escenaris

més singular heterogeneïtat espacial de tots els paisatges, i les

òptims i desitjables, per a la presa de decisions dels agents que

formes de la ciutat afecta físicament, ecològicament i socialment

participen en la planificació territorial. La simplificació del

als processos que es produeixen en ella.” (Berling-Wolff i Wu,

paisatge a partir de les dades i l’aplicació de les mètriques

2004). El propi Forman (2008) afirma que els elements del

espacials busca la seva comprensió en anar més enllà d’una

paisatge definits pel model del mosaic paisatgístic “són elements

representació estàtica. Alberti i Waddell (2000) distingeixen tres

45

de referència sobre la utilització de les

universals que permeten la comparació entre paisatges molt
diferents” (pàg. 18), i afegeix que “aquest model també és

45

A partir de la revisió de treballs rellevants en la matèria establerts per Aguilera
Benavente (2010).
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classes de models ecològics que s’utilitzen per predir els canvis

La modelització és un dels reptes de les ciències que participen

en l’estructura del paisatge: un model individual basat en la

en la planificació futura de les regions, des d’un punt de vista de

combinació de les propietats de cada organisme mecanisme que

l’Ecologia del Paisatge. Forman (2008) fa palès la gran riquesa

interactua en el medi ambient, uns models basats en els

d’enfocaments per explicar els canvis d’usos del sòl, però també

processos en el paisatge (balanç de massa) tot predient fluxos

fa constar que pocs han estat els models utilitzats de cara a

d’aigua i nutrients a través del paisatge i les respostes biòtiques

explicar el procés urbanització, i n’enumera nou: “a) les

amb la finalitat de detectar canvis espacials en patrons de

tècniques de modelatge dinàmic, b) els autòmats cel·lulars, c) els

paisatge, i el tercer model, que és el que més s’ajusta als

models d’estadística espacial, d) els SIG i les tècniques de

objectius del projecte que es desenvolupa, són els models

visualització, e) els models de processos ecològics, f) els models

estocàstics de paisatge per poder predir canvis en els patrons

fractals (Milne, 1991), g) l’energètica ecològica, h) la teoria de la

espacials basats en les característiques d’una cel·la donada, la

lògica difusa, i i) la teoria de la xarxa neuronal” (pàg. 203).

configuració estructural d’un pegat d’acord a aquesta cel·la, i la

L’evolució del modelatge dels patrons paisatgístics passa per

probabilitat de transició condicional.

diferents estadis, un primer on s’aposta per la creació de models

La modelització arriba al seu punt més àlgid amb l’article de Li,

integrals on s’associen els processos ecològics i l’estructura

Yang i Liu (2008), sobre la modelització dels patrons de paisatge,

urbana, per passar a plantejaments més recents, on s’aspira a la

de caire urbà, entesos com unitats formades per uns gens, que

creació de models per descriure patrons purament urbans.

expliquen l’estructura urbana, fent que es puguin configurar
patrons de paisatge òptims des d’un punt de vista sostenible, i
planteja la possibilitat de substituir patrons deficitaris per aquests

5.1.2.1.- Les fonts d’informació i les eines de treball

patrons òptims. De fet, Van Beusekom (2003) ja defensa aquesta

Berling-Wolff i Wu (2004) fan constar que el primer pas per

idea, apuntant que molts dels danys que causen certes activitats

comprendre

sobre el medi urbà podrien ser mitigats o resolts per un canvi

adequadament el patró de paisatge urbà i la dinàmica espai-

d’ubicació d’aquestes activitats.

temporal del projecte.
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La revisió d’aquests articles bàsics ha portat, a entendre la

dels usos del sòl (Van Beusekom, 2003), tenint en compte

importància dels mapes dels usos del sòl com a eina bàsica per

sempre la naturalesa d’aquesta eina que permet organitzar i

l’obtenció de dades, per a l’aplicació de mètriques espacials, i la

emmagatzemar informació. Geoghegan et al (1997) van més

configuració de mapes d’indicadors sobre situacions futures, per

enllà de considerar els Sistemes d’Informació Geogràfica com un

tal de facilitar la presa de decisions sobre un medi urbà, objecte

mitjà per mesurar la disposició espacial i la distribució dels usos

d’actuació. O com resumeix Van Beukesom (2003): “el model

del sòl, i aposta per la utilització d’aquestes tècniques per

d’usos del sòl pot simular configuracions de futur per a diferents

integrar múltiples atributs del sòl en una base de dades espacial

escenaris” (pàg. 1).

per al seu ús en els models.

La font d’informació principal són els mapes dels usos del sòl,

La possibilitat d’obtenir mapes de diferents moments sobre el

“des de la perspectiva de l’Ecologia del Paisatge, la disposició

mateix territori, extensió i resolució marcada per l’usuari, permet

espacial els usos del sòl és el punt de partida de molts mètodes

el seu posterior tractament per al dibuix de la dinàmica espai-

de modelització” (Turner, 1987; Fitz et. al. 1996; citats a

temporal del projecte. En la figura 5.1, Lausch and Herzog

Geoghegan, et al., 1997, pàg. 252), que proporcionen la

(2002), destaquen el seguiment o, com

informació bàsica, entre altres fonts com pot ser en un moment

monitorització del paisatge, per a l’estudi de la seva evolució,

donat la literària, sobre la utilització que fan els éssers humans

descripció i caracterització.

d’una porció de sòl, proporcionant una descripció funciona

En la planificació del territori també és important la finestra que

d’aquesta superfície de sòl.

obre, l’Ecologia del Paisatge i la mètrica espacial, de cara a la

És freqüent la utilització d’imatges preses pel satèl·lit, per a

construcció d’escenaris futurs, òptim per a la presa de decisions

l’obtenció de dades espacials a partir dels Sistemes d’Informació

dels diferents agents que participen en la planificació i ordenació

Geogràfica (SIG).

del territori.

ells anomenen

Des de la perspectiva de l’Ecologia del Paisatge, i més
concretament des del model pegat- corredor- matriu, els SIG
esdevenen en una eina fonamental per mesurar les propietats
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Les mètriques del paisatge són definides com tot un conjunt
Figura 5.1. Aplicació de les mètriques de paisatge.

d’indicadors quantitatius, on el resultat de la seva aplicació és la
simplificació de l’heterogeneïtat d’un paisatge concret, i la
diferenciació

de

patrons

espacials.

L’aplicació

d’aquests

indicadors espacials utilitzats en l’Ecologia del Paisatge és el que
Herold et al. (2005) anomenen mètriques del paisatge. Però en el
cas que ens ocupa, partint del paradigma del paisatge com a
mosaic (Forman, 1995) i de l’obtenció de dades a partir del
mapes temàtics, aquestes mètriques del paisatge passen a
anomenar-se mètriques espacials: “les mesures derivades de
l’anàlisi digital dels mapes temàtics, o categories, que mostres
l’heterogeneïtat espacial en una escala i resolució específica”
(Herold et al., 2005, pàg. 374).
Font: Lausch i Herzog (2002).

L’objectiu de les mètriques de configuració espacial resideix en la
voluntat de “quantificar les relacions espacials entre polígons del
mapa o elements del mosaic de manera que una llarga

5.1.2.2.- Les mètriques espacials

descripció verbal pot reemplaçar-se per un conjunt de valors

Al 1980, el model pegat- corredor- matriu, i les mètriques

numèrics sintètics.” (Matteucci i Silva, 2005, pàg. 181). Però més

associades a aquests estudis, fan el salt a altres disciplines, en

lluny de la descripció de patrons de paisatge, les mètriques o

les quals destaca la planificació territorial. Les mètriques del

“índexs han estat utilitzats amb el propòsit de trobar associacions

paisatge passen a descriure processos i estructures territorials,

entre patrons i processos, per avaluar canvis de coberta i usos

naturals i urbanes, i passen a anomenar-se mètrica espacial

del sòl per descriure i comparar territoris.” (Matteucci i Silva,

(Herold, Couclelis i Clarke, 2005; Matteucci i Silva, 2005).

2005, pàg. 185).
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És Herold et al. (2002) el que concreta que les mètriques del

d’indicador i les dades escollides per al seu càlcul. En última

paisatge han tingut aplicacions importants en:

instància, els indicadors, “són una eina de comunicació important

- la detecció de la fragmentació dels patrons de paisatge,

per les autoritats, així com pels grups d’interès involucrats en al

- l’estudi de la biodiversitat i de l’hàbitat (Gardner et al., 1993;

presa de decisions” (Van Beusekom, 2003, pàg. 7).

Keitt et al., 1997),

Aguilera Benavente (2010) revisa un total de nou articles amb la

- la descripció dels canvis en el paisatge (Dunn et al., 1991;

finalitat de demostrar les possibilitats d’aquestes mètriques en

Fhorn et al., 1996),

l’anàlisi de les característiques espacials dels paisatges urbans, i

- la investigació dels efectes d’escala en les estructures de

la creació de models exportables per explicar i valorar diferents

descripció del paisatges (O’Neill et al., 1996; Turner et al., 1989).

realitats paisatgístiques. En la reformulació de la seva revisió,
que es recull en la taula 5.1, d'acord amb la finalitat del present

A diferència dels índexs o mètriques del paisatge, que tenen un

projecte, s'ha afegit l'article de Gkoltsiou i Terkenli (2008) com a

enfocament més relacionat amb la vessant més ecològica del

exemple d'utilització de mètriques de paisatge per a la

concepte, en el cas de les mètriques espacials, prenen

modelització d'espais turístics. També s'ha afegit el treball

protagonisme els espais urbans i el seu impacte en el paisatge

d'Aguilera Benavente (2010) per la seva importància en

que l’envolta (Herold et al., 2005).

l'establiment d'escenaris de desenvolupament futur, en l'àrea

En la planificació territorial els indicadors, o mètrica espacial,

metropolitana de Granada, a partir de diferents patrons de

tenen com a objectiu bàsic, facilitar la presa de decisions sobre

creixement urbà.

l’àmbit que s’estigui estudiant, fet que repercutirà en el tipus
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Taula 5.1. Bibliografia bàsica per a l’establiment de mètriques espacials del paisatge.
Autor

Geoghegan et al (1997)

Objectiu treball

Des de la perspectiva de l’economia ecològica, crear un model hedònic
que expliqui com la disposició espacial dels usos del sòl que envolten als
habitatges té un efecte en el preu de venda d'aquests.

Àmbit estudi

Escala

Mètriques espacials
- Índex de Composició: Diversitat, Dominància.

Washington DC, Estas Units

Regional

- Índex de Configuració: Fragmentació (Dimensió
Fractal), Forma.
- Índex de Composició: Diversitat, Dominancia.

Alberti i Waddel (2000)

Desenvolupar un model integrat per procurar una major eficiència en la
planificació dels usos del sòl, capaç de simular àrees metropolitanes, on Regió Metropolitana de Puget
es plasmin les interaccions entre dinàmiques socioeconòmiques i
Sound, Washington, Estats Units
processos ecològics.

Regional

Van Beusekom (2003)

Contribuir a una ordenació integrada del territori, a partir de la selecció
de patrons espacials, descrivint els indicadors potencialment rellevants
per l'habitabilitat espacial i la sostenibilitat.

Àmbits metropolitans de
Rotterdam- L'Haia i Den BoschyOss, Països Baixos

Regional

Berling- Wolf i Wu
(2004)

Aplicar mètriques espacials per identificar les interaccions biofísiques i
Àrea metropolitana de Phoenix,
socioeconòmiques de la dinàmica urbana, i en definitiva modelar el patró
Estat Units
de paisatge urbà i la seva dinàmica espacial- temporal.

Regional

Herold et al (2005)

Explorar com l'ús de la teledetecció, en combinació amb les mètriques
espacials, poden millorar la comprensió de l'estructura espacial urbana i
els processos de canvi, i pot donar suport al modelatge d'aquests
processos.

Costa sud de Santa Bàrbara,
Califrornia, Estats Units

Regional

Mateucci i Silva (2005)

Descriure una estratègia per caracteritzar i classificar un territori
heterogeni. Encara que s'inclou en un projecte més ampli que pretén
trobar models per descriure patrons espacials i processos naturals.

La Pampa Argentina

Regional

Gkoltsiou i Terkenli
(2008)

Descriure, avaluar, quantificar i qualificar el paisatge turístic de costa.
Estudiar la seva evolució i predir escenaris futurs, a partir de l'estudi de:
la urbanització, la fragmentació de l'espai, la multifuncionalitat dels usos
del sòl, l'extensió de la xarxa de carreteres i el deteriorament de l'espai.

Badia de Kefalos, a l'illa de Kos.
Grècia

Infralocal

Aguilera Benavente,
Valenzuela i BotequilhaLeitão (2011)

Identificar patrons de creixement en les àrees metropolitanes, valorant
possibles opcions de creixement a partir de la construcció de diferents
escenaris per al 2020. Els escenaris de creixement futur són avaluats a
partir d'indicadors que quantifiquen els canvis en les característiques
espacials donades per difrents processos urbans.

Àrea metropolitana de Granada,
Espanya

- Índex de Configuració: Fragmentació (Dimensió
Fractal), Índex de Forma, Contagi, Distància al veí més
proper.

Model
Model hedònic . Tracten de traçar, en un punt del temps, l'equilibri dels preus de
transacció com una funció de les característiques de l'heterogeneïtat de les
transaccions de béns.
Model d'expansió territorial . Com el valor d'una propietat canvia en l'espai.
Model UrbanSim . Model integrat que prediu les conductes d'ubicació de les llars,
empreses i planificadors, i els consegüents canvis en els usos del sòl i
desenvolupament físic. Redissenyat per donar suport al comportament de
microsimulació d'aquests elements i les seves interaccions espacialment
explícites.

- Índex de Composició: Diversitat.
- Índex Configuració: Índex Forma, Fragmentació
(Dimensió Fractal), Índex de Contagi, Distància al veí
més proper, Índex mitjà de Poximitat.

- Índex de Composició: Nombre de Pegats.
- Índexs Configuració: Densitat de les Vores, Mida
mitjana el Pegat, Índex de Forma ponderat per àrees,
Dimensió Fractal.

Combinació mètriques espacials . Combina els resultats de l'aplicació de les
mètriques per obtenir diferents escenaris, actuals i futurs, per descriure patrons
espacials.

PHX- UBM (Phoenix Urban Growth Model). Versió modificada del model HILT de
transformacions territorials, que va ser desenvolupat per simular els patrons
d'urbanització regional a la Badia de San Francisco, però que permet realitzar
simulacions futures. El model Hilt es desprèn del model d'autòmats cel·lulars,
propi de l'Ecologia del Paisatge.

- Índex de Composició: Percentatge de l'Ús.
- Índexs Configuració: Índex de Contagi, Densitat dels
Pegats, Densitat de les Vores , Dimensió Fractal
mitjana ponderada.
- Índex de Composició: Percentatge de l'Ús, Mida
mitjana dels Pegats.
- Índexs Configuració: Densitat de les Vores, Índex de
Forma, Dimensió Fractal, Distància al veí més proper,
Índex de Proximitat.

- Índex de Composició: Percentatge de l'ús del sòl.
- Índex de Configuració: Densitat dels elements
construïts o elements artificials, Distribució espacial
dels elements construïts en el paisatge turístic.

- Índex de Composició: Nombre total de pegats, Àrea
mitjana dels pegats, i Percentatge de Paisatge.
Regional

- Índex de Configuració: Euclidean Nearest Neighbor
Distance Distribution, Índex de distribució espacial,
Radius of Gyration Distribution.

Models de creixement urbà i canvis en els usos del sòl. Necessitat de simular el
desenvolupament urbà a través de la complexitat de les dades i una millora en els
instruments d'anàlisi.

Combinació mètriques i SIG. Model predictiu a partir de mètriques seleccionades
que simplifiquin l'anàlisi, a partir de tècniques relacionades amb el SIG amb
anàlisis multivariats.

Combinació de mètriques del paisatge, teledetecció i mesurament d'atributs del
paisatge (geografia de xarxes i anàlisi de visibilitat) . Sistema de mètriques de
paisatge desenvolupades en un marc GIS (ortofotografies) per a simplificar i
quantificar canvis en el temps (configuració i composició).

Model basat en autòmats cel·lulars. Reprodueix tres processos de creixement
urbà (agregació, compactació, i la dispersió). Estableixen relacions entre
aquestes mètriques espacials i processos de creixement urbà o els quatre
patrons d'ocupació espacial (patró agregat, model lineal, salt d'etapes, i patró
nodal).

Font: reformulació a partir d’Aguilera Benavente (2010).
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A mode de resum, “els indicadors en els models d’ús del sòl

pegats proporcioni informació sobre la classe o el mateix

utilitzats en l’ordenació del territori, ha de capturar al informació

paisatge en conjunt. Tot i que la distribució dels pegats no és del

rellevant i essencial en els mapes d’usos del sòl i presentar-lo als

tot representada, si ho fa respecte un pegat de l’altre, fent que la

usuaris (responsables polítics), d’una manera més simplificada

configuració sigui quantificable en termes de la relació espacial

que els mapes dels usos del sòl originals” (Van Beusekom, 2003,

dels pegats i dels tipus de pegats.

pàg. 7).

Per a Alberti i Waddell (2000), i en termes de planificació

Les mètriques, s’apliquen a nivell de pegat, classes de pegats i

territorial, els indicadors relacionats amb la composició mostren

paisatge: “les mètriques del paisatge s’utilitzen per quantificar la

“les característiques associades amb la presència i quantitat de

distribució espacial de l’heterogeneïtat dels pegats individuals”

cada ús del sòl i el tipus de pegat de la coberta de sòl dins el

(Van Beusekom, 2003, pàg. 15). La composició d’un paisatge és

paisatge, però sense ser espacialment explícits” (pàg. 224),

la característica i categoria de les mètriques del paisatge més

mentre que pel que fa a la configuració, “es refereix a la

fàcil de quantificar, i fa referència a: “[...] les característiques

distribució espacial del usos del sòl i la cobertura dels pegats en

associades a la varietat i abundància dels tipus de pegats en el

el paisatge” (pàg. 224).

paisatge, però sense tenir en compte el caràcter espacial, la

Revisant la literatura bàsica sobre el paper de les mètriques

col·locació o ubicació dels pegats dins el mosaic”(McGarigal et

espacials per al disseny dels indicadors que s’aplicaran en el

al., 2002, pàg. 16). Pel que fa a la configuració, característica i

present projecte, s’arriba a la conclusió que hi ha tot un conjunt

segona categoria de les mètriques del paisatge, McGarical et al.

de mètriques acceptades, des del punt de vista científic, que

(2002) ja assenyalen la seva dificultat en la quantificació de la

s’apliquen en la majoria dels estudis sobre planificació territorial.

mateixa i afegeix que “[...] es refereix al caràcter espacial i

Aquestes però, beuen de l’Ecologia del Paisatge, i tal i com

disposició o orientació dels pegats dins de la classe o paisatge”

anuncia. En el disseny dels indicadors, Van Beusekom (2003)

(pàg. 17). McGarical et al. (2002) continuen afegint que, “alguns

assenyala que aquests han de complir amb tres criteris bàsics:

aspectes de la configuració són mesures de caràcter espacial

“[...] han de ser tècnicament correctes, rellevants per l’objectiu i

dels mateixos pegats” (pàg. 17), fent que l’agregació de diferents

adequats per a la comunicació amb els grups objectiu” (pàg.7). I
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afegeix, que aquests han de ser adequats a l’escala i han de ser

La teoria del mosaic per a l’estudi de la planificació i ordenació

adequats al patró o qüestió que han d’analitzar. El mateix autor

urbana resulta òptima, ja que “els principis de l’Ecologia regional

(Van Beusekom, 2003) fa palès la necessitat de crear-ne d’altres

del Paisatge es poden aplicar en qualsevol mosaic del territori,

que omplin el buits existents en aquesta recerca per caracteritzar

des del suburbà a l’agrícola i des del desert al bosc. Serveixen

patrons de paisatge, que responguin a les necessitats dels

igualment per àrees naturals com per àrees amb intensa activitat

planificadors i facilitin el procés de presa de decisions sobre el

humana” (Dramstad et al., 2005 pàg.16)

territori, a partir d’aquells tres criteris bàsics par al disseny

Una altra font d’inspiració per al disseny i aplicació de les

d’indicadors quantitatius. Així, com a conclusió, Matteucci i Silva

mètriques per a l’estudi del mosaic pasiatgístic de la Costa

(2005) assenyalen que “no hi ha un acord sobre quines mesures

Daurada central és el programa FRAGSTATS, desenvolupat per

de configuració reflecteixen millor les funcions o processos, [...] i

la UMASS Landscape Ecology Lab, que posa les bases

tampoc existeix un acord sobre quines descriuen millor el

metodològiques per a la caracterització i definició dels mosaics

paisatge” (pàg. 181).

de paisatge a partir de l’establiment de patrons de paisatge
basats en les categories temàtiques que es poden extraure de
l’estudi del mateix.

5.2.- L’Ecologia del Paisatge com a marc per a la creació
d’una metodologia per la caracterització del paisatge turístic
residencial de la Costa Daurada central

5.2.1.- La teoria del mosaic territorial i les mètriques espacials

L’estudi, en la Costa Daurada central, pretén dibuixar els patrons

per al cas de la Costa Daurada central

paisatgístics que expliquen l’estructura urbana d’aquest espai.

El tipus de patró que es pretén construir com a base per la

Més enllà dels enfocaments tradicionals sobre l’estudi de la

definició del paisatge de la Costa Daurada central, es basa en

ciutat, s’inspira en la teoria del mosaic de Forman (1995), però

els mapes categòrics, on el paisatge s’estructura a partir de

des de la seva vessant espacial.

l’agregació de diferents pegats. El paisatge és tractat com un
mosaic o patrons de pegats (Forman, 1995). D’aquesta afirmació
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46

es desprenen dos factors a tenir en compte per a l’establiment de

col·lectius, i equipaments turístics , són el que la teoria del

la metodologia sobre la qual es recolza el present projecte. El

mosaic espacial de Forman (1995) identificaria com a pegats .

primer és que per l’estudi de l’heterogeneïtat del paisatge,

Els pegats, des d’un punt de vista metodològic,

47

l’element bàsic és el pegat. El segon factor és que, tant el tipus
de patró com l’element bàsic d’anàlisi, el pegat, influiran en el

Són la base (o blocs de construcció) per als mapes

disseny dels indicadors per a l’anàlisi del paisatge turístic urbà de

categòrics (o mosaics de pegats). [...] encara que els

la Costa Daurada central, és a dir, les mètriques espacials i els

pegats

models funcionals.

característiques espacials fonamentals (per exemple, la

El tipus de patró, que es pretén construir està directament

mida, el perímetre i al forma), les col·leccions de pegats

relacionat amb el tipus d’informació a partir del qual es

poden tenir una varietat de propietats, depenent de si

caracteritzarà el paisatge. En aquest cas, les categories que

l’agregació és d’una sola classe (tipus de pegat) o

distingeixen els mapes temàtics no són tals, sinó que beuen

diverses classes, o si l’agregació és dins una subregió

directament de les categories que estableixen els documents de

específica d’un paisatge” (McGariga et al., 2012, pàg.

planejament parcial, que divideixen el territori urbanitzable en

14).

individuals

tenen,

relativament,

algunes

diferents categories o usos, que esdevindran els components
bàsics de l'espai i configuraran el paisatge turístic residencial de
la Costa Daurada central. La categorització del sòl urbà, és
realitzada per la font d’informació bàsica, els plans parcials, i
dictada des de documents legislatius de caràcter superior, els
plans

l’ordenació

urbanística

municipal

i

plans

generals

d’ordenació urbana. Els components bàsics que es contemplen
en els plans parcials: espais lliures públics, edificació privada,
espais dedicats a la comunicació viària, equipaments públics i

46

En el present projecte, els equipaments turístics, tot i que en una primera fase
d'anàlisi no es contemplen, doncs l'objecte d'estudi en aquest primer estadi és
l'espai turístic residencial, si que és contemplat en una segona fase d'anàlisi, la
que correspondria a l'estudi del paisatge turístic residencial, doncs tot i que no és
l'objecte principal, si són diversos plans parcials que reserven una part de la seva
superfície a tal ús, dins l'espai dedicat a edificació privada; a més, les seves
formes fan que els individus reconeguin aquell espai per les seves
característiques pròpies.
47

Pegat: “àmplia zona relativament homogènia que difereix del seu entorn”
(Forman, 1995, pàg.39). Des de l’estudi de l’espai urbà, i a partir de la literatura
revisada i per l’escala d’anàlisi, serien els elements que es poden identificar dins
un paisatge, i des del punt de vista de la planificació territorial, cadascuna de les
porcions de sòl d’un ús concret en un espai delimitat.
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Així, la mètrica espacial es pot utilitzar per “quantificar

en compte el caràcter espacial, la ubicació o la

l’heterogeneïtat espacial de cadascun del pegats, dels pegats de

localització dels pegats dins el mosaic.

la mateixa classe, i del paisatge, considerat com un conjunt de
pegats (Herold, Goldstein i Clarke, 2003a, pàg. 288).

- La configuració del paisatge fa referència a la

Establert el tipus de patró producte i l’element bàsic d’anàlisi, el

distribució dels usos del sòl en l’espai. Té en

pegat, determinat per la font d’informació bàsica, els plans

compte la disposició, posició o orientació dels

parcials, cal abordar el tema sobre el disseny i aplicació de les

pegats dins la classe (McGarigal, 2002). Així, pel

mètriques en el paisatge objecte d’estudi. Des d’un punt de vista

que fa a la configuració, existeixen mètriques on

metodològic, McGarigal et al. (2012) distingeixen dos tipus de

el que s’expressa és la ubicació relativa dels

mètriques: les mètriques estructurals i les mètriques funcionals,

pegats, l’un de l’altre, però no es representa

segons la vinculació del patró als processos ecològics.

explícitament; i, per altra banda, existeixen
mètriques on la configuració és quantificada en

a) Les mètriques estructurals es poden definir com

termes de la relació espacial de pegats i tipus de

“aquelles que mesuren la composició física o configuració del

pegats; mesurant la col·locació del pegat. Pel

mosaic del pegat [...]” (McGarigal et al., 2012, pàg. 20). Les

que fa a aquests últims tipus de mètriques

relacions que s’estableixen entre els elements que formen

configuratives

l’estructura d’un paisatge, en aquest cas urbà, es poden

espacialment explícites en el nivell de classe o

contemplar des de la composició o des de la configuració del

de paisatge, degut a que la relació o ubicació de

mateix:

les revisions individuals dins el mosaic de

140

remarcar

- La composició del paisatge, fa referència a la

pegats,

presència i quantitat d’un ús del sòl o tipus de

(McGarigal, 2002, pàg. 1139).

pegat. En la composició, les mètriques no tenen

es

cal

representa

que

d’alguna

“són

forma”
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b) Les mètriques funcionals es defineixen com aquelles

jeràrquics que distingeixen McGarigal et al. (2012)

49

i tenint en

que “explícitament mesuren el patró de paisatge d’una manera

compte l’objecte i àrea d’estudi, s’han dissenyat diverses

funcionalment

en

mètriques per a l’anàlisi del mosaic del paisatge turístic urbà de

consideració. [...] requereixen una parametrització addicional

la Costa Daurada central. Aquests nivells, des del més concret al

abans del càlcul, de manera que la mateixa mètrica pot tornar

més general, són:

rellevant

per

l’organisme

o

procés

múltiples valors en funció des les especificacions de l’usuari”

-

El pegat: nivell elemental per a l’estudi del mosaic del

(McGarigal, 2002, pàg. 1139). Els resultats de les mètriques

paisatge i per a la construcció de patrons de paisatge a

funcionals estan sotmesos a múltiples interpretacions per part de

partir de mapes categòrics. Són cadascun dels elements

l’usuari.

bàsics del paisatge, en aquest cas, cadascun dels
elements bàsics que reconeixen els plans parcials per a

Són McGarigal i Marks (1995) que apunten que no tots els grups

l’òptima urbanització d’un sector. Tenen rellevància tant

d’indicadors tenen els mateixos sistemes de mesura a tots

a nivell individual com col·lectiu, a més, “la utilitat de la

nivells, per tant, cal tenir clar què s’estudia i des de quin nivell es

informació característica del pegat [...] dependrà dels

projecta la metodologia per al seu estudi. Les mètriques del

objectius de la investigació” (McGarigal et al., 2012, pàg.

paisatge, a partir de la forma elemental del pegat es poden

13).

organitzar jeràrquicament per a l’estudi de l’heterogeneïtat

-

48

espacial, en diferents nivells . A partir d’aquests nivells

La classe: les mètriques a nivell de paisatge, “integren
tots els pegats d’un determinat tipus (classe)” (McGarical
et al. 2012, pàg. 14). Autors com Van Beusekom (2003)

49
48

McGarigal et al. (2012) distingeixen quatre nivells jeràrquics a partir dels quals
es dissenyen les mètriques de pegat, per a l’estudi de l’heterogeneïtat
paisatgística. En el present treball s’ha obviat el primer nivell, el de la cel·la, nivell
inferior al pegat, que es desprèn directament del mapa de categories quan es
defineix una imatge com un mapa de bits.

En l'Ecologia del Paisatge tradicional, i no en la seva vessant espacial, i des del
principi d'heterogeneïtat, el patró espacial d’un paisatge o regió, es composa de
tres tipus d’elements. De fet, aquests elements universals –pegats, corredors i
matriu- són la clau per comparar paisatges molt diferents i per desenvolupar
principis generals. També són la clau pel planejament d’usos del sòl i per
l’arquitectura del paisatge, ja que el patró espacial controla fortament els
moviments, fluxos i canvis (Dramstad et al., 2005, pàg. 17).
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-

o McGarigal i Marks (1995), entre altres, distingeixen

que tenen afectació sobre el territori, i que porta a la creació

aquest

estudiar

d’escenaris possibles o òptims, futurs, en definitiva nous patrons.

l’estructura del paisatge, que es defineix com l’agrupació

En el present projecte, la modelització estàtica dels patrons de

de pegats que pertanyen a una mateixa categoria,o

paisatge persegueix explicar el procés a partir del qual s’han

tipus.

generat els diferents patrons de paisatge que acaben dibuixant

El paisatge: les mètriques a nivell de paisatge “estan

un mosaic paisatgístic molt concret.

nivell

d’anàlisi

intermèdia,

per

a

integrades per tots els tipus de connexió o classes de
50

dades”, a més, “l’interès principal està en el patró (és a

L’aplicació de les mètriques espacials , mètriques urbanes, no

dir, la composició i configuració) de tot el paisatge

és sempre òptima, ja que la seva aplicació suscita múltiples

mosaic” (McGarical et al., 2012, pàg. 14).

crítiques i interrogants sobre el valors d’aquests indicadors a
l’hora de descriure patrons espacials, composició i configuració, i

L’objectiu de contemplar aquests tres nivells d’anàlisi és la

la seva capacitat per predir els efectes sobre els processos

construcció d’un patró, o patrons, de paisatge propi de les

ecològics. Per Matteucci i Silva (2005), “[...] el més important és

destinacions turístiques madures del mediterrani.

la coherència entre el que es pretén obtenir i el mètode per

Tot i que l’element bàsic per al disseny de mètriques és el pegat,

obtenir el resultat” (pàg. 188), més enllà de la terminologia

inclús per a mètriques que expliquen el paisatge a nivells

escollida per classificar les diferents mètriques.

superiors, “no tots els indicadors són definits en tots els nivells.

En la seva pròpia definició sorgeixen els problemes sobre la seva

En particular, les col·leccions de pegats en la classe i el nivell de

aplicació i unes altes expectatives en els resultats esperats. Per

paisatge, tenen propietats agregades que no estan definides a

tant, en l’ús de les mètriques, i tal com assenyalen Herold et al.

nivells inferiors” (McGarigal et al., 2002, pàg. 2).

(2005), s’ha de tenir en compte que “la mètrica sempre

Tanmateix, cal tenir en compte que en l’Ecologia regional del

representa l’heterogeneïtat d’un determinat espai, escala, una

Paisatge, aplicada a la planificació espacial, les mètriques tenen
50

una finalitat molt clara: el recolzament en la presa de decisions,
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determinada resolució espacial, extensió del domini espacial i la

desvinculen el patró del procés ecològic, i aposten per la creació

definició de categories temàtiques del mapa, en un moment

de paràmetres pròpiament urbans.

donat” (pàg. 374). A aquesta afirmació se li afegeix la de

Aquests aspectes a tenir en compte sobre el disseny i aplicació

Matteucci i Silva (2005), que reiteren la importància d’aquests

de les mètriques espacials prenen rellevància en el disseny de

aspectes bàsics de les mètriques espacials, i així ho expressen

les mètriques per a l’anàlisi del paisatge turístic residencial de la

en el seu treball: “des de fa temps s’ha demostrat que els índexs

Costa Daurada central, i sobre una font d'informació molt

de paisatge no són independents de l’escala (Turner), i és

concreta, els plans parcials.

necessari especificar la resolució i extensió de l’espai que

A partir del treball de Herold et al. (2005) i els problemes que

s’estudia. Si és fa servir per comparar territoris, o per una anàlisi

plantegen per a l’aplicació de les mètriques espacials en el seu

multitemporal, és important reconèixer aquest fet i mantenir

estudi, a continuació, es sintetitzen algunes consideracions a

invariables l’extensió i la resolució” (pàg. 188).

tenir en compte per al disseny i aplicació de les mètriques per a

A aquestes afirmacions de Herold et al. (2005) i Matteucci i Silva

la Costa Daurada central.

(2005), se li afegeix el debat sobre l’adequació de les mètriques
per a l’estudi dels paisatges urbans, un fet que pot entrar en

a.- L’exactitud temàtica

conflicte amb la definició i conceptes bàsics de l’Ecologia del

L’exactitud de les dades és fonamental per l’obtenció de resultats

Paisatge, que relaciona processos ecològics amb patrons de

òptims per a la presa de decisions en la planificació territorial.

51

paisatge. Són Herold et al. (2005) qui, en el seu treball ,

La font d’informació bàsica per proporcionar els inputs, per al
càlcul de les mètriques espacials, són els mapes d’usos o
cobertes espacials que depenent de la resolució o precisió

51

En el treball de Herold et al. (2005) no es proposa cap associació entre
estructura i processos ecològics per a l’estudi del paisatge. La seva metodologia
està encaminada a l’estudi i anàlisi de les formes urbanes, inclús plantegen la
formació de patrons de paisatge a partir d’edificis Els seus resultats són fruit de
l’aplicació de mètriques que es desprenen de l’Ecologia del Paisatge, i
d’experimentar les seves limitacions en l’estudi del desenvolupament urbà i les
formes urbanes.

espacial, aspectes que més endavant es contemplen, i que
proporcionarà una més o menys distinció o l’heterogeneïtat dels
patrons paisatgístics, variant el seu resultat final (Herold et al.,
2005). També resulta fonamental, en l’aplicació de les mètriques
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espacials, delimitar les categories segons els objectius de la

Com ja apuntava Van Beusekom (2003), els indicadors escollits

investigació: què s’està estudiant i quina és la seva disposició

per modelar el territori, han de complir amb el criteri de ser

sobre els mapes dels usos del sòl (Herold et al., 2005, pàg. 376).

transferibles entre els models dels usos del sòl que persegueixen

En el cas de la Costa Daurada central, i pel que fa a l’exactitud

diferents objectius, i han de ser operatius a diferents escales.

temàtica, aquesta és garantida per la delimitació exacta dels

Alberti i Waddell (2000) recolzen aquesta premissa, afegint que

pegats o categories que determina la font d’informació, els plans

és la pròpia heterogeneïtat espacial la que limita la capacitat per

parcials, en aquest cas els que configuren l’espai turístic

convertir directament la informació d’una escala a una altra,

residencial. L’exactitud en la distinció de categories denota

limitant la universalitat del model en els estudis territorials. Van

l’heterogeneïtat de l’espai urbà. En el present estudi, les dades

Besusekom (2003), continua explicant que l’escala del mapa dels

són exactes, les xifres venen donades de forma detallada en els

usos del sòl i la capacitat de distingir els tipus d’usos del sòl

plans parcials estudiats, no donant lloc a cap tipus de confusió

determinen la utilitat de cada patró espacial, que descriu un

possible, i assegurant l’exactitud dels resultats de les mètriques

indicador per una qüestió política concreta.

espacials dissenyades.

Pel que fa als resultats d’aquests indicadors, han de ser
interpretats en l’escala de les dades bàsiques, en les que

b.- L’escala espacial

l’indicador deriva, ja que no es poden comparar, directament,

Aquesta fa referència a l’escala amb la qual s’extrauran les

indicadors representatius a diferents escales (Van Beusekom,

dades dels mapes dels usos del sòl, i l’escala amb la qual es

2003).

presentaran els resultats, que determinarà la utilitat del model i

L’escala actua com un factor limitador de la flexibilitat d’aplicació

en definitiva, que condicionarà l’anàlisi final.

de les mètriques del paisatge.

L’escala o resolució del mapa, resulta fonamental per a

La universalitat a la qual aspiren aquest conjunt d’indicadors o

l’exactitud de les dades, de les quals dependrà l’exactitud del

mètriques topa amb una realitat marcada per l’especificitat de la

resultat de l’aplicació de les mètriques i la veracitat dels models

investigació que es dugui a terme.

que es dissenyin.
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En la literatura consultada, l’escala regional és la dominant. Tot i

les dades extretes dels plans parcials, escala d’observació

que en alguns d’ells es reconeix que hi ha una forta component

microlocal, les mètriques s’aplicaran a cadascun dels nivells

local en la configuració del paisatge, és a nivell regional on es

d’anàlisi contemplats, fins al dibuix de patrons paisatgístics

produeix un impacte global: “el comportament local en múltiples

turístics residencials per la regió de la Costa Daurada central,

preses de decisions pot conduir, eventualment a, qualitativament,

que no infereix en les tendències de l’escala d’observació.

diferents patrons de models globals” (Alberti i Waddell, 2000,

Compleixen amb la finalitat de les mètriques del paisatge,

pàg. 218). En aquesta escala intermèdia és on els resultats

determinat per Geoghegan et al. (1997), on les mètriques

s’expressen de forma més òptima i l’aplicació de les mètriques,

“serveixen per proporcionar un mitjà per ampliar les nostres

la modelització dels processos i la descripció dels patrons són

observacions dels impactes locals a nivell regional” (pàg. 253).

més efectius. Tot i això, les tècniques en obtenció de dades i les
decisions que es prenen a nivell local influeixen clarament en el

c.- El domini i la resolució espacial

disseny i aplicació de les mètriques.

Un altre factor que influeix en l’aplicació i disseny de les

A gran escala, Li i Wu (2004) afirmen que hi ha una manca

mètriques espacials és el domini espacial, que equivaldria a

d’experimentació pel complicat comportament que tenen els

l’àrea d’estudi. Van Beusekom (2003) també l’anomena extensió

índexs a causa de les seves diferents respostes als canvis

del mapa, i afegeix que aquesta “pot ser determinada per les

d’escala i de patró espacial.

unitats administratives, com ara un estat, província o ciutat, o per

En el disseny i aplicació de les mètriques per a l’àrea d’estudi

unitats geogràfiques, com ara una conca hidrogràfica” (pàg. 6).

pren importància l’observació que fan Li i Wu (2004), que

Encara que els límits d’aquestes àrees es presentin en una

assenyalen la confusió entre escales d’observació i anàlisi. De

forma irregular, l’extracció de la informació que conté es realitza

l’escala d’observació, de la que es deriven les dades del món

a partir de cel·les regulars, en molts dels casos, on s’extreu el

real, en el treball que es desenvolupa i determinat per la font

valor per pegat; és el que el mateix autor, Van Beusekom (2003)

d’informació, es pot dir que es tracta d’una escala d’observació a

anomena resolució.

nivell local o inclús es podria definir com microlocal. A partir de
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Es parteix de que “la discriminació espacial i la definició temàtica

El segon factor a tenir en compte és la resolució espacial, bàsic

de

les

en la modelització de patrons i processos. Van Beusekom (2003)

característiques del paisatge, els objectius de l’estudi, i l’ús de

determina que la majoria dels mapes dels usos del sòl utilitzats

les mètriques d’anàlisi que poden requerir una subdivisió

per l’extracció de dades per a l’aplicació de mètriques, es troben

espacial d’una àrea urbana específica” (Herold et al., 2005, pàg.

en format ràster, “la qual cosa significa que l'ús del sòl en una

374). Més enllà de la regió, unitat perfecta en l’estudi del

determinada zona es presenta com una xarxa uniforme de cel

paisatge, sembla que els autors revisats es decanten per una

les” (pàg. 6). Relacionada amb les fonts d’informació, una

escala local per descriure i analitzar els entorns urbans. Tal com

resolució més baixa en els mapes dels usos del sòl pot portar a

assenyala Van Beusekom, 2003, “les qüestions d’habitabilitat es

una pèrdua d’informació, en comparació amb una resolució més

produeixen a nivell local, en l’entorn directe dels humans” (pàg.

alta en el mateix mapa (àrea) (Van Beusekom, 2003).

49).

Per a la Costa Daurada central, el mapa d’usos del sòl no és la

El treball d’Alberti i Waddell (2000) s’adequa a l’estudi dels

font bàsica per l’extracció de dades per a l’aplicació de les

sistemes locals, adaptant-se a la realitat urbana, ja que l’espai

mètriques, però sí que tenen importància per a la construcció

(unitats local) és irregular i la transició entre barris no és fixa; les

dels models o patrons de paisatge; per a la seva representació

regles de transició no són universals, el temps no és regular i els

explícita. La planimetria que acompanya als projectes dels plans

sistemes estan oberts (Alberti i Waddell, 2000).

parcials acaba per determinar-la.

les

unitats

espacials

ha

de

tenir

en

compte

En el present projecte, el domini espacial queda determinat, per
una banda, pels límits administratius que limiten els tres casos

Com a conclusió d'aquestes tres consideracions sobre el disseny

d’estudi, o municipis que formen la Costa Daurada central, però

i aplicació de mètriques espacials a la Costa Daurada central, es

a la vegada, el domini espacial es centra en la manifestació física

pot afirmar que per a la construcció de patrons de paisatge

del fenomen turístic, les urbanitzacions i línia de costa, on es

basats en els mapes categòrics, els documents de planejament

localitza.

parcial, formats pel gruix del document redactat i els plànols de
localització i organització del sector a urbanitzar, suposen una
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rica font d’informació amb una exactitud temàtica i una adaptació

composició de patrons de paisatge urbanoturístic futur. Per tant,

a l’escala i domini espacial òptimes per l’estudi.

que es desvinculin els processos ecològics del patró espacial, no
vol dir que no es tingui en compte la vessant evolutiva (Dramstad

d.- L'estudi del procés evolutiu en les mètriques espacials

et al., 2005), doncs el paisatge resultant és fruit d’una evolució

El model del mosaic de paisatge de Forman (1995) comporta

sobre les formes d’entendre i construir l’espai urbà.

l’aplicació d’un mètode d’anàlisi que precisa de l’aplicació d’unes
mètriques que dibuixin l’evolució de la relació entre patrons

e.- Les limitacions dels índexs espacials i la reiteració

espacials i processos ecològics. Ara bé, l’estudi de l’espai urbà,

d’indicadors per un mateix fenomen

en aquest cas turístic, no contempla els processos ecològics,

De la literatura analitzada, s’arriba a la conclusió que no hi ha un

sinó que es centra en l’estudi del patró espacial, entès com

grup d’indicadors espacials, universals, per a l’estudi del paisatge

l’estructura de distribució o mosaic d’elements de paisatge que

urbà, en aquest cas, residencial. No hi ha un consens sobre quin

no té, necessariament, relació amb els processos ecològics

tipus de mètriques expliquen millor un determinat fenomen

d’interès (Li i Wu, 2004). Un paisatge “exhibeix estructura, funció

espacial (Matteucci i Silva, 2005). Sí és cert que hi ha un conjunt

i canvi” (pàg. 5). El procés doncs, queda associat a la idea de

de mètriques del paisatge que s’utilitzen per a l’estudi de

canvi o transformació que presenta qualsevol paisatge, i fins hi

diferents fenòmens en diferents disciplines, però aquestes

tot l’urbà, que ho fa amb especial rapidesa. En els espais

mètriques no són específiques per explicar determinades

turístics residencials, i concretament per a la Costa Daurada

situacions, actuals i futures. Per exemple, per qüestions

central, els patrons són fruit d’un procés de presa de decisions,

relacionades amb l’economia espacial, com és el cas de l’article

per part dels agents que ordenen i urbanitzen l’espai, i de

de Geoghegan et al. (1997) que es preocupen per la variació

construcció, materialitzats en els plans parcials, però a la

dels preus dels habitatges segons la seva localització espacial,

vegada, el procés de canvi sobre les preferències en el disseny i

s’utilitzen les mateixes mètriques que en el cas de l’estudi de

el

les

Franco et al. (2005), estudi de caire més ecològic. Sols la

urbanitzacions ja executades, determina la configuració i

literatura i una adaptació dels resultats a l’estudi justifica la seva

gaudi

de

l’espai

turístic

residencial,

respecte

a
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utilització, recolzant-se de manera important en la descripció de

Respecte aquestess limitacions, en el present projecte, s’ha

la pròpia mètrica i dels resultats.

optat pel disseny de models funcionals, aprofitant la riquesa de la

El desenvolupament del programa FRAGSTATS sembla que

font d’informació bàsica. Els models funcionals dissenyats

hagi posat cert ordre en les múltiples mètriques dissenyades per

pretenen descriure les propietats estructurals del sistema, a més

diferents autors, tanmateix s’utilitzen independentment de la

de conceptualitzar les formes i processos. Així que, tot i basar-se

disciplina o l’objecte d’estudi.

en unes representacions estàtiques de la realitat, procuren

L’aplicació indiscriminada d’aquests índexs espacials, amb la

informació de diferents moments en la creació del paisatge

voluntat de que aportin un gran volum d’informació per explicar

turístic residencial de la Costa Daurada central. L’anàlisi, doncs,

els patrons i processos espacials, sovint porta a la repetició en

esdevé més complexa al basar-se en un mètode mixt, a partir de

l’aplicació d’índexs que expliquen el mateix (Li i Wu, 2004).

la informació qualitativa i quantitativa que faciliten els plans

L’exactitud per la qual es caracteritzen les mètriques del

parcials.

paisatge, no compren tots els camps d’anàlisi d’un paisatge. El

Els aspectes qualitatius dels patrons de paisatges, s’abordaran a

fet de basar-se en dades únicament quantitatives, descuida

partir d’una revisió de la literatura dels documents dels plans

altres qüestions que poden influenciar en els canvis del mateix.

parcials, tot suplint les deficiències de les mètriques espacials, i

Li i Wu (2004), citant a Weins (1989), expliquen com en les

completant l’anàlisi sobre el paisatge turístic residencial de la

mètriques espacials no es reflecteixen els canvis qualitatius del

Costa Daurada. Aquesta informació permetrà elaborar models

paisatge. I afegeixen, com els índexs de paisatge també poden

funcionals per contemplar la vessant més descriptiva i qualitativa

ser insensibles als seus atributs funcionals. De fet, vers aquesta

de l'anàlisi.

limitació, Van Beusekom (2003) reconeix que aquests indicadors

Es crearan uns indicadors estructurals i uns models funcionals a

o mètriques, en l’àmbit urbà, precisen d’informació addicional, de

nivell de pegat, classe i paisatge. Els indicadors estructurals,

caràcter qualitatiu que acompanyi a la descripció de l’indicador,

segon Van Beusekom (2003) deriven directament de les dades

per recolzar la presa de decisions en una adequada planificació i

dels usos del sòl o la composició dels mapes dels usos del sòl,

ordenació del territori.

en aquest cas, de les dades numèriques que proporcionen,
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directament, els plans parcials. Aquest autor també assenyala la

articles analitzats proposen l’estudi de l’espai urbà construït

versatilitat dels indicadors estructurals per ser utilitzats en

sense tenir en compte aquesta vessant més natural, per a res

diferents situacions. Pel que fa als indicadors funcionals, entesos

(Herold et al., 2005).

com aquells que es preocupen per plasmar com es relacionen

L’objectiu

els diferents elements del paisatge, a partir de la interacció

mesurament en entorns urbans [és que], ajuden a dur a terme la

d’aquests elements bàsics o pegats, es resol amb la confecció

distribució espacial dels components de l’estructura urbana (tant

de models funcionals. Aquests últims precisen d’informació

inter com intraciutat) i en la dinàmica de procés de canvi i

objectiva i subjectiva rellevant per a l’objectiu d’estudi, i el

creixement” (Herold et al., 2005, pàg. 371). Les mètriques

paràmetre o valor de referència s’estableix d’acord l’objectiu

espacials, centrades en l’espai urbà, haurien d’anar adreçades a

d’estudi. Els indicadors funcionals, deixen els seus resultats a la

l’estudi de la forma urbana, la funció i la funcionalitat, i per tant a

lliure interpretació d’acord la relació dinàmica entre els elements.

la construcció de tot un conjunt d’indicadors espacials per

de

l’aplicació

espacial

de

les

tècniques

“de

capturar les grans característiques urbanes (Herold et al., 2005).
f.- La manca de mètriques espacials exclusivament urbanes

La flexibilitat en la proposició de noves mètriques per l’estudi del

Les mètriques espacials, tal com indiquen alguns dels articles

paisatge urbà parteix del poc consens sobre una mètrica

revisats, beuen directament de les mètriques del paisatge, així

específica per al seu estudi. De fet, i tal com s’observa en els

“els paràmetres fins ara utilitzats són adoptats directament de

articles que constitueixen al base per la revisió del paper de les

l’Ecologia del Paisatge” (Herold et al., 2005, pàg. 390). Per tant,

mètriques, hi ha tot un conjunt d’indicadors científicament

tot i que es centren en la descripció de patrons urbans, és

acceptats, però hi ha una divergència en si realment s’adapten a

important descriure els processos ecològics que es produeixen.

l’objecte d’estudi, i quin valors descriptius acaben suposant, en

Alguns autors, creuen que si no hi ha aquesta relació entre espai

els entorns urbans.

construït i entorn natural, consideren que s’està produint una

Davant aquesta manca de consens sobre quines mesures

anàlisi limitada del paisatge urbà, com és el cas de Matteucci i

reflecteixen millor la configuració i composició d’un paisatge dins

Silva (2005). Però en la planificació de l’espai urbà, alguns dels

la comunitat científica, i per a l’estudi del paisatge turístic
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residencial de la Costa Daurada central, s’ha optat pel disseny

diferents criteris, pot obtenir diferents resultats, que també pot

d’unes mètriques específiques pròpies. Es recorre a Herold et al.

interpretar de diferent forma a partir del model que confeccioni.

(2005) per justificar aquesta decisió, ja que en tot treball científic,

L’objectiu és definir els patrons de paisatge de la Costa Daurada

el més important és la coherència entre el que es pretén obtenir i

central en l’estudi de l’evolució de l’habitabilitat dels espais

el mètode de treball. Els indicadors en els entorns urbans han de

turístics urbans, dibuixar el paisatge resultant de la presa de

complir amb la condició de ser transferibles i comparables dins

decisions a nivell local, durant un període de temps establert.

els formes urbanes, per capturar les grans característiques

Concretament, la comprensió del paisatge dibuixat en l’imaginari

urbanes, i la seva evolució en el temps (Herold et al., 2005).

dels agents que participen en la seva planificació i disseny.

Com a conclusió, l’estructura del paisatge turístic urbà de la

El tractament de les dades dels plans parcials permet la

Costa Daurada central, quedarà definida per tot un conjunt de

realització d’una anàlisi evolutiva dels elements bàsics que es

mètriques espacials pròpies que intentaran donar informació

localitzen en l’àrea d’estudi. La delimitació dels resultats de les

sobre la composició i configuració del mosaic paisatgístic, a tots

mètriques espacials en dècades permet descriure l’evolució del

els nivells establerts: pegat, classe i paisatge. Les limitacions de

paisatge urbanoturístic de la Costa Daurada central.

les mètriques estructurals, es compensarà amb la creació de

Els índexs espacials estaran destinats a mesurar l’habitabilitat

models funcionals, que mesuraran el patró d’una manera

dels espais, més que la sostenibilitat, ja que l’escala d’observació

rellevant pel procés d’urbanització de l’espai turístic urbà,

és a nivell local (Van Beusekom, 2003), i els resultats en una

acabant d’explicar el mosaic de paisatge de la Costa Daurada

primera fase són en aquest nivell. La combinació dels resultats

central. La riquesa de la font d’informació bàsica, que explica el

de les mètriques, els patrons, reflectiran, però els resultats a una

procés d’urbanització de l’espai turístic, és un avantatge per a

escala regional.

una millor comprensió del procés en consideració. L’usuari

Les mètriques per elles mateixes simplifiquen aspectes dels

determina els paràmetres que formaran part del model funcional,

paisatges, però la lectura que es fa a partir de l’aplicació del

i a partir d’aquesta parametrització addicional, i a partir de

conjunt d’elles, permet dibuixar un paisatge concret, en un lloc
concret. S’ha contemplat l’oportunitat de desenvolupar uns
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indicadors per ser aplicats a qualsevol municipi o regió turística

Cal precisar que, tot i que els tres nivells d'anàlisi tenen com

madura del litoral, sempre i quan es disposi de la font

objectiu la caracterització del paisatge turístic urbà de la Costa

d’informació bàsica, o algun altre instrument equivalent, en el cas

Daurada central, completen la visió global del mosaic paisatgístic

de que es tractés d’una destinació internacional.

de l'àrea d'estudi. El nivell de pegat, tot i que la seva anàlisi

Per al disseny o selecció d’indicadors útils per descriure patrons

contribueix a aquest objectiu més general, els seus resultats

espacials, Van Beusekom (2003) assenyala que aquests han de

aporten informació sobre l'espai turístic urbà que s'estudia.

respondre a tres criteris: que es tractin d’indicadors de caràcter

En la recerca que es desenvolupa, aquest nivell per l’estudi de

quantitatiu, que els indicadors es puguin obtenir de les dades

l’heterogeneïtat espacial, s’equipararia a cadascuna de les

dels usos del sòl, i que els indicadors descriguin el context i la

categories d’usos del sòl urbà que contemplen els plans parcials:

configuració dels usos del sòl, és a dir, els patrons espacials.

les dotacions locals i l’espai dedicat a l’aprofitament privat. En el

Aquests criteris s’han tingut en compte a l’hora de dissenyar els

programa FRAGSTATS, desenvolupat per McGarigal i Marks

índexs espacials per descriure els patrons del paisatge turístic

(1995), i es recullen tot un conjunt de mètriques científicament

residencial que a continuació es presenten, per a cadascun dels

acceptades a nivell de pegat, però l’especificitat de l’objecte

nivells d'anàlisi del paisatge.

d’estudi i la font d’informació bàsica estimula la creació de
pròpies. Els indicadors espacials que s’han plantejat en aquest
projecte, es pot dir que tenen com a finalitat l’estudi de la

5.2.2- Mètriques estructurals a nivell de pegat

magnitud i l’evolució dels elements bàsics dels plans parcials en

El nivell de pegat, que en la literatura revisada correspondria a

l’espai turístic urbà de la Costa Daurada central. Són, en la seva

cadascun dels usos del sòl que es localitzen en el territori i

majoria, indicadors estructurals: “els indicadors de mida i forma

obtinguts a partir dels mapes dels usos del sòl, Van Beusekom

són molt bàsics i determinen el caràcter individual dels pegats en

(2003) s’hi refereix com un polígon al mapa, que s’inscriu dins un

els mapes dels usos del sòl ” (Van Beusekom, 2003, pàg. 40),

52

ús del sòl o coberta terrestre.
52

Tot i que aquest autor no cregui en la capacitat dels indicadors estructurals per
la descripció de patrons de paisatge en el seu projecte, en el (continua)
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centrats en la composició “associada amb la varietat i

2010, intentant aconseguir una postal del paisatge imaginat per

abundància de tipus de pegats en el paisatge, però sense tenir

planificadors i altres agents territorials. El resultat d’aquestes

en compte el caràcter espacial, ubicació o localització dels

mètriques s’ha plasmat en un mapa de la Costa Daurada central,

pegats dins del mosaic” (McGarigal, 2002, pàg. 1137). També

on els plans parcials apareixen classificats en funció del resultat

s’ha plantejat una mètrica estructural de configuració, basada en

de la mètrica de paisatge que s’està aplicant.

“la similitud i diferència entre parcel·les veïnes o efecte frontera

Les mètriques dissenyades, i la disposició de la informació per

53

entre pegats adjacents ” (Van Beusekom, 2003, pàg. 40). Així, a

anys, permet veure quina ha estat l’evolució de cadascun d’ells

nivell de pegat, la composició del paisatge turístic urbà de la

per al període establert, tot agrupant els resultats per dècades, i

Costa Daurada, la informació quantitativa permetrà distingir la

analitzant quin ha estat el paper d’aquests components, per

varietat, abundància i diversitat de tipus de pegats, elements

separat, en cadascuna de les dècades. Els resultats es

bàsics del paisatge urbà.

presenten en forma de mapes per a cadascun dels components

En la configuració a nivell de pegat, les mètriques representaran

per dècades.

el caràcter espacial dels pegats individuals, i no es centraran en

A mode de síntesi, els resultats de les mètriques també

la representació explícita de la localització relativa dels mateixos.

proporcionen informació sobre el paper de cadascun dels

Les mètriques dissenyades a nivell de pegat es sintetitzen en la

components al llarg del període d’estudi. A partir del dibuix d’una

taula 5.2.

línia de tendència s’analitza quin ha estat el seu creixement o

Els resultats de cadascuna de les mètriques, es centren sobretot

decreixement al llarg del període d’estudi. Permet analitzar de

en l’estudi de l’evolució dels pegats en l’espai turístic urbà, des

quin paisatge turístic urbà es partia i a quin paisatge turístic urbà

de començaments dels 60, inici de l’activitat turística, fins al

s’ha pretès arribar. La línia de tendència s’ha dibuixat per
cadascun dels pegats dels plans parcials, i per municipis,

desenvolupament del present si que es creu en la seva capacitat de descriure
patrons de paisatge, prenent aquests com a base d’anàlisi.

establint diferencies entre el procés urbanitzador per cadascuna
de les parts de la Costa Daurada central, en definitiva, establint

53

Tot i que Van Beusekom (2003) les defineix com a indicadors funcionals, en el
cas de McGarigal i Marks (1995) aplicat al disseny de mètriques estructurals, són
definides com a mètriques que es preocupen per la configuració de l’espai.
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Taula 5.2. Mètriques estructurals dissenyades per a la definició de patrons de paisatge a la Costa Daurada central, a nivell de pegat.
Aspecte espacial

Principi de càlcul

Mètrica del paisatge

Nivell

Composició

Abundància
proporcional dels
elements bàsics de
l'espai turístic urbà

Superfície dedicada al Sistema d'Espais Públics
Superfície dedicada al Sistema d'Espais Lliures Públics
Basat en el percentatge de superfície dedicada a cadascun dels
components bàsics de l'espai urbà contemplats en els plans parcials,
sobre la superfície total del pla parcial o sector a urbanitzar.

Superfície dedicada al Sistema de Comunicacions Viàries
Superfície dedicada al Sistema d'Equipaments Públics i
Col·lectius
Superfície dedicada a Edificació Privada
Superfície dedicada a la tipologia edificatòria Unifamiliar
Aïllada

Predomini formal en
l'espai residencial turístic

Basat en el predomini de les tipologies edificatòries contemplades en
els plans parcials, sobre la superfície dedicada a l'edificació privada
del pla parcial o sector a urbanitzar.

Superfície dedicada a la tipologia edificatòria Plurifamiliar
Vertical

Pegat

Superfície dedicada a la tipologia edificatòria Plurifamiliar
Horitzontal
Intensitat d'ús en l'espai
turístic residencial

Basat en la intensitat edificatòria de l'espai residencial privat, en els
plans parcials. Basat en l'aprofitament net del pla parcial.

Índex Intensitat Edificatòria

Diversitat de l'espai
turístic urbà

Basat en la proporció de superfície dedicada a les dotacions
urbanístiques respecte la superfície dedicada a l'espai residencial
privat, en els plans parcials.

Índex de Qualitat de Vida en relació al Sistema d'Espais
Públics i al Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius

Basat en la proporció de superfície construïda respecte la superfície
no construïda, en els plans parcials.

Índex d'Espai Segellat

Configuració
Contrast entre els
diferents estats del sòl
turístic urbà

Pegat

Font: elaboració pròpia.
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5.2.2.1.- Les mètriques per a l’estudi de l’abundància dels tipus

tenen l’objectiu de satisfer les necessitats a una escala menor.

de pegat

Els sistemes urbanístics locals “integren els terrenys que el

Les mètriques que pretenen estudiar la composició i configuració

planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per als

de l’espai turístic urbà des del nivell de pegat, ho fan a partir dels

equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur

components bàsics que defineix l’instrument legal que transforma

nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de sòl

la naturalesa de sòl en les ciutats, els plans parcials.

urbanitzable o el conjunt de sòl urbà d’un municipi, d’acord al que

Aquests components bàsics de l’espai turístic urbà, els pegats,

estableixin, en aquest darrer cas, el pla d’ordenació urbanístic

són els usos del sòl urbà, categories, que es contemplen dins un

municipal o el programa d’actuació urbanística municipal .”

pla parcial: les dotacions urbanístiques a nivell local (sistema

(DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del 2005, pàgs. 23363-

d’espais lliures o espais verds públics, sistema de comunicacions

23364). Les dotacions urbanístiques a nivell local són enteses

viàries i sistema d’equipaments públics i col·lectius) i la superfície

com aquells espais “al servei de la comunitat que són com la

dedicada a l’edificació privada.

malla que integra i cohesiona els territoris en els que es

Les dotacions urbanístiques queden agrupades en diferents

preveuen

sistemes en funció de la seva naturalesa i objectiu de creació. Es

comercials, etc.)” (Enciclopèdia Jurídica, 2012).

distingeixen dos nivells de sistemes urbanístics: els locals i els

En el present treball prenen rellevància els sistemes urbanístics

generals. Els sistemes urbanístics generals “integren els terrenys

a nivell local , i tot i que la definició és la mateixa que en el cas

que el planejament urbanístic reserva per a les comunicacions,

dels

per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si

consideració i aplicació. El text refós de la Llei d’Urbanisme

llur nivell de servei és d’abast municipal o superior. Els sistemes

1/2005, pel que fa als sistemes generals i locals, distingeixen

55

aprofitaments

lucratius

(residencials,

industrials,

56

sistemes

urbanístics

generals,

canvia

l'escala

de

generals configuren l’estructura general del territori i determinen
54

el desenvolupament urbà .” (DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol
del 2005, pàg. 23363). Per contra, els sistemes urbanístics locals
54

Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, del 26 de juliol.
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55

56

Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, del 26 de juliol.

Tot i que els sistemes urbanístics a nivell local són de titularitat pública, en el
sistema d'equipaments també s'han tingut en compte els de gaudi col·lectiu, tot i
que puguin ser de titularitat o gestió privada, al considerar-se, aquesta
característica, més freqüent en els espais turístics.
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58

entre: sistema urbanístic de comunicacions, el sistema urbanístic

dedicades a serveis públics locals

d’equipaments comunitaris i el sistema urbanístic d’espais lliures

ubicar en el pla parcial. Aquest tipus de superfícies són mínimes

públics. Aquests sistemes caracteritzarien la tipologia d’usos del

en els casos estudiats, i, per la seva naturalesa i la poca

sòl de caràcter públic i col·lectiu (la propietat és privada però és

representativitat en els plans parcials, s’han inclòs dins aquesta

de gaudi públic), i a la vegada són considerats, des del punt de

categoria. Un nombre alt de superfície dedicat a aquest element

vista de l’Ecologia del Paisatge com a enfocament per a l’anàlisi

bàsic de l'espai urbà, denota la voluntat de comunicar espais i

del paisatge turístic urbà, són els elements o components bàsics

procurar un fàcil accés a aquests, característica de les ciutat

que el formen.

tradicionals.

El sistema urbanístic de comunicacions, “compren totes les

Els sistema urbanístic d’equipaments comunitaris “comprèn els

infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones i

centres públics, els equipaments de caràcter religiós, cultural,

de les mercaderies, marítim o aeri, i compren les àrees de

docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de

protecció d’aparcament de vehicles respectives” (DOGC, núm.

transport i altres equipaments que puguin ser d’interès públics o

4436, del 28 de juliol del 2005, pàg. 23364). En el present treball,

d’interès social” (DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del 2005,

a escala local o microlocal, al tractar-se de sistemes urbanístics

pàg. 23364). A més, "[...] han de reservar també per a

57

o generals que es puguin

2

locals, sols s’ha contemplat el sistema de comunicacions , i

equipaments de titularitat púbica un mínim de 20m de sòl per

concretament, les viàries, que permeten l’accés i mobilitat en la

cada 100m de sostre, amb un mínim del 5% de la superfície en

superfície del pla parcial. En el present projecte s’inclouen: les

l’àmbit d’actuació urbanística [...]” (DOGC, núm. 4436, del 28 de

carreteres i les àrees reservades a aparcaments públics, a l’aire

juliol del 2005, pàg. 23370).

2

lliure. En aquesta categoria, s’han inclòs les superfícies
58

57

En la legislació és el sistema urbanístic de comunicacions. En el present
projecte, i en la nomenclatura de les mètriques dissenyades, és el sistema de
comunicacions viàries.

Són serveis urbanístics bàsics: "la xarxa viària que tingui un nivell de
consolidació suficient per a permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica
municipal, les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament. el subministrament
d'energia elèctrica. Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques
adequades per a l'ús del sòl previst pel planejament urbanístic que el classifica"
(DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del 2005, pàg. 23364).
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En el present treball

59

i per l’àrea d’estudi, a més, també

2005, pàg. 23363- 23364). Són els espais que els plans parcials
60

s'inclouen els centres comercials. Es tracten d’equipaments que

preserven lliures d’edificació

tot i que poden cobrir necessitats de la població a nivell local i la

l’igual que el sistema de comunicacions viàries, contribueixen a

seva localització respon a qüestions estratègiques a nivell

donar continuïtat a l’espai urbà, i a unir les diferents peces

municipal, la seva situació en plans parcials és un indicador de

urbanitzades. En els plans parcials, aquests espais públics han

l’evolució de les necessitats en diferents àmbits de la ciutat. La

de ser contemplats en aquests documents per llei. En el sectors

localització

considerats

urbanitzables, sotmesos a plans parcials “han de reservar zones

turístics, és un indicador de l’augment d’unes necessitats més

verdes i espais lliures públics en un mínim de 20m de sòl per

properes a la població permanent que a l’estacional, com pot ser

cada 100m de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la

el cas de les escoles. S’han tingut en compte els espais

superfície de l’àmbit d’actuació urbanística" (DOGC, núm. 4436,

construïts de propietat privada però de gaudi públic, que en

del 28 de juliol del 2005, pàg. 23370).

aquest projecte són considerats com equipaments col·lectius.

Aquests estàndards marcats per llei, no comencen a ser

L’augment de superfície dedicada a aquest tipus de categoria, és

contemplats fins la Llei del Sòl de 1975, i per tant, en la legislació

un indicador de consolidació o construcció de ciutat. Per al

estatal de 1956 no s’assegurava la superfície mínima dedicada a

present projecte, el punt en comú és el gaudi públic d'aquests

espais públics. És a partir d’aquesta Llei, 19/ 1975, que es

equipaments, tant si la seva gestió és pública o privada.

contemplen

aquests

Pel que fa al sistema urbanístic d’espais lliures públics, “compren

d’assegurar

la

els parcs, jardins, les zones verdes i els espais per a l’esbarjo,

L’obligatorietat de contemplar aquests espais en els plans

lleure, i l’esport. La concreció dels elements que integren aquest

parcials és fruit d’una mala praxis urbanística, un augment de

sistema ha de tenir en compte les restes arqueològiques

processos especulatius (augment de preu del sòl i poc accés a

d’interès declarat [...]”.(DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del

l’habitatge), i d’una necessitat de repensar l’espai urbà davant

59

60

d’aquests

equipaments

en

espais

En la legislació és el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris. En el
present projecte, i en la nomenclatura de les mètriques dissenyades, és el
sistema d'equipaments públics i col·lectius.
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i oberts al gaudi púbic. També, a

2

2

serva

estàndards
presència

de
en

sòl
els

públic
plans

que

han

parcials.

En la legislació és el sistema urbanístic d'espais lliures públics. En el present
projecte, i en la nomenclatura de les mètriques dissenyades, és el sistema
d'espais lliures públics.
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noves necessitats socials, dissenyant espais urbans més

1975) han de destinar un 10% de la seva superfície a espais

racionals i planificats. En la Llei del Sòl de 1975, els estàndards

lliures, concretament en un document del planejament parcial de

mínims de dotacions urbanístiques de tipus local, per sector a

Salou de 1975, s’assenyala quins són els plans parcials

61

urbanitzar, fan referència als espais lliures públics , als centres
culturals

62

i als centres docents, públics i privats (equipaments

recentment aprovats o construïts, llavors, que no compleixen
amb aquest mínim de dotacions urbanístiques.

públics i col·lectius). També contempla reservar espais per a

La Llei del Sòl de 1975 és també important per la càrrega

temples, centres assistencials i sanitaris, a més de serveis

impositiva que comporta no cedir aquestes superfícies per

públics i socials, i espais dedicats a la xarxa de comunicacions

aprofitament públic. Amb el Reial decret 1385/1978, del 23 de

pròpies del sector; però en aquest cas, no determina un mínim

juny, es van traspassar les competències de l’Administració de

quantitatiu. En els plans parcials analitzats de Salou i La Pineda,

l’Estat, en el marc d’una legislació urbanística preconstitucional

que es redacten en un context d’espai turístic, s’assenyala

constituïda pel text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació

l’obligatorietat que els plans parcials (aprovats posteriorment al

urbana, aprovat pel Reial decret 1346/1976, del 9 d’abril, i pels
reglaments que el desplegaven. Així, les dotacions urbanístiques

61

Tal com es contempla en el text refós de la Llei del Sòl 19/ 1975:
“Assenyalament de reserves de terrenys per a parcs, jardins públics, zones
esportives públiques i de recreació i expansió, en proporció adequada a les
necessitats col·lectives. La superfície destinada a aquestes reserves serà com a
mínim de divuit metres quadrats per habitatge o per cada cent metres quadrats
d'edificació residencial si no s'hagués fixat expressament el nombre d'habitatges
que es poguessin construir. Aquesta reserva no podrà ser inferior al deu per cent
del total de superfície ordenada [...]". (BOE, núm. 107,del 5 de maig de 1975,
pàg. 9434).

són competències de la legislació autonòmica sobre urbanisme.

62

en un text únic la Llei 9/ 1981, del 18 de novembre, sobre la

Tal com es contempla en el text refós de la Llei del Sòl 19/ 1975: “Fixació de
reserves de terrenys per a centres culturals i docents públics i privats en la
proporció mínima de deu metres quadrats per habitatge o per cada cent metres
quadrats d'edificació residencial si no s'hagués determinat expressament el
nombre d'habitatges que es poguessin construir agrupats segons els mòduls
necessaris per formar unitats escolars completes." (BOE, núm. 107, del 5 de
maig de 1975, pàg. 9434).

El Decret legislatiu 1/ 1990, del 12 de juliol pel qual s’aprova el
text refós dels texts legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, apunta com la Llei 12/ 1990, del 5 de juliol, autoritza
la refundició dels texts legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, i autoritza “al Govern de la Generalitat per refondre

protecció de la legalitat urbanística, la Llei 3/ 1984, del 9 de
gener de mesures d’adequació de l’ordenació urbanística a
Catalunya i la legislació urbanística vigent a Catalunya i per
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imperatiu de la disposició final d’ambdós texts” (DOGC núm.

constitueix els “emplaçaments reservats per temples, centres

1317, del 13 de juliol de 1990, pàg. 3352).

assistencials i sanitaris, esportius i altres serveis d’interès públic i

A nivell estatal es produeix un estira i arronsa entre la llei estatal

social” on per primer cop s’estableix una reserva mínima de

sobre el règim i ordenació del sòl i les lleis sobre urbanisme de

superfície “[...] sense que en cap cas aquesta superfície de sòl

les

Tribunal

pugui ser inferior al 4%” (DOGC núm. 1317, del 13 de juliol de

Constitucional 61/ 1997 derogava quasi tota la Llei del Sòl de

1990, pàg. 3355). El Decret legislatiu 1/ 2005 del 26 de juliol pel

comunitats

autònomes.

La

Sentència

del

63

1992 , ja que les comunitat autònomes consideraven que la llei

que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, indica que “en

trepitjava les seves competències en ordenació del territori. Per

els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de

completar l’anàlisi de les dotacions urbanístiques locals, s’ha

reservar per a zones verdes i espais lliures públics [...] amb un

establert una mètrica per estudiar l’evolució de la superfície

mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, i

dedicada als espais públics, en relació a la superfície total dels

han de reservar també per a equipaments de titularitat pública

plans parcials aptes.

[...] un mínim del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació

El Text refós de la Llei 12/ 1990, aprovat pel Decret legislatiu 1/

urbanística,a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau”

1990 del 12 de juliol, que harmonitzava i actualitzava els

(DOGC núm. 4436, del 28 de juliol de 2005, pàg. 23370).

instruments

Catalunya,

Pel que fa a l’espai dedicat a l’edificació privada es considera un

assenyalava en el seu article 25, sobre els plans parcials que,

espai d’aprofitament lucratiu dedicat a la construcció d’habitatges

“[...] les reserves de terrenys per parcs i jardins, zones esportives

per a ús residencial. L’aprofitament privat per a la construcció

i d’entreteniment públiques (havien de ser) en proporció

d’habitatges és el motiu pel qual es transforma el sòl en apte per

adequada a les necessitats col·lectives [...]. Aquesta reserva no

ser urbanitzat: “emplaçar els centres de producció i residència

podrà ser inferior al 10% de la superfície total ordenada” (DOGC

del mode més convenient per la millor distribució de la

núm. 1317, del 13 de juliol de 1990, pàg. 3355) . La novetat la

població ” (BOE, núm. 156, del 30 de juny del 1992, pàg.

legals

en

matèria

urbanística

de

64

63

Real Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel que s'aprova el Text refós de
la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana, vigent fins el 14 d'abril de 1998
(BOE, núm. 156 de 30 de juny de 1992).

158

64

Decret Legislatiu 1/1992, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre el
Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
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22242), però les connotacions negatives que ha tingut aquest

aquest cas definir-les com mètriques de diversitat, i considerar-

objectiu des de la primera promulgació de la llei del sòl estatal,

les com mètriques de composició (McGarigal i Marks, 1995).

de 1956, l’espai dedicat a l’aprofitament privat passa a un segon

L’objectiu

terme en la legislació urbanística, al quedar desfavorit davant les

proporcional és donar informació sobre la més o menys

superfícies dedicades a usos públics. Exemple d’això és que, en

presència, o inclús en algun cas absència, dels pegats en l’espai

documents on hi hagi contradiccions o imprecisions de caràcter

turístic residencial que recullen els plans parcials. La seva

normatiu, “es resolen atenent els criteris de menor edificabilitat,

distribució territorial, dins els límits dels plans parcials, permet,

de major dotació per a espais públics i de major protecció

també, la diferenciació espacial i temporal de cadascun d’ells, a

ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada

partir de l’any d’aprovació dels plans parcials. L’objectiu, també,

de normes” (DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del 2005, pàg.

és analitzar la intensitat de creixement i decreixement de

23361).

cadascun dels pegats o superfícies d’aquests usos del sòl.

Les mètriques dissenyades, i que es recullen en la taula 5.3, es

L’aplicació de les mètriques espacials d’abundància proporcional

basen en el càlcul de la proporcionalitat de cada pegat sobre el

també es planteja l’objectiu d’informar del procés d’ocupació del

total de superfície de cada pla parcial, expressat en percentatge.

territori turístic, a partir dels diferents pegats.

El resultat, mostrat per cada pla parcial, i per extensió de tota

Partint dels elements bàsics o categories en els plans parcials,

l’àrea d’estudi, contribueix a la caracterització dels patrons de

es

paisatge en la Costa Daurada central.

corresponents a cadascun dels components bàsics de l'espai

També podria ser considerada com una mètrica de diversitat, ja

urbà contemplats en els plans parcials, i una cinquena dedicada

que aquestes mètriques quantifiquen la composició del paisatge,

a la combinació de dos d’aquests tipus de pegats, que formen el

i no es veuen afectades per la configuració espacial dels pegats.

sistema d’espais públics.

Però la seva concreció en l’estudi de la uniformitat i riquesa dels

Els resultats tenen un valor interpretatiu directe, i la combinació

pegats, com a components del paisatge, ha desestimat, en

dels resultats de les mètriques, permet dibuixar el paisatge

de

l’aplicació

creen un total de

de

les

mètriques

cinc mètriques

d’abundància

espacials, quatre

turístic urbà que van imaginar planificadors i altres agents que
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participen, o participaven, de forma activa en la composició de

sistema de comunicacions viàries, en definitiva, el sistema

l’espai turístic urbà.

d’espais públics, funcionen com a adhesiu per la connexió

L’anàlisi sobre les conjunt de les mètriques aporta informació

d’aquests espais continus sense continuïtat, contribuint a la

sobre el procés de creació de ciutat en els espais turístics

creació de ciutat.

madurs del litoral mediterrani. En definitiva, cadascuna de les

- Espais per la socialització: la ciutat mediterrània convencional,

mètriques basades en els usos del sòl dels plans parcials té una

caracteritzada per la localització d’espais específics de reunió

finalitat concreta. Més enllà de la voluntat de desxifrar la

dels seus habitants, troba en els espais lliures públics (parcs i

composició de l’espai turístic urbà de la Costa Daurada central, i

jardins) i certs elements del sistema de comunicacions viàries

proporcionen informació de caire qualitatiu sobre el procés de

(places i passeigs) aquests llocs de trobada. Els equipaments

composició espacial. Mesuren quin és el grau d’habitabilitat que

públics i col·lectius, o la superfície destinada al sistema

tenen aquests espais turístics.

d'equipaments públics i col·lectius, són els elements construïts

Dins la creació de ciutat també es tenen en compte altres

de forma específica per a facilitar aquesta sociabilització. La més

funcions dels espais públics urbans o dotacions urbanístiques a

o menys presència d’aquests elements contribueix a la creació

nivell local:

de ciutat.

- Connectors d’espais urbans: la desconnexió entre els espais

De forma més concreta, els espais lliures públics també

turístics urbans és fruit del procés urbanitzador d’aquests espais

permeten la localització d’activitats recreatives, la xarxa viària

litorals. El seu tractament com a illes urbanes, aïllades de la

permet l’accessibilitat entre espais i els elements construïts en

resta de peces i tancades en elles mateixes, i construïdes a cop

l'àmbit urbà. Els equipaments públics i col·lectius permeten cobrir

de demanda de mercat, sense cap lògica evolutiva, caracteritzen

les necessitats bàsiques de la població resident, temporal o

la seva imatge final. El sistema d'espais lliures públics i el

permanent, garantint la qualitat de vida dels seus habitants.
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L’únic pegat o categoria d’ús del sòl dins els plans parcials, de

- Cinc mapes, corresponents a les cinc dècades en les quals

caràcter privat, són els polígons reservats a l’edificació privada,

s’aproven els plans parcials aptes per l’estudi. En cadascun

el que dóna l’essència a l’espai urbà, i de forma rellevant en els

d’aquests, apareixerà la proporcionalitat de cada pegat que

espais turístics residencials. Destinat a ús residencial, aquest

contemplen els plans parcials, permetent. L’objectiu és la

espai es converteix en producte a consumir, en els espais

realització d’una anàlisi temporal sobre la magnitud dels pegats

turístics urbans de segona residència. D’aquí radica al seva

per pla parcial, segons la dècada en la que van ser aprovats

importància d’estudi, però juntament amb la resta de tipus de

aquests últims.

pegats dels plans parcials, composen un patró de paisatge

- Una anàlisi evolutiva de cadascuna de les mètriques

concret, a partir de la relació, sobretot proporcional, que

dissenyades a nivell de pegat, per pla parcial. Al llarg del període

s’estableixi entre ells.

d’estudi, presentat a partir de la realització d’un gràfic, per

Els resultats es presenten a partir de:

municipi , on es traçarà una línia de tendència, observant el seu

- Un mapa, per cadascuna de les mètriques dissenyades, a nivell

creixement o decreixement.

65

de pegat pels plans parcials analitzats.

65

A tenir en compte que en el cas de Salou i el nucli de La Pineda, l’anàlisi és
conjunt, ja que fins a començaments dels 90 no es segreguen, i per tant, les
decisions a nivell polític sobre el territori es prenen de forma conjunta.
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Taula 5.3. Mètriques sobre l’abundància proporcional dels components bàsics de l’espai turístic urbà, a nivell de pegat, per al paisatge de la Costa Daurada
central.
Aspecte espacial

Mètrica

Superfície dedicada
al Sistema d'Espais
Públics

Objectiu i justificació

Objectiu
* Reflectir l’evolució i tendència de la
superfície dedicada als Espais Públics.
Justificació
* Creadors de ciutat.

Informació necessària

Fórmula

Execució del paràmetre

Expressió resultats

* Superfície dedicada al Sistema
d'Espais Lliures (m2)
* Superfície dedicada al Sistema
de Comunicacions Viàries (m2)

Superfície dedicada al Sistema d'Espais
Públics
Superfície total pla parcial

* Superfície total del pla
parcial(m2)

Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de la
superfície dedicada als Espais Lliures
Públics.
Superfície dedicada
al Sistema d'Espais
Lliures Públics

Abundància
proporcional dels
elements bàsics de
l'espai turístic urbà

Superfície dedicada
al Sistema de
Comunicacions
Viàries

Superfície dedicada
al Sistema
d'Equipaments
Públics i Col·lectius

Justificació
* Connectors dels espais urbans.
* Descongetionador d'espais urbans.
* Llocs de sociabilització en els espais
turísitics urbans.
* Lloc per l'establiment d'activitats
recreatives.
Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de la
superfície dedicada a les infraestructures
de Comunicacions Viàries.
Justificació
* Connectors espais urbans.
* Accessibilitat als espais turístics urbans.
Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de la
superfície dedicada als Equipaments
Públics i Col·lectius
Justificació
* Creadors de ciutat
* Llocs de sociabilització en els espais
turístics urbans.
* Indicador de Qualitat de vida en els
espais turístics urbans.

Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de la
superfície l'Edificació Privada.
Superfície dedicada
a Edificació Privada

Justificació
* Producte a consumir en els espais
turístics urbans especialitzats en el model
turístic de les segones residències.

* Superfície dedicada al Sistema
Espais Lliures Públics (m2)
* Superfície total (m2)

Superfície dedicada al Sistema d'Espais
Lliures Públics
Superfície total pla parcial
1) Classificar la informació quantitativa en
cadascun dels components bàsics dels
Plans Parcials (pegats)

* Superfíce dedicada al Sistema
de Comunicacions Viàries (m2)
* Superfície total del pla parcial
(m2)

* Superfície dedicada al Sistema
d'Equipaments Públics i
Col·lectius (m2)
* Superfície total del pla parcial
(m2)

* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)
* Superfície total del pla parcial
(m2)

2) Sumar les superfícies de cada element
(pegats) dels plans parcials, per any.
Superfície dedicada al Sistema de
Comunicacions Viàries
Superfície total pla parcial

* Resultat expressat en
percentatge (%), per cadascun
dels plans parcials i per
dècades.

3) Procedir al càlcul de l’índex, per any.
4) Calcular el resultat per percentatge, en
total i per dècades.
5) Calcular els valors de l'equació de la
recta de regerssió que s'jausta a la
tendència (creixement o decreixement) de
l'evolució.

* Intensitat de creixement i
decreixement dels resultats.

Superfície dedicada al Sistema
d'Equipaments Públics i Col·lectius
Superfície total Pla Parcial

Superfície dedicada a Edificació Privada
Superfície total pla parcial

Font: elaboració pròpia.
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5.2.2.2.- Les mètriques per a l’estudi de les formes de l’espai

Cada superfície de sòl dedicada a una tipologia edificatòria es

turístic residencial

considera com a pegat, o inclús es podria considerar com un

L’anàlisi d’aquest aspecte del paisatge turístic urbà respon a la

subpegat del pegat corresponent a l’edificació privada. Sigui com

percepció que es produeix en aquests indrets. Llocs que es

sigui, es tracta de polígons corresponents a un ús del sòl, i per

perceben com espais a vessar, fruit d'una saturació constructiva

tant, un pegat. Això suposa un procés minuciós d’obtenció de

per la utilització de tipologies edificatòries d’alta densitat, o pel

dades, ja que en un mateix pla parcial hi poden haver diferents

contrari, la percepció de grans extensions de sòl privat

tipologies edificatòries, o pegats.

urbanitzat, pel consum que en fan les tipologies edificatòries de

Les tipologies edificatòries també venen determinades pels plans

baixa densitat. El resultat pot mostrar diferents tipus de model de

parcials, així com la superfície exacta que comprenen.

consum, o procés de construcció, d’espai urbà litoral: un model

En els plans parcials, la definició dels tipus d’habitatge no parteix

més compacte o més dispers, i permet la diferenciació espacial

d’un enfocament formal, sinó funcional. Els tipus o tipologies

en l’anàlisi de destinacions turístiques madures del litoral

edificatòries formen part de la funció residencial. Les normes de

mediterrani.

cadascun dels plans generals d’ordenació urbana o plans

Les mètriques que pretenen estudiar les formes de l'espai turístic

d’ordenació urbanística municipal dels municipis que formen part

urbà, i més concretament el predomini de formal, a nivell de

de la Costa Daurada central, defineixen els següents usos

pegat en l’espai turístic urbà, residencial, ho fan a partir de les

d’habitatge que apareixen sintetitzats en la taula 5.4.

tipologies edificatòries que es recullen en els plans parcials.
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Taula 5.4. Tipus d’habitatges d’ús residencial contemplats en els plans

Aquesta classificació que s’inclou en els plans generals és una

generals dels municipis de l’àrea d’estudi.

classificació de la funció urbanística de la superfície dels plans

Cambrils

Habitatge
unifamiliar

Habitatge
plurifamiliar

Habitatge corresponent a
cada unitat familiar, amb
accés independent i exclusiu.

Diversos allotjaments
corresponents a diverses
unitats familiars, situades en
un mateix edifici, amb accés i
elements comuns.

Salou

Habitatge ubicat en
parcel·la independent.

Conjunt d'habitages en un
mateix edifici i parcel·la
comú de forma que
participen d'accessos,
estructura i intal·lacions
comunes.

La Pineda (Vila-seca)
Edifici per habitatge, situat en
parcel·la independent, en
edifici aïllat o agrupat entre
mitgeres i amb accés
independent o exclusiu
(aïllat).

paisatge urbà, per tant, més que la funció urbanística dels
espais, concretament els residencials, aquest es centra en les

Per a la distinció de les formes, la seva distinció es basa en la
definició dels habitatges que es recullen en les normes
urbanístiques dels plans, però amb variacions, tot adequant-se a
l’anàlisi formal al que es sotmeten.

Situat en un edifici aïllat, per
residència exclusiva de dues
famílies, generat per
necessitats de la família que
originàriament ocupava tot
l'edifici aïllat (…).

Cal tenir en compte, que davant la diversa tipologia edificatòria
amb la que es pot construir una ciutat, s’ha optat per simplificarEdifici per habitatge, situat en
parcel·la independent, en
edifici aïllat o agrupat entre
mitgeres i amb accés
independent o exclusiu (en
filera).

Habitatge
unifamiliar en
filera

Habitatge en
edificació
unifamiliar
agrupada

L’anàlisi que es duu a terme en aquest projecte es centra en el

formes d’aquestes edificacions privades.
Edifici per habitatge, amb
accés i elements comuns a
diversos habitatges.

Altes formes d'habitatge

Habitatge
bifamiliar

parcials.

Conjunt d'habitatges
unifamiliars agrupats
horitzontalment en una sola
parcel·la, sempre que el
projecte de totes elles
constitueixi una unitat de
disseny. Inclou les
tipologies d'habitatges en
filera i aparellats.

ho en tres tipologies bàsiques, que també contemplen els plans
generals, i que permetin la classificació genèrica de les mateixes:
les tipologies unifamiliar aïllades o xalets, les tipologies
edificatòries

plurifamiliars

verticals

o

blocs

de

pisos

o

apartaments i les plurifamiliars horitzontals o adossades.
Així, el projecte distingeix entre edificacions:
-

Unifamiliars aïllades o xalets: habitatge corresponent a
cada unitat familiar, amb accés independent i exclusiu.

Font: elaboració pròpia a partir del PGOU de Vila-seca (1993), del POUM de Salou (2003) i

Que compta amb un espai lliure d’ús privat, i normalment

el POUM21 de Cambrils (2005).

amb façana lliure als quatre vents. Pot incloure piscina
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-

d’ús privat. Considerada una tipologia edificatòria de

tres vents. Tot i que poden incorporar un espai lliure

baixa densitat, normalment presenta una alçada de

privat, són unitats que comparteixen un espai lliure

planta baixa.

privat, adquirint la característica d’ús comú reforçant al

Plurifamiliars vertical o blocs de pisos: en l’estudi, blocs

seva classificació en les tipologies plurifamiliars, tot i que

d’apartaments. Habitatge amb accés i elements comuns

de menor densitat. Són edificacions agrupades que

a varis habitatges, en disposició vertical. En el cas dels

tenen una alçada de planta baixa i un pis.

espais turístics molts d’ells compten amb espai lliure

-

privat que incorpora elements d’oci o piscina, al servei de

Els pegats que composen l’estructura formal dels espais turístics

la comunitat de veïns però d’ús privat. En l’estudi

urbans, i més concretament, la superfície dedicada a edificació

considerat a partir de planta baixa i dos pisos.

privada, venen determinats per la legislació que regula l’execució

Plurifamiliars horitzontal o adossades: tot i que la

dels plans parcials, per a la transformació de sòl urbanitzable.

normativa dels plans parcials incorpora aquesta tipologia

Les mètriques, que es recullen en la taula 5.5, és basen en el

edificatòria amb aquelles tipologies d’habitatge de baixa

càlcul de la proporcionalitat, expressat en percentatge, de

densitat, com les unifamiliars aïllades, l’anàlisi d’aquesta

cadascuna de les tipologies edificatòries, o pegat, en el total de

tipologia des del punt de vista formal, fa que quedi

la superfície dedicada a l’edificació privada de cada pla parcial.

inclosa en la tipologia edificatòria plurifamiliar. Davant la

El predomini, o major percentatge, d’una de les tres tipologies

impossibilitat de determinar si l’accés a les vivendes és

edificatòries en l’espai dedicat a l’edificació privada, acabaran

comú o individual, la disposició d’aquestes en bloc, tot i

per determinar els patrons de paisatge en la Costa Daurada

que de baixa alçada, ha determinat la seva classificació.

central.

Per tant, la seva definició està més propera a la que en

L’objectiu de l’aplicació de les mètriques de predomini formal és

fa

agrupades

donar informació sobre el procés de construcció de l’espai turístic

horitzontalment en una sola parcel·la, constituint una

urbà i la morfologia resultant d’aquest procés. La seva distribució

unitat de disseny. Disposen, màxim, de façana lliure a

territorial, permet, també, la diferenciació espacial i temporal de

el

POUM

de

Salou:

unifamiliars
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cadascun dels pegats predominants, a partir de l’any d’aprovació

Així, els resultats es presenten a partir de:

dels plans parcials. L’objectiu també és analitzar la intensitat de

- Un mapa, per cadascuna de les mètriques dissenyades, a nivell

creixement i decreixement de les superfícies dedicades a

de pegat pels plans parcials analitzats.

aquestes tipologies edificatòries, per municipis, establint models

- Cinc mapes, corresponents a les cinc dècades en les quals

d’ocupació del sòl des d’aquest aspecte que dibuixarà un

s’aproven els plans parcials aptes per l’estudi. En cadascun

determinat perfil paisatgístic.

d’aquests, apareixerà la proporcionalitat de cada pegat que

L’aplicació de les mètriques espacials, també, va més enllà dels

contemplen els plans parcials, permetent, així, una anàlisi

aspectes formals del pegat. Una anàlisi del resultat de les

temporal sobre la magnitud dels pegats per pla parcial, segons la

mètriques permetrà analitzar la forma d’ocupació de la superfície

dècada en la que van ser aprovats aquests últims.

edificada des d’un punt de vista cultural, per les preferències de

- Una anàlisi evolutiva de cadascuna de les mètriques

la demanda a un tipus o altra d’edificació per passar les

dissenyades a nivell de pegat, per pla parcial. Al llarg del període

vacances, i econòmic, sobre l’impacte que tenen un tipus

d’estudi, presentat a partir de la realització d’un gràfic, per

d’edificació o una altra, on entra el paper de l’administració

municipi , on es traçarà una línia de tendència dels resultats

publica per regular-ne la seva construcció. El paper dels

dels pegats.

66

promotors immobiliaris podria nedar entre aquests dos aspectes,
al voler satisfer les preferències de la demanda sense perdre
benefici, i a cenyir-se als dictàmens de l’administració sobre la
regulació del sòl urbà.

66

A tenir en compte que en el cas de Salou i el nucli de La Pineda, l’anàlisi és
conjunt, ja que fins a començaments dels 90 no es segreguen, i per tant, les
decisions a nivell polític sobre el territori es prenen de forma conjunta.
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Taula 5.5. Mètriques sobre el predomini formal en l’espai residencial turístic, a nivell de pegat, per al paisatge de la Costa Daurada central.
Aspecte espacial

Mètrica

Objectiu i justificació

Superfície dedicada
a la Tipologia
Edificatòria
Unifamiliar Aïllada

Predomini formal en
l'espai residencial
turístic

Superfície dedicada
a la Tipologia
Edificatòria
Plurifamiliar Vertical

Superfície dedicada
a la tipologia
Edificatòria
Plurifamiliar
Horitzontal

Informació necessària

Objectiu
* Reflectir el predomini i l'evolució de les
diferents tipologies edificatòries, que
determinien l’estètica dels espais
residencials turístics urbans.

Justificació
* Percepció d'una alta heterogeneïtat en
les formes del paisatge residencial turístic
urbà.
* Saturació constructiva per les tipologies
edificatòries: o gran concentració
d'edificacions a partir de tipologies més
compactes, o gran consum de sòl
edificable per tipologies edificatòries més
disperses en l'espai.

* Superfície dedicada a la
tipologia edificatòria unifamiliar
aïllada (m2)
* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)
* Superfície dedicada a la
tipologia edificatòria plurifamiliar
vertical (m2)
* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)

Fórmula

Execució del paràmetre

Superfície Edificació Unifamiliar Aïllada

1) Classificar cada informació quantitativa
en cadascuna de les tipologies
edificatòries que els plans parcials
distingeixen (elements dins els pegats o
plans pacials)

Superfície Edificació Privada

Superfície Edificació Plurifamiliar Vertical

2) Sumar las superfícies de cada
categoria edificatòria dels plans parcials
(subpegat o pegat), per any.

Expressió resultats

* Resultat expressat en
percentatge (%), per cadascun
dels plans parcials i per
dècades.

Superfície Edificació Privada
3) Calcular el resultat per percentatge, en
total i per dècades.

* Superfície dedicada a la
4) Calcular els valors de l'equació de la
tipologia edificatòria plurifamiliar
Superfície Edificació Plurifamiliar Horitzontal recta de regressió que s'ajusta a la
horitzontal (m2)
tendència (creixement o decreixement) de
l'evolució.
Superfície Edificació Privada
* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)

* Intensitat de creixement i
decreixement dels resultats.

Font: elaboració pròpia.
.

5.2.2.3.- Les mètriques per a l’estudi de la intensitat edificatòria

construeix l’espai residencial. Per contra, en altres espais on s’ha

de l’espai turístic residencial

optat per un model d’urbanització més dispers, de baixa densitat,

L’anàlisi d’aquest aspecte del paisatge turístic urbà ve motivat

la percepció és contrària: una edificació envoltada per una gran

per la percepció de que els espais turístics residencials, privats,

superfície sense ocupar, privada.

presenten una altra pressió constructiva, que en termes tècnics

L’índex d’Intensitat Edificatòria, pretén caracteritzar l’espai

tindria a veure amb l’aprofitament net de l’espai urbà, i més

turístic urbà, i millorar la seva anàlisi a nivell de pegat.

concretament

està

L’Índex d’edificabilitat neta o índex d’aprofitament net, traduït en

íntimament lligada a la tipologia edificatòria amb la que es

Índex d’Intensitat Edificatòria en les mètriques dissenyades per a

l’espai

residencial.

Aquesta

sensació
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l’estudi del paisatge turístic urbà a nivell de pegat, queda definit
2

2

com: “el límit màxim d’edificabilitat expressat en m st/m s (metre
67

Beusekom, 2003), no deriva de la informació dels usos del sòl de
forma directa (indicadors simples).

quadrat de sostre edificable / metre quadrat de sòl), de l’àrea de

Es tracta d’una mètrica que es basa sobre una de les

referència de cada unitat una vegada deduït el sòl destinat a

característiques d’un tipus de pegat, el corresponent a l’edificació

sistemes.” (Ordenances urbanístiques, POUM de Salou, 2003,

privada, a partir de la informació exacta que donen els plans

pàg. 20).

parcials, i on els resultats són expressats per pla parcial. La

L’edificabilitat neta, la intensitat dels usos previstos i la viabilitat

informació necessària per aplicar la mètrica d’intensitat d’ús de

econòmica de l’operació, fixat en el planejament urbanístic on es

l’espai residencial, és el sostre (m s/m st), que proporcionen els

reflexa "[...] el model urbanístic proposat pel pla general, és el

plans parcials. La informació del sostre, però, al llarg del període

que caracteritza l’espai susceptible d’aprofitament privat, o espai

d’estudi no s’ha presentat de la mateixa manera, i ha calgut

dedicat a l’edificació privada" (DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol

realitzar diferents càlculs per homogeneïtzar les dades referents

del 2005, pàg. 23364).

al sostre (m s/m st) .

La mètrica, tal i com es pot observar en la taula 5.6, pretén

Les mètriques és basen en el càlcul de l’aprofitament net o índex

estudiar quina és la pressió edificatòria de cadascun dels plans

d’edificabilitat net, en matèria d’urbanisme o arquitectura.

parcials analitzats, més concretament la pressió edificatòria de

L’objectiu de l’aplicació de l’índex d’intensitat edificatòria és

cadascun dels pegats d’edificació privada. En la mètrica es

reflectir quina és la pressió que reben els espais turístics

precisa que s'analitza la pressió edificatòria sobre la superfície

residencials en l’àrea d’estudi. La seva distribució territorial

dedicada a l'edificació privada real, és a dir, la superfície

permet, la diferenciació espacial i temporal de cadascun dels

ocupada per les construccions residencials. Aquest indicador és

pegats residencials, a partir de l’any d’aprovació dels plans

un indicador complex, ja que ha estat dissenyat per un problema

parcials. L’objectiu del seu càlcul, també, és analitzar la intensitat

específic, i és fruit de la combinació de diverses dades (Van

de creixement i decreixement de l’aprofitament que es fa sobre la

2

2

2

2

68

67

Sostre edificable: “és la suma de totes els superfícies cobertes, corresponents
a les plantes que de conformitat amb les normes d’ordenació sigui computable”
(Ordenances urbanístiques, POUM de Salou, 2003, pàg. 20).
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Veure taula 5.6, l’apartat sobre l’execució del paràmetre.
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superfície edificable, establint models d’ocupació de l’espai, i

Així, els resultats es presenten a partir de:

determinant, en últim lloc, un tipus concret de paisatge.

- Un mapa, per cadascuna de les mètriques dissenyades, a nivell

L’aplicació d’aquesta mètrica espacial, més enllà de mostrar

de pegat pels plans parcials analitzats.

quina és la intensitat edificatòria dels plans parcials, al llarg de la

- Cinc mapes, corresponents a les cinc dècades en les quals

Costa

etapes

s’aproven els plans parcials aptes per l’estudi. En cadascun

evolutives en funció de la pressió edificatòria en cadascun del

d’aquests, apareixerà la proporcionalitat de cada pegat que

pegats. Així, l’anàlisi del resultat de les mètriques permet

contemplen els plans parcials, permetent, així, una anàlisi

diferenciar espais en funció de la pressió edificatòria, que

temporal sobre la magnitud dels pegats per pla parcial, segons la

responen a les preferències de la demanda en un moment

dècada en la que van ser aprovats aquests últims.

determinat, a la conjuntura econòmica d’un moment determinat,

- Una anàlisi evolutiva de cadascuna de les mètriques

al model de creixement que vulgui determinar l’administració

dissenyades a nivell de pegat, per pla parcial. Al llarg del període

pública en un moment determinat, sense descuidar la localització

d’estudi, presentat a partir de la realització d’un gràfic, per

dels pegats, que poden contribuir en la necessitat d’encabir als

municipi , on es traçarà una línia de tendència, observant el seu

turistes en funció de la proximitat als pols d’atracció que poden

creixement o decreixement.

Daurada

central,

també

permetrà

establir

69

condicionar la construcció dels plans parcials.

69

A tenir en compte que en el cas de Salou i el nucli de La Pineda, l’anàlisi és
conjunt, ja que fins a començaments dels 90 no es segreguen, i per tant, les
decisions a nivell polític sobre el territori es prenen de forma conjunta.
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Taula 5.6. Mètriques sobre la intensitat d’ús en l’espai turístic urbà, a nivell de pegat, per al paisatge de la Costa Daurada central.
Aspecte espacial

Intensitat d'ús en
l'espai turístic
residencial

Mètrica

Índex Intesitat
Edificatòria

Objectiu i justificació

Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de
l’aprofitament de l’espai privat residencial
en els espais turístics urbans.
Justificació
* Percepció d'una alta inensitat en
l'aprofitament de l'espai residencial privat,
en els espais turístics urbans.

Informació necessària

* Sostre total del pla parcial
(pegat) (m2s/ m2st)
* Superfície edificable real (m2)

Fórmula

Sostre del pla parcial
Superfície edificable real

Execució del paràmetre

1) Per obtenir els metres quadrats de
sostre:
1.1) multiplicar el nombre de plantes o
pisos que es contemplen en l’edificació,
per la superfície edificable real.
1.2) O multilplicar el sostre proporcionat
pel pla parcial, per la superfície edificable
real.
1.3) O en el cas que es proporcioni el
volum de al superfície edificable (m 3),
dividir-ho entre 3.
* Hi ha casos en que el sostre ja ve donat
pel propi pla parcial.
* A tenir en compte que hi ha plans
parcials amb diferents sostres, depenent
de les tipologies edificatòries que
contemplin. Dividir la superfície per cada
tipologia i aplicar el sostre en cadascuna
d'elles.

Expressió resultats

* Resultat expressat en valors
d'índex (m2s/m2st).

* Intesitat de creixement i
decreixement dels resultats.

2) Dividir els metres quadrats de sostre
entre la superfície edificable.
3) Procedir al càlcul de l’índex, per any.
4) Calcular els valors de l'equació de la
recta de regerssió que s'jausta a la
tendència (creixement o decreixement) de
l'evolució.

Font: elaboració pròpia.

5.2.2.4.- Les mètriques per a l’estudi de la qualitat de vida de

qui conceptualitzen la mètrica dedicada a estudiar la diversitat

l’espai turístic residencial

del paisatge, i la plantegen tant a nivell de pegat com de

L'estudi sobre la qualitat de vida en els espais turístics urbans, a

paisatge. En el present estudi més que tractar la diversitat del

la Costa Daurada central, ve inspirada per la mètrica sobre la

paisatge, es tracta la diversitat en l’espai turístic urbà. Més que

diversitat del paisatge residencial. Són McGarigal i Marks (1995)

basat en la uniformitat dels pegats, la diversitat de l’espai,
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s’enfoca des de la riquesa dels pegats. Deixant de banda la seva

l’espai urbà que en fa, i perquè resta espai al gaudi públic dels

característica pròpiament compositiva, que s’associa al nombre

habitants de la ciutat.

de pegats, des del punt de vista d’anàlisi del paisatge, la riquesa

En la legislació estatal del sòl de 1956 , la impossibilitat

és enfocada sobre la presència dels espais públics en els plans

d’obtenir sòl públic per a l’establiment d’equipaments, espais o

parcials aptes per l’estudi.

serveis públics, era ja un problema en els espais urbans fins

Aquest indicador és, també, un indicadors simple, on els

llavors confeccionats: “la impossibilitat de disposar terrenys

resultats

amplis per a destinar-los a espais lliures en interès d’embellir i de

s’extreuen

de

forma

directa

de

les

mètriques

70

dissenyades.

les condicions sanitàries dels nuclis urbans” (BOE, núm. 135, del

El paràmetre que es pretén estudiar és la qualitat de vida dels

14 de maig de 1956, pàg. 3107). Tot i la voluntat d’establir un

espais turístics dedicats a les segones residències, és a dir, el

sistema real d’espais públics, no serà fins al 1975

seu grau d'habitabilitat. La creació d’aquesta mètrica parteix de la

promulgació de la Llei del Sòl estatal per aquest any, on la

premissa de que els espais públics o els sistemes urbanístics

situació

locals (sistema espais lliures públics, sistema comunicacions

mecanismes punitius davant la no cessió d’aquests espais. La

viàries i sistema d'equipaments públics i col·lectius), a més de

manca d’espais públics porta a un “ús abusiu de les normes

ser creadors de ciutat, proporcionen qualitat de vida als habitants

sobre el foment de l’edificació, invocades en gran nombre de

dels espais urbans, turístics o no turístics: “pel que fa als nous

casos amb el propòsit fonamental d’eludir el rigor de la legislació

espais urbans previstos en el Planejament, caldrà dotar-los de la

d’arrendaments, i els beneficis extraordinaris que ofereix al

suficient

respongui

concessió de grans volums d’edificació [...] que han contribuït

satisfactòriament a les demandes sociourbanístiques, pel que fa

notablement a la densificació dels cascs urbans.” (BOE, núm.

a l’espai ocupat, l’espai lliure i a l’espai dotacional i tanmateix a

107, del 5 de maig de 1975, pàg. 9428).

qualitat

urbana

de

manera

que

de

manca

d’espais

públics,

portarà

71

i amb la

a

establir

l’espai habitacional” (POUM de Salou, 2003, pàg. 188).
Per contra, l’espai dedicat a edificació privada és percebut com

70

un espai que té connotacions negatives, per l’apropiació de

71

Llei del 12 de maig de 1956 sobre el règim del sòl i ordenació urbana.

Llei 19/1975, del 2 de maig, de reforma de la Llei sobre el règim del sòl i
ordenació urbana.
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72

75

En el Text Refós de la Llei del Sòl estatal de 1992 , dins les

Catalunya del 2005 , en l’article dedicat a les directrius per al

finalitats i atribucions de l’acció urbanística, destaca: “el procurar

planejament urbanístic, s’especifica que el planejament urbà ha

que el sòl s’utilitzi en congruència amb la utilitat pública i la funció

de permetre “assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de

social de la propietat, garantint el compliment de les obligacions i

les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de

càrregues derivades de al mateixa” (BOE, núm. 156, del 30 de

sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs

juny de 1992, pàg. 22242), objectiu que comparteix amb el Text

naturals i tecnològics” (DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del

Refós

2005, pàg. 23361), i continua apuntant que “les administracions

de la Legislació

urbanística

73

vigent a Catalunya en matèria

(DOGC, núm. 1317, del 13 de juliol de 1990).

urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori

En la dècada del 2000, i amb la promulgació del Text Refós de la

dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a

Llei d’Urbanisme autonòmica del 2005, i la Llei del Sòl estatal del

criteris que en garanteixi la funcionalitat en benefici de la

74

2007 , s’introdueix el concepte de sostenibilitat. Tot i que

col·lectivitat” (DOGC, núm. 4436, del 28 de juliol del 2005, pàg.

aquests documents es centren en una sostenibilitat ambiental, de

23361).

forma directa amb la redacció d’informes mediambientals, la

En la Llei estatal del Sòl del 2007 , s’inclouen actuacions per

utilització racional del sòl i l’augment de les dotacions públiques

augmentar “les dotacions públiques en un àmbit de sòl urbanitzat

també es contempla. En el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de

per reajustar la proporció amb la majoria edificabilitat o densitat o

76

amb els nous usos assignats en l’ordenació urbanística [...]”
(BOE, núm. 128, del 29 de maig del 2007, pàg. 23273).
La mètrica dissenyada té la voluntat de crear d’un índex que
72

Llei 1/ 1992, del 26 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre le
Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
73
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels texts
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
74
Llei 8/2007, del 28 de maig, de sòl. Publicat en el BOE núm. 128, de 29 de
maig del 2007, pàg. 23266.
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mostri la riquesa o diversitat dels espais públics, en el paisatge

75

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme. (Correcció d'errades en la versió castellana en el DOGC núm.
4445, pàg. 24652, de 10.8.2005, pàg. 23360).
76

Llei 8/2007, del 28 de maig, del sòl.
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turístic residencial, en contraposició amb l’espai privat, espai

Una anàlisi dels resultats permetrà analitzar el paper de la

dedicat a l’edificació privada. Aquesta mètrica neix de la

qualitat dels espais turístics urbans des d’un punt de vista

percepció de que els espais turístics residencials gaudeixen

cultural, per les necessitats que va adquirint la població dels

d’una baixa qualitat de vida, concepte que cal tenir en compte

espais turístics respecte als espais on han desenvolupat la seva

des del punt de vista de la ciutat convencional.

activitat, en el paper de l’administració publica per garantir el

S’han agrupat els pegats en funció de la seva naturalesa, si són

cobriment de les necessitats bàsiques d’aquesta població

públics o privats.

temporal, que cada cop té exigències més semblants a les de la

La mètrica, en la taula 5.7, és basa en la riquesa d’un tipus de

població permanent.

pegat, o agrupació de pegats, respecte un altre pegat, que serà

Així, els resultats es presenten a partir de:

expressat en forma d’índex per cada pla parcial.

- Un mapa, per cadascuna de les mètriques dissenyades, a nivell

L’objectiu de l’aplicació de la mètriques de diversitat, determinarà

de pegat pels plans parcials analitzats.

en quins espais urbans de la Costa Daurada central hi ha una

- Cinc mapes, corresponents a les cinc dècades. En cadascun

major qualitat de vida per als seus habitants, sense estar

d’aquests, apareixerà la proporcionalitat de cada pegat que

relacionat amb el benestar des d’un punt de vista turístic. La

contemplen els plans parcials, permetent, una anàlisi temporal

seva distribució territorial, tot i que no explícita, permet també, la

sobre la magnitud dels pegats per pla parcial, segons la dècada

diferenciació espacial i temporal, del resultat de relacionar

en la que van ser aprovats.

aquests pegats, a partir de l’any d’aprovació dels plans parcials.

- Una anàlisi evolutiva de cadascuna de les mètriques

L’objectiu també és analitzar la intensitat de creixement i

dissenyades a nivell de pegat, per pla parcial. Presentat a partir

decreixement de la qualitat de vida dels espais turístic, per

d’un gràfic, per municipi , on es traçarà una línia de tendència

municipis, establint models sobre quin és el paper de la qualitat

de cadascun dels resultats dels pegats per pla parcial, observant

en el procés d’ocupació del sòl, que dibuixarà un determinat

el seu creixement o decreixement.

77

perfil paisatgístic.
77

A tenir en compte que en el cas de Salou i el nucli de La Pineda, l’anàlisi és
conjunt, ja que fins a començaments dels 90 no es segreguen, i per tant, les
decisions a nivell polític sobre el territori es prenen de forma conjunta.
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Taula 5.7. Mètriques sobre la diversitat de l’espai turístic urbà, a nivell de pegat, per al paisatge de la Costa Daurada central.
Aspecte espacial

Mètrica

Objectiu i justificació

Informació necessària

Fórmula

Execució del paràmetre

Expressió resultats

1) Classificar la informació quantitativa en
cadascun dels components bàsics dels
plans parcials.

Diversitat de l'espai
turístic urbà

Índex de Qualitat de
Vida en relació als
Sistemes Urbanístics
Locals

Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de la
relació entre l’espai privat i els espais
dedicats als sistemes urbanístics locals en
l'espai turístic urbà.
Justificació
* Percepció de que els espais turístics
urbans gaudeixen d'una baixa qualitat de
vida.

2) Sumar les superfícies de cada
component dels plans parcials (pegats),
per any.

* Superfície dedicada al Sistema
d'Espais Lliures Públics (m2)
* Superfície dedicada al Sistema
de Comunicacions Viàries (m2)
* Superfície dedicada al Sistema
d'Equipaments Públics i
Col·lectius (m2)
* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)

Superfície Sistemes Urbanístics Locals

3) Sumar les superfícies dels tres
components bàsics de l'espai urbà públic,
per any.

* Resultat expressat en
percentatge (%), per cadascun
dels plans parcials i per
dècades.

Superfície Edificació Privada
3) Procedir al càlcul de l’índex, per any.
4) Calcular el resultat per percentatge, en
total i per dècades.

* Intensitat de creixement i
decreixement dels resultats.

5) Calcular els valors de l'equació de la
recta de regressió que s'ajausta a la
tendència (creixement o decreixement) de
l'evolució.

Font: elaboració pròpia.

5.2.2.5.- Les mètriques per a l’estudi de la densitat constructiva

La creació d’aquesta mètrica parteix de la percepció, que hi ha

de l'espai turístic residencial

sobre els espais turístics urbans, de que es tracten d’espais

La present mètrica dóna informació sobre la configuració

sobreconstruïts, saturats, amb un alt grau d’elements construïts i

estructural del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central

un dèficit en espais lliures en els espais urbanitzats.

a partir de l’element bàsic del paisatge, el pegat. La ubicació

Les mètriques que pretenen estudiar el contrast entre pegats, ho

relativa dels pegats no es representa de forma explícita, encara

fan a partir de l’estat del sòl urbà: construït o lliure de

que es basi en la relació entre pegats individuals.

construcció. Per Van Beusekom (2003), existeixen un conjunt
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d’indicadors que es preocupen per la diferència i similitud entre

construïts al llarg del període d’estudi, i de la distribució territorial

parcel·les veïnes, o efecte frontera entre pegats adjacents, la

d’aquesta evolució.

mètrica dissenyada, i el seu paràmetre i execució, pot ser

L’objectiu d’aquesta mètrica espacial és també mesurar la

considerada com una mètrica de contrast (McGarigal, 2002),

intensitat de creixement i decreixement de la relació entre la

entre el sòl construït i el sòl no construït.

superfície construïda i no construïda de l’espai turístic urbà.

Segons McGarigal i Marks (1995), el contrast es refereix a la

Els elements que composen cada pegat, o en aquest cas cada

“magnitud de la diferència entre tipus de pegats adjacents pel

pla

que fa a un o més atributs ecològics” (pàg. 33).

independentment de la natura del mateix:

Les dades quantitatives per poder aplicar les mètriques no es

- Espai construït: o espai segellat, inclou totes aquelles

desprenen directament de les dades dels plans parcials, sinó que

superfícies o sòls de l’espai turístic urbà en el que hi ha elements

es desprenen d’una anàlisi a fons de cadascun d’aquests

construïts, independentment si es tracten de sòls de naturalesa

elements bàsics, independentment de si se tracten de sòls de

pública

naturalesa pública o privada.

comunicacions viàries, la superfície dedicada a equipaments

Les mètriques de contrast, o en aquest cas la mètrica de

públics o col·lectius ocupada per algun element construït, la

contrast, es basa en la confecció d’un índex que analitza la

superfície dedicada a edificació privada però que estigui ocupada

relació entre ambdues categories de sòl, excloents. Aquesta

per la residència o algun element construït.

mètrica queda recollida en la taula 5.8.

- Espai no construït: inclou aquelles superfícies que resten lliures

L’objectiu d’aquest índex és mesurar el grau d’ocupació del sòl

d’ocupació, com poden ser els sòls inclosos en l’espai lliure i la

urbà en els espais turístics, i més concretament la relació

part no construïda de l’espai dedicat a edificació privada. També

dicotòmica entre aquestes dues naturaleses de sòl. La distribució

inclou aquelles parts dels equipaments públics i col·lectius que

territorial del resultat de l’índex permet analitzar quines són les

no estan ocupades per cap element construït.

zones més o menys construïdes, a més de poder realitzar una

Cal destacar el treball minuciós d’obtenció de dades, a partir de

anàlisi evolutiva de grau d’ocupació del sòl per elements

desgranar cadascun dels usos, i concretar quines superfícies es

parcial,

o

venen

privada.

determinats

Són

espais

per

l’estat

construïts:

la

del

xarxa

sòl,

de

175

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 2.- Marc teòric i metodologia.

consideren com ocupades o construïdes, i quines lliures de

En cadascun d’aquests, apareixerà la proporcionalitat de cada

construcció.

pegat que contemplen els plans parcials, permetent, així, una

Els resultats es presenten a partir de:

anàlisi temporal sobre la magnitud dels pegats per pla parcial,

-Un mapa, per la mètrica dissenyada, a nivell de pegat pels plans

segons la dècada en la que van ser aprovats aquests últims.

parcials analitzats.

- Una anàlisi evolutiva de la mètrica dissenyada a nivell de pegat,

- Cinc mapes, corresponents a les cinc dècades en les quals

per pla parcial. Al llarg del període d’estudi, presentat a partir de

s’aproven els plans parcials aptes per l’estudi.

la realització d’un gràfic, per municipi , on es traçarà una línia de

78

tendència observant el seu creixement o decreixement.

Taula 5.8. Mètrica de contrast entre els diferents estats del sòl turístic urbà a nivell de pegat, per al paisatge de la Costa Daurada central.
Aspecte espacial

Contrast entre els
diferents estats del sòl
turístic urbà

Mètrica

Índex de l'Espai
Segellat

Objectiu i justificació

Objectiu
* Reflectir l'evolució i tendència de
l’estètica del paisatge resultant de la
dicotomia entre espai lliure i espai ocupat
o construït.
Justificació
* Percepció de saturació espacial per
l'activitat constructiva en els espais
turístics urbans madurs.

Informació necessària

Fórmula

Execució del paràmetre

Expressió resultats

1) Classificar cada informació quantitativa
en cadascun dels elements proposats i
que es desprenen dels plans parcials
(elements dins els pegats o plans parcials)
* Superfície lliure de
construccions, espais no
construïts (m2)
* Superfície construïda,
independentment de la propietat
i l'ús (m2)

Superfície espai construït

2) Sumar les superfícies de cada element
proposat dels plans parcials (pegats), per
any.

* Resultat expressat en valors
d'índex.

Superfície espai no construït
3) Procedir al càlcul de l’índex, per any.

* Intesitat de creixement i
decreixement dels resultats.

4) Calcular els valors de l'equació de la
recta de regerssió que s'jausta a la
tendència (creixement o decreixement) de
l'evolució.

Font: elaboració pròpia.
78

A tenir en compte que en el cas de Salou i el nucli de La Pineda, l’anàlisi és
conjunt, ja que fins a començaments dels 90 no es segreguen, i per tant, les
decisions a nivell polític sobre el territori es prenen de forma conjunta.
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5.2.3.- Model funcional a nivell de pegat a la Costa Daurada

del producte turístic: els espais i habitatges de segona

central

residència.

L’anàlisi a nivell de pegat es completa amb la confecció d’un

La informació que proporcionen els paràmetres urbanístics,

model

estàndards i particulars, pels quals es regeix la urbanització o

funcional

basat

en

la

informació

qualitativa

que

proporcionen els documents de planejament parcial, i que es

reurbanització

recull en la taula 5.9. La confecció d’un model funcional d’anàlisi

característiques i les expectatives amb les que neixen o canvien,

permetrà obtenir informació sobre el procés de construcció del

sota els dictats de la demanda i el model de producció turística

paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central, a partir de la

imperant.

informació que es desprèn de la narració del planejament parcial

La informació qualitativa és un bon recurs per observar els

i tipificat en cinc criteris funcionals: l’estat previ del sòl al procés

canvis en el tractament dels espais turístics respecte les

d’urbanització, l’objectiu que es pretén complir amb l’aprovació

polítiques que es dicten a nivell superior, i per observar l’evolució

del pla parcial, què justifica la transformació del sector en sòl

de la consideració dels espais turístics urbans, de segona

urbanitzable, destacar qüestions relacionades amb el procés i el

residència, respecte el nucli tradicional, o la ciutat convencional.

disseny dels plans parcials.

Tota aquesta informació qualitativa es recull en les pàgines dels

L’anàlisi qualitativa sobre l’evolució dels pegats, delimitats pels

plans

plans parcials, en l’àrea d’estudi, permet contextualitzar les

justificativa.

actuacions i proporciona una diagnosi de la situació econòmica,

Per a la recopilació d’informació qualitativa no sols s’han tingut

demogràfica, social, entre altres, que justifica les actuacions i

en compte els plans parcials aptes, ja que encara que no hagin

determinacions preses pels arquitectes i agents competents en

estat finalment aprovats o hagin patit una reformulació posterior,

matèria de planejament urbà. És també, un reflex de les

donen informació sobre el context, òptim per a una anàlisi

preferències de la demanda i de les obligatorietats o aspectes

evolutiva.

parcials,

dels

més

espais

turístics

concretament

en

materialitzen

la

seva

les

memòria

que han de tenir en compte els promotors privats en l’execució
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És

necessari

l’estudi

dels

canvis

qualitatius,

en

les

urbanitzacions turístiques, que es plantegen o transformen

cinc criteris bàsics, per dècades, per descriure l’evolució dels
espais turístics urbans i per municipi.

aquests espais.
El resultat de l’anàlisi qualitativa, base del model funcional, es
presenta a partir d’una tipificació de la informació a partir dels

Taula 5.9. Model funcional per a l’anàlisi qualitativa de l’ocupació de l’espai turístic urbà, a nivell de pegat, per al paisatge de la Costa Daurada central.
Aspecte espacial

Evolució de
l'Ocupació de l'espai
turístic urbà

Objectiu i justificació

Objectiu
* Explicar l'evolució, qualitativa, del procés
d'urbanització turística de la Costa
Daurada central.
* Completar el procés de construcció de
l'espai turístic residencial a partir de la
informació continguda en els documents
legals que transformen el sòl en
urbanitzable o urbà.

Justificació
* Les mètriques espacials a nivell de pegat
permeten dibuixar el paisatge turístic urbà
de la Costa Daurada central, però de
forma quantitativa, i no s'incideix en la
manera en la que s'ha fet aquesta
ocupació territorial. La informació
qualitativa completa la fotografia del
territori turístic construït.

Informació necessària

Criteris

Procediment

* A mode de redacció.
Explicant l'evolució dels temes
proposats i que completaran
l'evolució de l'espai turístic
urbà de la Costa Daurada
central, per dècades

En aquest cas criteris bàsics que es
contemplen per a l'anàlisi qualitatiu sobre
l'evolució de l'ocupació de l'espai turístic
urbà:

* Informació qualitativa que
recullen els plans parcials.

* Estat del sòl previ al procés
d'urbanització.

* Informació qualitativa que
recullen els plans de millora
urbana (en alguns casos).

* L’objectiu de la urbanització del sector.

Expressió resultats

* Classificar la informació qualitativa dels
plans parcials i els plans de millora
urbana en els apartats assenyalats, i per
dècades.

* A partir de la construcció
d'un model funcional que
descrigui l'evolució de
l'estructura del paisatge
turístic urbà.

* La justificació de la transformació del sòl.
* Qüestions relacionades amb el procés
d’urbanització.
* Qüestions relacionades amb el disseny
de les urbanitzacions turísitiques.

* Contemplant, també, les
apreciacions que facin
aquests documents legals
sobre cadascun dels
components bàsics del
paisatge (pegats), que
composen l'espai turístic urbà.

Font: elaboració pròpia
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5.2.4.- Mètriques estructurals a nivell de tipus d’urbanitzacions

l'espai turístic urbà per passar a analitzar el paisatge turístic

És el tipus d’urbanització, el nivell que equivaldria a la classe, el

urbà.

segon nivell en la construcció de les mètriques per a l’anàlisi de

Les mètriques estructurals, les de composició i configuració, es

patrons de paisatge categòric. S’han dissenyat mètriques a nivell

basen en la col·lecció de pegats, organitzats per tipus

estructural i s'ha dissenyat un model funcional. L’objectiu, tant de

d’urbanització. La configuració del paisatge turístic urbà, és

les mètriques com del model funcional, és la definició dels tipus

contemplada en el disseny d’una mètrica espacial relacionada

d’urbanització que acaben per definir i compondre tipus de

amb la connectivitat de l’espai.

paisatge turístic urbà: els paisatges de les segones residències.

Existeix una diferència entre l’agrupament de pegats teòric i la

Els indicadors a nivell de classe, “afecten als pegats que

col·lecció de pegats que s’executa en aquest nivell d’anàlisi

pertanyen a un tipus específic d’ús del sòl” (Van Beusekom,

intermedi. Mentre que en l’Ecologia el Paisatge, i en la literatura

2003, pàg. 40). Per tant, els indicadors a nivell de classe poden

revisada, aquest nivell mitjà d’anàlisi es constitueix a partir de

derivar dels indicadors a nivell de pegat, “ja que la classe

l’agrupació dels pegats del mateix tipus, en el projecte, aquest

representa una agregació dels pegats d’aquest tipus, [i] podem

nivell intermedi, es constitueix a partir de la creació d’uns tipus

caracteritzar la classe fent un resum dels indicadors de pegats

d’urbanització: agrupació de diferents tipus de pegats tenint en

per als pegats que composen cada classe” (McGarigal, 2002,

compte els límits dels sectors a urbanitzar o polígons determinats

pàg. 1136). Les mètriques dissenyades per aquest nivell

pels plans parcials.

d’anàlisi, en el present projecte, estan estretament relacionades

Els tipus d’urbanització són el resultat de l’establiment d’intervals

amb les mètriques a nivell de pegat, ja que parteixen de la

en el percentatge de superfície dedicada a l’edificació privada i el

informació a nivell de pegat i analitzen la composició del paisatge

percentatge de superfície construïda. Aquestes dues variables

urbà turístic des d’aquest nivell.

agrupen les urbanitzacions en diferents tipus, contemplant el seu

Partint de la informació a nivell espacial, proporcionada per les

aspecte formal o composició paisatgística urbana.

mètriques a nivell de pegat, els resultats a nivell de classe ja es

No s’acaben agrupant els pegats de la mateixa classe, sinó que

projecten a nivell de paisatge, pròpiament dit. Es deixa d'analitzar

s’agrupen pegats de diferents classes però que comparteixen les

179

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 2.- Marc teòric i metodologia.

mateixes característiques paisatgístiques, urbanes. Els dos

La incorporació d’espai lliure com apèndix al domini privat, és

indicadors discriminants per a l’establiment de diferents tipus

una característica fonamental de les segones residències, i es

d’urbanitzacions al llarg de la Costa Daurada central, són:

constitueix com l’element diferencial davant els habitatges propis

La

- la superfície que els plans parcials dediquen a

del nucli tradicional, on els elements construïts ocupen tot l’espai

l’edificació privada, expressat en percentatge sobre el

dedicat a edificació privada, dibuixant així un paisatge diferent al

total de la superfície del pla parcial,

de la ciutat convencional.

- la superfície dels plans parcials que apareix ocupada

Hi ha dues raons que justifiquen l’elecció d’aquest indicador com

per algun tipus d’element construït, tant si és de propietat

a apte per la classificació dels diferents paisatges dins l’espai

pública como privada, expressada en percentatge.

turístic urbà de la Costa Daurada central:

combinació

d’aquests

dos

indicadors,

i

l’establiment

a) Les segones residències, entre altres, són el producte a

d’intervals d’acord als resultats de cadascuna d’aquestes

consumir dins el model turístic de sol i platja en les

variables, permet crear unitats de paisatge turístic urbà en l’àrea

destinacions turístiques madures.

d’estudi, i permet la classificació dels plans parcials, a partir del

b) Les segones residències, i al superfície dedicada a

paisatge que dibuixen.

l’edificació

privada,

L’elecció de la superfície dedicada a edificació privada permet

urbanització turística

com

element

director

de

la

classificar les diferents formes que es dibuixen en la urbanitat
dels espais turístics a partir de les tipologies edificatòries,

La primera qüestió parteix de l’afirmació que els habitatges

determinades per l’evolució del model turístic de sol i platja, del

turístics són la raó de ser del turisme residencial definit com

context socioeconòmic al llarg del període d’estudi, i de la seva

“l’activitat econòmica que es dedica a la urbanització, construcció

localització. No es pot contemplar sols l’element construït, sinó

i venda de vivendes que conformen el sector extrahoteler, on els

també cal contemplar el domini espacial que exerceix sobre la

seus usuaris les utilitzen com allotjament per estiuejar o residir,

resta del pla, que es perllonga fins a incorporar espais amb

de forma permanent o semipermanent, fora dels seus llocs de

connotacions públiques, com els espais lliures, al domini privat.

residència habitual, i que responen a noves fórmules de mobilitat
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i residencialitat de les societat avançades” (Mazón i Aledo,

complexitat en la planificació dels espais, no sols litorals.

2005). L’evolució del producte, la superfície dedicada a edificació

L’evolució de l’espai dedicat a la superfície privada, també,

privada,

turística,

respon a canvis en el context socioeconòmic en els espais

permetent discriminar etapes en consonància amb l’evolució

turístics, que també permet l’establiment d’etapes evolutives que

socioeconòmica del territori.

expliquin aquest procés.

La segona qüestió es desprèn de la constatació de que la

El segon indicador discriminant és el percentatge d’ocupació de

superfície

sòl, com a resultat del procés de construcció de l’espai turístic

permet escriure

dedicada

a

l’evolució

l’edificació

de

l’activitat

privada

ha

condicionat

l’ordenació de la resta d’espais que es contemplen dins els plans
parcials, disposant la superfície dedicats a ells i la seva situació
dins el pla parcial i respecte la resta del territori. La demanda de
sòl apte per a l’edificació de residències privades de caràcter

urbà, i que s’explica per:
a) la diferent ocupació de l’espai respecte la ciutat
tradicional,
b) les funcions projectades en l’espai turístic

temporal, motiva la redacció de plans parcials als anys 60 de
forma desacomplexada, i en l’actualitat de forma implícita. Les

Ambdues raons responen a diferents escenaris al llarg del

vivendes dedicades a segones residències són el producte a

període d’estudi, que permet descriure com ha estat el procés

consumir pel model turístic de sol i platja en aquells municipis

d’ocupació de l’espai a partir de les característiques pròpies de

que opten per les segones residències com a modalitat

l’activitat i del canvi de context socioeconòmic, que permet

d’allotjament, amb totes les conseqüències que comporta, que

distingir-ne diferents etapes.

van des de processos especulatius a la congestió dels espais

Pel que fa la primera qüestió, l’activitat turística configura un

litorals per la pressió que pateixen aquests territoris. La pressió

paisatge, o més aviat el transforma. En el cas del paisatge urbà,

sobre el sòl edificable, ha generat dinàmiques de revalorització

“els paisatges turístics, en definitiva, tenen una dimensió lúdica,

del sòl, que a grans trets ha portat a un desenvolupament de

contemplativa i simbòlica que els diferencia dels paisatges

mecanismes legals per a la limitació i control del fenomen

residencials o productius. Responen, de fet, a la voluntat de tenir

constructiu, i ha permès entrar en un grau de maduresa i
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la possibilitat de “gaudir” dels llocs “estant” en ells” (Anton Clavé,

clar predomini de l’ús residencial, en detriment d’altres usos

2011).

compatibles amb aquest. L’augment en la complexitat d’aquests

La diferent ocupació de l’espai i ús que es fa dels espais turístics,

espais amb finalitats recreatives, com a resultat de l’evolució del

al llarg del període d’estudi, permet distingir diferents tipus

model turístic i un canvi en l’exigència de la demanda, respecte

d’urbanització, i en conseqüència realitzar una classificació de

al producte de sol i platja, queda reflectida en la multifuncionalitat

les mateixes.

de l’espai turístic, que porta a un major aprofitament de l’espai.

Més recentment, el canvi en la consideració del sòl, de recurs

Per tant, un augment dels de les necessitats del resident

econòmic a recurs limitat, sota el principi de la sostenibilitat,

temporal, porta a un augment de les funcions projectades en els

també ha contribuït a un major aprofitament de l’espai i un canvi

espais turístics residencials, i que porta a un augment en

en les pautes de consum que ha permès la classificació de les

l’ocupació de l’espai per contemplar totes les dimensions del

unitats constructives dins el paisatge turístic urbà de la Costa

terme qualitat de vida.

Daurada central, delimitant diferents etapes.

L’interès en plantejar una anàlisi del paisatge a nivell de classe

L’equilibri entre el sòl ocupat i el sòl que resta lliure justifica

rau en determinar la quantitat i distribució espacial d’un

l’elecció d’aquest indicador com significatiu, per poder distingir

determinat pegat (McGarigal, 2002, citat a Van Beusekom,

tipologies d’urbanitzacions localitzades al llarg del litoral de la

2003).

Costa Daurada central. Els espais turístics, tot i la pressió

En el programa FRAGSTATS, McGarigal i Marks (1995)

edificatòria que reben, es caracteritzen per projectar una imatge

assenyalen que per al nivell d’anàlisi de classe, hi ha dos tipus

de contacte amb la natura, a la recerca de proporcionar un espai

bàsics d’indicadors: els índexs de quantitat, o composició, i els

per al repòs i complaure així l’imaginari del turista.

índexs de configuració espacial de la classe, les estadístiques de

En relació a la segona qüestió, enllaçant amb l’anterior, les

distribució. És Van Beusekom (2003) qui també descriu aquests

primeres urbanitzacions turístiques els anys 60 perseguien

tipus d’indicadors. Aquest distingeix entre indicadors estructurals

construir aquests espais paradisíacs, que en termes de

i indicadors funcionals, a banda dels indicadors que es poden

planificació, es projectava una ordenació molt simple: amb un
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derivar dels indicadors a nivell de pegat a partir de l’estadística

estricta, en una distància basada en un llindar, i en funció de la

descriptiva.

decreixent distància que reflecteix la probabilitat de connexió a

Les mètriques i nivell funcional dissenyats a nivell de tipus

una distància donada” (McGarigal, 2002, pàg. 1138). McGarigal

d'urbanització, es recullen en la taula 5.10.

et al. (2012) també precisen que es tracta d’una mètrica que es

La mètrica que es preocupa per la composició dels tipus

preocupa per la relació funcional entre pegats, en aquest cas

d’urbanització es centra en el percentatge de paisatge de

entre classes de pegats o tipus d’urbanització. El mateix precisa

cadascun dels tipus d’urbanització, que es desprenen de les

Van Beusekom (2003), que explica que els indicadors funcionals

característiques compositives dels tipus de pegats i torna, així, a

de

estar “associada amb la varietat i abundància de tipus de pegats

connectivitat

en el paisatge, però sense tenir en compte el caràcter espacial,

determinada” (pàg. 40), on es determina un valor llindar per la

ubicació o localització de pegats dins del mosaic” (McGarigal,

distància màxima entre pegats. En el cas del projecte que es

2002, pàg. 1137). El resultat de la proporció de paisatge per tipus

desenvolupa, la connectivitat s’enfoca a l’estudi de la localització

d’urbanització s’ha plasmat en uns corquis, per cadascun dels

dels plans parcials, per tipus d’urbanització, a partir de la

tipus, on es representa la proporció de cadascun dels pegats, i

distància d’aquests respecte la línia del litoral i els nuclis de

ordenat per l’any mitjà d’aprovació de cada tipus d’urbanització,

població tradicional, elements d’atracció del turisme i justificadors

de manera que també es pot realitzar una anàlisi evolutiva del

de la localització, en un moment donat, dels plans parcials

protagonisme de cada tipus de pegat al llarg del temps.

turístics. El resultat de l’aplicació de la mètrica de connectivitat es

També s’ha creat una mètrica relacionada amb la configuració

representa en un mapa on es representa la distància mitjana dels

espacial de la classe o tipus d’urbanització. En aquest cas, es

tipus de paisatge, derivats dels tipus d’urbanització, a la línia

tracta d’una mètrica que té representació espacial explícita doncs

litoral, i dues taules on es presenta la distància mitjana dels tipus

el resultat es materialitza, més enllà del seu resultat numèric, en

de paisatge, o tipus d’urbanització, al nucli de població

una representació cartogràfica, i es centra en “l’adjacència de

tradicional, pels municipis de Cambrils i Salou, on s’inclou el nucli

tipus de pegats. La connectivitat està basada en l’adjacència

de La Pineda.

classe

busquen
entre

proporcionar

pegats

que

informació

pertanyen

a

sobre
una

“la

classe
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La naturalesa de la font d’informació permet l’elaboració de

dels tipus d’urbanització caracteritzen la forma en la que els

models funcionals, que en aquest nivell d’anàlisi intermèdia,

pegats s’agrupen dibuixant un tipus d’urbabnització, com es

permet la modelització estàtica dels tipus d’urbanització bàsics, i

disposen els pegats dins cada tipus d’urbanització.

en definitiva tipus de paisatge, que constitueixen els patrons de
paisatge de la Costa Daurada central. L’agrupació seqüencial
Taula 5.10. Mètriques dissenyades per la descripció de patrons de paisatge a la Costa Daurada central, a nivell de tipus d’urbanització.
Aspecte espacial

Principi de càlcul

Mètrica del paisatge

Nivell

Composició
Percentatge de paisatge dedicat al Sistema d'Espais Lliures
Públics
Constitució del paisatge
turístic urbà

Basat en el percentatge de superfície dedicada a cadascun dels
components bàsics contemplats en els tipus d'urbanització, sobre
la superfície total dels tipus d'urbanització.

Percentatge de paisatge dedicat al Sistema de
Comunicacions Viàries
Percentatge de paisatge dedicat al Sistema d'Equipaments
Públics i Col·lectius
Percentatge de paisatge dedicat a Edificació Privada
Percentatge de paisatge dedicat a Equipaments Turístics

Tipus
d'urbanització

Percentatge de paisatge dedicat a la tipologia edificatòria
Unifamiliar Aïllada
Constitució formal del
paisatge residencial turístic

Basat en el percentatge de superfície dedicada a les tipologies
edificatòries, sobre la superfície dedicada edificació privada en
cadascun dels tipus d'urbanització.

Percentatge de paisatge dedicat a la tipologia edificatòria
Plurifamiliar Vertical
Percentatge de paisatge dedicat a la tipologia edificatòria
Plurifamiliar Horitzontal

Configuració
Connectivitat del paisatge
urbà amb els elements
d'atracció turística

Basat en la distància entre el centroide dels plans parcials, que
formen part de cada tipus d'urbanització, respecte la línia litoral i
el centroide dels nuclis tradicionals.

Establiment de centroides
Distància a la línia litoral

Tipus
d'urbanització

Distància al centroide dels nuclis tradicionals

Font: elaboració propia.
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5.2.4.1- Les mètriques per a l’estudi de la constitució del paisatge

formen els tipus d’urbanitzacions. La classificació dels plans

de les segones residències

parcials per tipus d’urbanització permet la construcció d’un mapa

Les mètriques sobre la composició de l’espai turístic a nivell de

on es dibuixa la distribució territorial del tipus d’urbanització.

tipus d’urbanització, el caracteritzen a partir de la proporcionalitat

L’establiment d’un ordre cronològic, a partir de la mitjana d’any

d’un tipus de pegat, dins cada tipus d’urbanització, o el que el

d’aprovació dels plans parcials per tipus d’urbanització permet

programa FRAGSTATS anomena mètrica de Proporció de

una anàlisi més concreta sobre l’evolució dels tipus de pegats,

Paisatge. El resultat s’expressa en percentatge, de cada pegat

per tipus d’urbanització.

dins cada tipus d’urbanització. Són McGarigal et al. (2012), en el

Per a l’estudi de la composició dels tipus d’urbanitzacions de la

desenvolupament del programa FRAGSTATS qui destaquen la

Costa Daurada central, s’han dissenyat un total de cinc

mètrica

del

mètriques, tal i com es pot observar en la taula 5.11., que deriven

paisatge , a partir pels tipus de pegat per analitzar paisatge. En

dels tipus de pegats, que distingeixen els plans parcials per a la

el disseny de mètriques pel paisatge turístic urbà de la Costa

transformació del sòl urbà en els municipis turístics. Els tipus de

Daurada central, es calcularà el percentatge de paisatge de cada

pegats venen determinats per les dotacions urbanístiques

pegat, però determinat pel tipus d’urbanització a la que pertanyin

locals

els plans parcials, la classe. El percentatge del paisatge,

comunicacions viàries i el sistema d’equipaments públics i

“quantifica l’abundància proporcional de cada tipus de pegat en

col·lectius), i les superfícies amb aprofitament lucratiu (la

el paisatge. [...] pot ser una mesura més apropiada de la

superfície dedicada edificació privada residencial, i la superfície

composició de paisatge de la zona de classe per a la comparació

dedicada als equipaments turístics).

entre paisatge de diferents mides.” (McGarigal et al., 2012, pàg.

En algun pla parcial es contempla l’espai dedicat a Equipaments

82).

Turístics. Més que un tipus d'element bàsic de l'espai turístic

L’objectiu de l’aplicació de les mètriques de composició és donar

urbà, és un ús que es fa de l'espai residencial o espai dedicat a

de

composició

preocupada

pel

percentatge

79

80

(el sistema d’espais lliures públics, el sistema de

informació sobre la més o menys presència dels pegats que
80

79

Aquesta mètrica és l’anomenada PLAND (McGarigal et al., 2012, pàg. 82).

La definició dels sistemes locals de les dotacions urbanístiques apareixen
desenvolupades en l’apartat 4.3.2, sobre el disseny de mètriques per l’estudi de
l’espai turístic urbà de la Costa Daurada Central nivell de pegat.
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l'edificació privada. Tot i això, en el present projecte, com

hoteler, o que el planejament municipal ordeni i acoti sectors

l'objectiu són els espais residencials turístics, els espais de

destinats, de forma exclusiva a tal ús, en forma de pla. En el

segona residència, s'ha intentat distingir aquest ús dins els plans

nivell d’anàlisi de pegat, no s’ha contemplat cap mètrica que es

parcials estudiats, per tal de dimensionar amb la major precisió

centri en els equipaments turístics, ja que l’objecte d’estudi, en

possible el fenomen.

aquest cas, és l’espai turístic urbà residencial, aquell on es

L'espai dedicat a equipaments turístics queda definit com l’espai

construeixen en les segones residències. Si que pren certa

dedicat a la construcció d’edificacions per a establiments turístics

rellevància en l'anàlisi del paisatge turístic urbà de la Costa

censats: "[...] correspon a aquells edificis que es destinen a

Daurada central, doncs introdueix canvis en la fisonomia de

allotjament temporal per a transeünts, com són hotels, balnearis,

l'espai, és per això que es contempla a nivell de tipus

hotels- apartaments, hostals i pensions" (POUM21 de Cambrils,

d'urbanització.

2005, pàg. 54).

En aquest nivell d’anàlisi s’ha contemplat l’espai dedicat als

Dins el Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovada pel Decret

equipaments turístics, per completar el mosaic del paisatge

Legislatiu 1/ 2005 del 26 de juliol, no apareix cap article o epígraf

turístic urbà. Aquest ús contempla la superfície dels plans

que faci referència a la ubicació d'hotels o equipaments hotelers,

parcials dedicada a la oferta turística reglada, i per tant, a la

i deixa tal responsabilitat al document de planejament general

construcció d’allotjaments turístics. Es tracta de superfície de

vigent en cada municipi, i per tant, la decisió sobre la ubicació de

propietat privada, però de gaudi col·lectiu. Dins els plans parcials

tals equipaments resta a les necessitats i expectatives de cada

són classificats com a ús que compleix una funció residencial

81

municipi . En aquest cas es pot produir, que certes àrees

hotelera: “correspon a aquells edificis que es destinen a

residencials puguin contempla la seva compatibilitat amb un ús

allotjament temporal per a transeünts, com són hotels, balnearis,
hotels- apartaments, hostals i pensions” (POUM21 de Cambrils,

81

Tot i que no ho fa per totes les modalitats de turisme, si que específica: "Les
construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot cas la
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic" (DOGC núm. 4436, del 28 de juliol
de 2005, pàg. 23371).
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en els plans parcials més recents, on es defineix de forma clara

La creació de models d’urbanització permetrà, una visió més

quin espai, i quant espai, ocuparan aquestes construccions

simplificada el paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central,

turístiques. El que no queda reflectit en el dibuix dels models

de cara a la creació d’uns patrons paisatgístics que l’expliquin.

d’urbanització és la diferència entre els municipis de la Costa

En un futur, permetrà equiparar els resultats de l’anàlisi a altres

Daurada central: per una banda Salou i La Pineda es decanten

destinacions madures del litoral mediterrani. Permetrà comparar

per un model turístic basat en establiments turístics censats

paisatges turístics urbans.

(hotels, apartaments turístics, càmpings, entre altres tipus

Així, els resultats es presenten a partir d'una figura on apareix

d’allotjaments), Cambrils, per altra, es centra, principalment en la

representada la proporció de cada tipus de pegat dins cada tipus

construcció de segones residències per a l’allotjament de

d’urbanització. Els tipus d'urbanització que formen el paisatge de

turistes.

la Costa Daurada central, presentat per ordre cronològic, crea

En algun pla parcial, també es contempla la flexibilitat d’ús de les

una figura que permet explicar l’evolució de cadascun dels tipus

edificacions privades, que poden adaptar-se a l’ús hoteler, però

de pegat en cada tipus d’urbanització al llarg del temps. Permet

com a priori no s’ha contemplat aquesta possibilitat, i s’ha acabat

estudiar

classificant com superfície dedicada a l’edificació privada.

composició del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada

la

composició

de

cada

tipus

d'urbanització;

la

central.
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Taula 5.11. Mètriques sobre la constitució del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central, a nivell de tipus d’urbanització.
Aspecte espacial

Mètrica

Objectiu i justificació

Informació necessària

Fórmula

* Superfície dedicada al Sistema
d'Espais Lliures Públics (m2)

Superfície dedicada al Sistema d'Espais
Lliures Públics

Execució del paràmetre

Expressió resultats

Objectiu
* Reflectir la proporció de superfície
dedicada al Sistema d'Espais Lliures
Públics.
Percentatge de paisatge
dedicat al Sistema
d'Espais Lliures Públics

Percentatge de paisatge
dedicat al Sistema de
Comunicacions Viàries

Justificació
* Connectors dels espais urbans.
* Creadors de ciutat.
* Llocs de sociabilització en els espais
turístics urbans.
* Lloc per l'establiment d'activitats
recreatives.

Objectiu
* Reflectir la proporció de superfície
dedicada al Sistema de Comunicacions
Viàries.
Justificació
* Connectors dels espais urbans.
* Creadors de ciutat.
* Accessibilitat als espais turístics urbans.
Objectiu
* Reflectir la proporció de superfície
dedicada al Sistema d'Equipaments
Públics i Col·lectius.

Constitució del
paisatge turístic urbà
Percentatge de paisatge
dedicat al Sistema
d'Equipaments Públics i
Col·lectius

Percentatge de paisatge
dedicat a Edificació
Privada

Percentatge de paisatge
dedicat a Equipaments
Turístics

Justificació
* Cobrir les necessitats de la població.
* Creadors de ciutat.
* Llocs de sociabilització en els espais
turístics urbans.
* Indicador de qualitat de vida en els
espais turístics urbans.

Objectiu
* Reflectir la proporció de superfície
dedicada a l'Edificació Privada.
Justificació
* Producte a consumir en els espais
turístics urbans especialitzats en el model
turístic de les segones residències.
Objectiu
* Reflectir la proporció de superfície
dedicada a Equipaments Turístics.
Justificació
* Producte reglat, a consumir en els
espais turístics.

* Superfície total (m2)

Superfície total tipus urbanització

* Superfíce dedicada al Sistema
de Comunicacions Viàries (m2)

Superfície dedicada al Sistema de
Comunicacions Viàries

* Superfície total (m2)

Superfície total tipus urbanització

1) Classificar la informació quantitativa en
cadascun dels components bàsics dels
plans parcials (pegats).
2) Sumar les superfícies de cada element
(pegats) dels plans parcials, per any.

* Superfície dedicada al Sistema
d'Equipaments Públics i
Col·lectius (m2)
* Superfície total (m2)

Superfície dedicada al Sistema
d'Equipaments Públics i Col·lectius
Superfície total tipus urbanització

3) Agrupar els plans parcials en tipus
d'urbanitzacions en funció dels seus valors
sobre el percentatge de superfície
dedicada a l'edificació privada i superfície
construïda.
* Cal tenir en compte que els tipus
d'urbanització estan ordents segons l'any,
de mitjana, en que van ser aprovades.

* Resultat expressat en
percentatge (%), per cadascun
dels tipus d'urbanitzacions.
* Modelització, per tipus
d'urbanització, del resultat final
de l'aplicació de les mètriques.
* Cal tenir en compte que els
tipus d'urbanitzacions es
presenten ordenats per l'any
mitjà d'aprovació, per tant,
també es fa la lectura des del
punt de vista evolutiu.

4) Procedir al càlcul de l’índex, per tipus
d'urbanització.

* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)
* Superfície total (m2)

* Superfície dedicada a
Equipaments Turístics (m2)
* Superfície total (m2)

Superfície dedicada a l'Edificació Privada
Superfície total tipus urbanització

Superfície dedicada als Equipaments
Turístics
Superfície total tipus urbanització

Font: elaboració pròpia
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5.2.4.2- Les mètriques per a l’estudi de les formes del paisatge

Daurada central, en aquest cas l’espai residencial privat, a nivell

de les segones residències

de tipus d’urbanització. L’objectiu, així, i partint de l’ordre

L’anàlisi d’aquest aspecte estructural, i més concretament de

cronològic dels tipus d’urbanització, és veure com ha evolucionat

composició, respon a la percepció de que en el paisatge turístic

la presència d’aquestes tipologies edificatòries en el paisatge

residencial hi ha una alta heterogeneïtat en les formes que el

turístic. Com han evolucionat les formes del paisatge turístic

composen. Visualment es consideren com espais caòtics amb

residencial de la Costa Daurada central. L’evolució de la

una gran diversitat de formes que dibuixen un aspecte

proporcionalitat també explicarà l’evolució de la demanda i les

desordenat a l’ull humà.

seves preferències per uns tipus de construccions, i l'evolució

Les mètriques, que es recullen en la taula 5.12, pretenen

dels productes que ofereixen els promotors, capaços de conduir

estudiar les formes del paisatge turístic urbà a partir del nivell

a la demanda a través de nous productes i noves formes de

d'anàlisi dels tipus d’urbanització, basat en l’aspecte visual

construir, tot, influenciat pel context econòmic en que es pensen i

d’aquests espais.

imaginen cada tipus d’urbanització. El tipus d’urbanitzacions

Les mètriques per l’estudi de la composició del paisatge turístic,

tenen un ordre cronològic, per tant es pot realitzar una anàlisi per

a aquest nivell d’anàlisi, també es basa en les mètriques de

comprovar com canvia el paisatge turístic residencial al llarg del

percentatge de paisatge, però aquest cop basats en els pegats

període d’estudi. Cada tipus d’urbanització també mostra un

formats per les tipologies edificatòries, i per l’espai dedicat a

model d’ocupació de l’espai residencial privat, un model de

l’edificació privada, de cada tipus d’urbanització.

consum del sòl.

Les tipologies edificatòries, determinades pels plans parcials, i

Així, els resultats es presenten a partir d'una figura on apareix

classificades en tres formes genèriques d'agrupació de les seves

representada la proporció de cada forma de l’espai privat, dins

unitats (unifamiliars aïllades, plurifamiliars verticals i plurifamiliars

cada tipus d’urbanització. Presentat per ordre cronològic, la

horitzontals), es constituiran com a pegats de la superfície

figura, permet explicar l’evolució de les formes en cada tipus

dedicada a edificació privada. Les mètriques també tenen com

d’urbanització al llarg del període d'estudi del paisatge de la

objectiu la composició del paisatge turístic urbà de la Costa

Costa Daurada central.
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Taula 5.12. Mètriques sobre la constitució formal del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central, a nivell de tipus d’urbanització.
Aspecte espacial

Mètrica

Objectiu i justificació

Percentatge de paisatge
dedicat a la tipologia
edificatòria Unifamiliar
Aïllada

Constitució formal del
paisatge residencial
turístic

Percentatge de paisatge
dedicat a la tipologia
edificatòria Plurifamiliar
Vertical

Percentatge de paisatge
dedicat a la tipologia
edificatòria Plurifamiliar
Horitzontal

Informació necessària
* Superfície dedicada a la
tipologia edificatòria Unifamiliar
Aïllada (m2)

Objectiu
* Reflectir la proporció de les diferents
tipologies edificatòries, que determinen
l’estètica formal dels espais residencials
turístics urbans.

Justificació
* Percepció d'una alta heterogeneïtat en
les formes del paisatge residencial turístic
urbà.

* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)
* Superfície dedicada a la
tipologia edificatòria Plurifamiliar
Vertical (m2)
* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)

Fórmula

Execució del paràmetre

Superfície edificació Unifamiliar Aïllada

1) Classificar la informació quantitativa en
cadascuna de les tipologies edificatòries
que els plans parcials distingeixen.

Superfície Edificació Privada

Superfície edificació Plurifamiliar Vertical
Superfície Edificació Privada

* Superfície dedicada a la
tipologia edificatòria Plurifamiliar
Superfície edificació Plurifamiliar Horitzontal
Horitzontal (m2)
* Superfície dedicada a
l'Edificació Privada (m2)

Superfície Edificació Privada

Expressió resultats

* Resultat expressat en
percentatge (%), per cadascun
dels tipus d'urbanitzacions.

2) Sumar las superfícies de cada categoria
edificatòria (pegats o subpegats) dels
* Modelització, per tipus
plans parcials, per any.
d'urbanització, del resultat final
de l'aplicació de les mètriques.
3) Agrupar els plans parcials en tipus
d'urbanitzacions en funció dels seus valors
* Cal tenir en compte que els
sobre la superfície dedicada a l'edificació
tipus d'urbanitzacions es
privada i la superfície construïda.
presenten ordenats per l'any
* Cal tenir en compte que els tipus
d'aprovació, per tant, també es
d'urbanització estan ordents segons l'any,
fa la lectura des del punt de
mitjà, en que van ser aprovades.
vista evolutiu.
4) Procedir al càlcul de l’índex, per tipus
d'urbanització, sobre el total de la Costa
Daurada central.

Font: elaboració pròpia.

5.2.4.3.- Les mètriques per a l’estudi de la localització dels tipus

Les mètriques tenen l’objectiu estudiar la disposició, dels tipus

de paisatges de les segones residències

d’urbanització,

La creació d’aquestes mètriques estructurals de configuració, per

rellevants de les urbanitzacions de segones residències: els

a l’estudi de la connectivitat dels tipus d’urbanització amb

nuclis tradicionals i la línia litoral, que acaben determinant la

elements d’atracció turística en l’espai turístic urbà, té com origen

localització dels plans parcials des d’un punt de vista físic, amb

la percepció de que hi ha un procés d’urbanització de l’espai

més o menys intensitat segons el moment, tal i com s’assenyala

turístic que disposa les urbanitzacions des de la línia del litoral
fins a l'interior.
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82

en les introduccions i justificacions d’aquests documents .

residencial i les noves tendències en els productes a oferir. És

Existeix la percepció, en el paisatge turístic residencial, de que

per això que també pren importància l’any, de mitjana, en que

les segones residències presenten una disposició progressiva

van ser aprovats els tipus d’urbanitzacions. Així, tot i que la

des de la línia litoral cap a l'interior, i el més allunyades possible

localització de les noves urbanitzacions depèn d’un gran nombre

dels nuclis de població permanent, dibuixant així diferents estrats

de variables, al tractar-se l’estudi dels patrons de paisatge, s’han

de paisatge turístic residencial. Aquests estrats, a la vegada,

tingut en compte aquestes dues variables físiques, la distància

estan marcats per la vessant visual del paisatge, que es concreta

respecte la línia de costa i la distància respecte el nucli de

en la seva compacitat o dispersió que fan que puguin ser

població permanent o nucli de població tradicional, doncs en

distingits en el paisatge de les segones residències.

elles queden recollides la resta, de forma física.

El context econòmic, les preferències de la demanda, el paper de

Des del punt de vista ecològic, la connectivitat és considerada

l'administració pública en la gestió de l'espai turístic i els

com un “element vital de l’estructura del paisatge” (Taylor et al.,

promotors com a executors i determinants de la localització de

1993, citat per McGarigal i Marks, 1995, pàg. 74), tot i que hi ha

les noves proporcions tenen un paper rellevant en el disseny

certes dificultats en la interpretació directa i intuïtiva dels seus

d'aquestes mètriques. L’administració pública també determina,

resultats. Hi ha poca precisió en la seva definició, que ha portat a

més que la localització de les segones residencies, els espais de

una aplicació pràctica complicada.

creixement urbà, on ubicar aquests nous polígons urbans, a més

McGarigal i Marks (1995), distingeixen entre la connectivitat

de dictar noves directrius i nous plantejaments en els models de

funcional i connectivitat estructural. La connectivitat funcional és

creixement en el municipi, i per un moment determinat. Cal

la que es refereix a la relació que s’estableix entre els processos

contemplar, també, la influència de les preferències i/ o

ecològics i els patrons de paisatge, mentre que l’estructural es

situacions dels promotors privats, subjectes al preu del sòl, a

refereix a la continuïtat física d’un tipus de pegat a través del

l'aposta de l'administració local pel desenvolupament del turisme

paisatge.
La connectivitat i les mètriques associades al seu estudi són, en

82

Veure apartat 4.3.3, sobre l’anàlisi qualitatiu de l’evolució de l’ocupació de
l’espai turístic urbà a nivell de pegat en la Costa Daurada central.

aquest projecte, indicadors estructurals que pretenen analitzar la
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relació que s’estableix entre els plans parcials, agrupats per tipus

paisatgística; si hi ha tipus de paisatge que tenen una tendència

d’urbanització, amb la línia litoral i el nucli de població tradicional.

a situar-se més propers als nuclis de població tradicional, o si per

La connectivitat doncs tindrà dos objectius: proporcionar

contra, el paisatge turístic residencial és propi d’espais allunyats

informació sobre la localització de tipus de paisatge turístic

dels nuclis tradicionals de població. I per altra banda, quina és la

residencial, per municipis, i proporcionar informació sobre

relació de proximitat (accessibilitat) respecte la platja.

l'accessibilitat, donada per la proximitat i llunyania dels tipus

A diferència de les mètriques dissenyades a nivell de pegat i de

d’urbanització respecte la línia litoral.

característiques estructurals, on l’aplicació de cadascuna d’elles

L’objectiu de les mètriques dissenyades és estudiar la relació

ja proporcionava

d’aquests elements d’atracció i la localització dels plans parcials,

composició del paisatge i permetia realitzar una anàlisi dels

però per tipus d’urbanització i per municipi. L’ordre cronològic

resultats de forma directa, en aquest cas, les mètriques a nivell

que s’estableix per la mitjana d’anys d’aprovació dels plans

de classe, en aquest cas per tipus d’urbanització, formen part

parcials que pertanyen a un tipus d’urbanització concreta, permet

d’un procés seqüencial per obtenir resultats. Per a l’estudi de la

veure com ha estat l’evolució d’aquestes relacions territorials.

connectivitat dels tipus d’urbanització respecte els elements

La connectivitat també aporta informació sobre l’accessibilitat. En

d’atracció dels espais turístics, s’han dissenyat un total de tres

el cas del projecte que es desenvolupa, l’accessibilitat estaria

mètriques, que es recullen en la taula 5.13, on el resultat final es

relacionada amb la proximitat a la línia de costa, que justifica la

desprèn de l’aplicació d’aquestes com si es tractés d’un procés

implantació de residències dedicades al turisme de sol i platja,

seqüencial. Per al càlcul de les mètriques, i al tractar-se

d'ús temporal.

d’indicadors que es desprenen de l’anàlisi territorial, s’ha utilitzat

El resultat de l’aplicació de les mètriques és permet complir amb

el programa ArcGis , tant per a l’establiment dels centroides

l’objectiu de comprovar si la disposició dels tipus d’urbanitzacions

dels plans parcials aptes per l’estudi, com per al càlcul dels

presenten un patró d’ocupació espacial, i per extensió

búffers.

per

ella mateixa,

sobre la

83

83

192

informació,

Veure taula 5.13, apartat execució de la mètrica.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central.

Així, per una banda, es calculen els centres físics dels plans
84

El segon pas és l’establiment de búffers: “crear polígons

parcials analitzats o centroides .

d’amortiment al voltant de les característiques d’entrada a una

Establerts els centres dels plans parcials es calculen les

distància especificada” (Glosari ArcGis 10). La distància

distàncies d’aquest a la línia de la costa i al centroide del nucli

especificada, distància en unitats lineals (metres) és la distància

85

tradicional, per municipis . Es sumen i es calcula la mitjana de

mitjana per tipus d’urbanització, a la línia de costa.

les distàncies per tipus d’urbanització, o tipus de paisatge, i per

El resultat de la distància mitjana entre els tipus d’urbanitzacions,

municipi. Així, per una banda, la relació entre els tipus

i en definitiva tipus de paisatge, i la línia de costa, es plasma en

d’urbanitzacions, o tipus de paisatge, i el nucli de població

un mapa per a l’àrea d’estudi, la Costa Daurada central. Així

tradicional, es materialitzarà en dues taules, l’una pel municipi de

doncs,

Cambrils, i l’alltra pel municipi de Salou i La Pineda, on

representativa de forma explícita.

la

mètrica

estructural

de

configuració

esdevé

s’expressarà la disància mitjana entre el nucli de població
tradicional i els tipus de paisatge.

84

Definit com el centre de gravetat potencialment útil com punt representatiu. Es
pot definir com el punt d’equilibri del polígon o centre de gravetat. (Goodchild i
Kemp, 1990).

85

En el cas del nucli de La Pineda, el centre del nucli tradicional és el de Salou,
ja que fins a començaments dels 90 no hi ha la segregació dels dos municipis,
Salou i La Pineda, per tant el desenvolupament de la Pineda depèn de Salou en
la gran part de la línia temporal de l’estudi.
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Taula 5.13. Mètriques sobre la connectivitat del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central, a nivell de tipus d’urbanització.
Aspecte espacial

Mètrica

Localització de centroides

Connectivitat del
paisatge turístic urbà
amb els elements
d'atracció turística

Objectiu i justificació

Objectiu
* Localitzar els tipus d'urbanització en
funció dels dos elements d'atracció que
determinen la localització de les
urbanitzacions o plans parcials: el mar i el
nucli de població tradicional.
* Determinar si existeix un patró en la
construcció del paisatge turístic
residencial, determinat per l'ocupació de
l'espai turístic a partir de diferents tipus
d'urbanitzacions o tipus de paisatge
turístic residencial.

Distància a la línia de
costa

Distància al centroide
dels nuclis tradicionals

Justificació
* Percepció de que hi ha una disposició
progressiva, de les d'urbanitzacions, des
de la línia del litoral fins a l'interior, el més
allunyat possible del nucli de població
tradicional, tot i l'aleatoritat de la seva
localització per motius econòmics, de
demanda i especificitats dels sectors a
urbanitzar en cada moment.

Informació necessària

* Shape amb els límits
municipals de l'àrea d'estudi
amb els plans parcials aptes
delimitats (polígons).

* Distància mitjana dels
centroides, per tipus
d'urbanització, a la línia de mar,
per municipis.

Fórmula

Eines ArcGis: Spatial Statistics tools,
Measuring Geographic Distributions,
Central feature.

Eines ArcGis: Analysis tools, Proximity,
Buffer

* Shape de la línia de litoral, per
municipis.

* Distància mitjana dels
centroides, per tipus
d'urbanització, al centroide del
nucli tradicional, per municipis.
* Shape del centroide del nucli
antic, per municipis.

Eines ArcGis: Spatial Statistics tools,
Measuring Geographic Distributions,
Central feature.

Execució del paràmetre
1) Calcular el centroide de cadascun dels
plans parcials, aptes per l'estudi, que es
contemplen dins la Costa Daurada
Central.
2) Calcular el centroide dels nuclis
tradicionals dels municipis de la Costa
Daurada central: Cambrils i Salou.
* En el cas de La Pineda, s'han sumat els
plans parcials de Salou i La Pineda, i s'ha
pres el nucli antic de Salou i el seu
centroide per als càlculs, ja que fins als 90
es contempla com un sol municipi.
3) Calcular les distàncies dels centroides
dels plans parcials a la línia de litoral, i
dels centroides dels plans parcials al
centroide del nucli tradicional, per
municipi. (ArcGis: Analysis tools,
Proximity, Point Distance).
4) Sumar les distàncies mitjanes per tipus
d'urbanització, a la línia litoral per una
banda, i al centroide del nucli tradicional
per altra banda, per municipi.

Expressió resultats

* Confecció de dues taules on
s'expressa la distància mitjana
dels tipus d'urbanització, o
tipus de paisatge, al nucli de
població tradicional i per
municipi.
* Confecció d'un mapa on es
presenta el resultat dels
búffers, que mostren la
diposició dels tipus
d'urbanització respecte la línia
litoral, segons la distància
mitjana calculada.

* Cal tenir en compte que els
tipus d'urbanitzacions es
presenten ordenats per l'any
d'aprovació, per tant, també es
fa la lectura des del punt de
vista evolutiu.

5) Procedir al càlcul dels búffers per tipus
d'urbanització, per municipi, a la línia
litoral.

Font: elaboració pròpia.

.
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5.2.5.- Model funcional a nivell de tipus d’urbanització a la Costa

La modelització del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada

Daurada central

central, és possible a partir de l’anàlisi dels resultats de les

L’estructura d’un paisatge, el que el fa comprensible i permet la

mètriques, però els dèficits dels indicadors numèrics respecte la

construcció de patrons, es concreta a partir de la composició i la

descripció dels processos i patrons es resol a partir de la

configuració del mateix. Fins al moment, les mètriques

confecció explícita de models funcionals.

dissenyades s’han preocupat per l’aspecte estructural del

El model funcional té com objectiu la representació dels tipus

paisatge residencial turístic, influenciat pel tipus de font

d’urbanització establerts; la representació dels tipus de paisatge.

d’informació i pels condicionats que suposa estudiar el fenomen

Es representen els tipus de pegats dins els tipus de paisatge de

de la urbanització turística a nivell de pegat (microescala),

les

encara que siguin delimitats pels plans parcials. Els models

d’urbanització, pròpia d’un moment temporal concret, s’ha

funcionals basats en la informació qualitativa i quantitativa

representat de forma simplificada la disposició i abundància dels

continguda en els plans parcials, suposen indicadors de caràcter

tipus de pegats.

complex, que acaben per donar una altra dimensió per a la

L’anàlisi visual sobre la configuració i composició dels plans

posterior confecció del patró de paisatge turístic urbà de la Costa

parcials que formen cadascun dels tipus d’urbanització, permet

Daurada central. Per al nivell de classe o tipus d’urbanització, els

plantejar l’execució del model funcional del qual l’usuari, a partir

models funcionals es representen de forma explícita, tal com

de els múltiples variables, representa la disposició dels pegats

queda recollit en la taula 5.14.

segons els casos que més es repeteixen. Com a bon model

segones

residències

analitzats.

Per

a

cada

tipus

funcional podria estar sotmès a diferents lectures per part de
l’usuari.
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A nivell de tipus d’urbanització, les figures que sintetitzen els
tipus

d’urbanitzacions

simplificació

del paisatge i la seva evolució, en ell mateix i respecte les

estructural d’unitats urbanitzades dedicades a les segones

estructures que l’envolten i el sistema que el justifica. Tot i això,

residències situades en la Costa Daurada central. L’ordenació

la representació del model funcional que es duu a terme en

cronològica dóna, a aquestes modelitzacions estàtiques, el

aquestes pàgines no arriba a suposar un mapa- model com els

dinamisme que li pertocaria, tot explicant l’evolució del paisatge

que proposa Brunet, però sí que persegueix el mateix objectiu,

turístic urbà d’aquesta regió turística. La representació del model

“[...] l’abstracció ideal de la realitat, és a dir, les seves estructures

funcional per a l’anàlisi de l’evolució de la construcció del

elementals i els seus models” (García Álvarez, 1998, pàg. 18).

paisatge turístic urbà, a nivell de tipus d’urbanització, troba en la

Un altre punt en comú entre la metodologia aquí proposada per a

coremàtica

86

havien

suposat

una

87

croquis , i es preocupa per la representació de la configuració

el vehicle per fer-se comprensible.

la representació física i posterior anàlisi dels tipus d’urbanització i

La relació entre els models coremàtics i el model funcional

el mètode coremàtic, que també persegueix la representació

desenvolupat en la present metodologia, parteix de la motivació

simplificada de la composició i dinàmiques de l’espai, és que

que ambdós comparteixen per la simplificació i descripció de

“modelitzar un espai (o la distribució d’un fenomen) implica

l’espai transformat i ordenat per l’home, un espai complex on es

investigar les seves estructures i les seves dinàmiques

produeixen múltiples dinàmiques. La modelització específica

fonamentals” (Brunet, 1986, pàg. 2). No existeix un mètode

d’aquestes dinàmiques que tenen lloc i han tingut lloc en l’espai

universal en la pràctica la coremàtica, si que més aviat existeixen

turístic urbà de la Costa Daurada central, va més enllà del

unes indicacions metodològiques que pretenen anar més enllà
de les formes; en el present projecte, més enllà de les formes

86

Tal i com explica García Álvarez (1998), la coremàtica sorgeix a principis dels
70 i es consolida a finals dels 80, amb Brunet com a principal representant:
“encara que en la seva formalització explícita no apareix formulada fins 1980, en
un article publicat en L’Espace géographique (Brunet, 1980), la teoria coremàtica
culmina, en realitat, tot un conjunt d’investigacions desenvolupades per Brunet
[...] en relació amb les possibilitats de la teoria sistèmica, l’estructuralisme, la
semiologia espacial, la cartografia i la modelització gràfica en la geografia
regional” (pàg. 7-8).
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Els croquis han estat utilitzats en la representació de la composició dels tipus
d’urbanitzacions, a partir del percentatge dels elements bàsics, o pegats, que
forma cadascun d’aquests tipus. El croquis suposa una síntesi dels elements
compositius, i tot i que busca en la seva ordenació cronològica una anàlisi
evolutiva de les estructures, en ells queda pendent l’anàlisi funcional de les seves
estructures.
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El model funcional està basat en la metodologia que proposa la

García Álvarez (1998) afegeix que, “la recerca d’estructures

coremàtica, a partir de l’observació: “[...] junt amb aquesta

elementals fa especial èmfasi en la lectura i interpretació de les

contextualització de partida (situació del mateix respecte

distribucions espacials observables per la cartografia (bàsica o

aquelles dinàmiques i espais d’influència) i els coneixements i

temàtica), que es depuren geomètricament i representen a criteri

informacions convencionals disponibles sobre l’objecte en

del que l’investigador considera les seves estructures i

particular, l’investigador intenta abstraure i descompondre les

dinàmiques elementals” (pàg. 16). En el cas del projecte que es

configuracions observades guiant-se, en major o menor mesura,

duu a terme, ha estat el criteri de l’investigador el que ha marcat

pel ventall de coremes base, sols o combinats entre ells” (García

les pautes metodològiques, a partir de l’especificitat territorial.

Álvarez, 1998, pàg. 16). En el projecte que es duu a terme, no es

Establerta la inspiració per al plantejament del model funcional a

compara amb cap dels coremes bàsics establerts per Brunet,

nivell de tipus d'urbanització a la Costa Daurada central, la

sinó que a partir de les dinàmiques apuntades pel mateix i l’àrea

metodologia per estudiar la configuració del paisatge turístic urbà

com a figura bàsica, es creen models de representació específics

a nivell de classe, resulta ser innovadora, doncs busca de forma

per a l’àrea i el fenomen d’estudi. El procediment per a la

directa la representació dels tipus de paisatges de les segones

materialització dels models funcionals de tipus d’urbanització

residències, de forma explícita; de la configuració del paisatge

parteix de l’anàlisi de cadascun dels tipus d’urbanització, més

turístic urbà per a completar la seva anàlisi i descripció.

concretament els plans parcials que pertanyen a cadascun del

A partir dels elements bàsics de l'espai urbà en els tipus

tipus. La disposició dels elements bàsics dels plans parcials per

d'urbanització i la forma en com aquests elements es situen en

d’un tipus d’urbanització, són el resultat de l’observació de cada

els tipus d'urbanització, s'ha dissenyat la metodologia per al

tipus de pegat dins els plans parcials, pertanyent mateix tipus

model funcional que a continuació es desenvolupa.

d’urbanització.
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Es parteix de la base de la construcció de models, a partir de

quina és la disposició dels elements bàsics del paisatge turístic

l’àrea com element bàsic i de forma regular, amb la superfície

urbà en la part més interior dels plans parcials, i quina és la

mitjana per cadascun dels tipus d’urbanització. Calculats el

disposició dels elements bàsics del paisatge turístic urbà en la

percentatges de paisatge per cadascun dels components dels

part central dels plans parcials o part de transició entre la primera

plans parcials, i per tipus d’urbanització, s’organitzaran els

línia i la franja de territori més interior. La divisió de la superfície

elements bàsics a partir de la disposició comú en els plans

urbanitzada en tres parts respon a la disposició dels components

parcials que formin un tipus d’urbanització.

bàsics de l'espai urbà, feta pels promotors, i respecte el principal

L’observació sobre la disposició dels elements bàsics de l’espai

element d'atracció: la platja.

turístic urbà i l’extracció de la informació bàsica de l’espai i la

La configuració que procuren els elements bàsics en els plans

seva posterior simplificació, a partir de la divisió dels polígons en

parcials permet realitzar una anàlisi evolutiva sobre el paper

tres parts, porta a preguntar-se: quina és la disposició dels

d’aquests components elementals en cadascun dels tipus

elements bàsics del paisatge turístic urbà a primera línia de mar,

d’urbanitzacions, i l’augment de la complexitat funcional en
cadascun del tipus de paisatge, ordenats cronològicament.
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Taula 5.14. Metodologia per a la distribució dels tipus de pegats en l’espai turístic urbà, per tipus d’urbanització, per al paisatge turístic urbà de la Costa Daurada
central.
Aspecte espacial

Objectiu i justificació

Informació necessària

Criteris

Procediment

* Contemplar la superfície mitjana per tipus * Contemplar el resultat de les mètriques
d'urbanització.
de composició i la distribució de cadascun
dels components bàsics del paisatge per
* Dividir la superfície mitjana, teòrica, de
tipus d'urbanització, per cadascuna de les
cada tipus d'urbanització en funció de la
franges delimitades.
seva posició respecte: la primera línia de
mar, la línia més interior, i la franja de
** Exemple de construcció del model pel
tipus d’urbanització A
transició entre la línia interior i la línia de
costa.
Objectiu
* Modelar els tipus d'urbanització resultant
a partir de les característiques comuns de
cada tipus d'urbanització.

Distribució dels tipus
de pegats en els tipus
d'urbanització de la
Costa Daurada central

Justificació
* Les mètriques espacials, sols han
contemplat aspectes sobre la composició i
configuració del paisatge, i s'han abordat
qüestions sobre els aspectes funcionals
d'aquest territori turístic urbà. La
representació explícita de la distribució
dels pegats a partir del present model
funcional completa la descripció del
paisatge turístic urbà de la Costa Daurada
central.

Expressió resultats
* Representació del model per cada tipus
d'urbanització.
** Exemple de construcció del model pel
tipus d’urbanització A

Resultat mètriques per tipus d’uranització A

* Informació quantitativa
resultant de l'aplicació de les
mètriques sobre els Tipus
d'Urbanitzacions de la Costa
Daurada central.

** Exemple de construcció del model pel
tipus d’urbanització A
Superficie mitjana tipus d’urbanització A
(any 1967)

+
PP Cambrils Platja (any

* Informació estadística sobre
els tipus d'urbanització.
Cambrils

* Informació visual (mapes
topogràfics 1:5.000 i
ortofotomapes 1:5.000) de
cadascun dels plans parcials
que es classifiquen en cadascun
dels tipus d'urbanitzacions per la
Costa Daurada Central.

+
PP Finca dels Capellans (any

* Modelització en 3D per cada tipus
d'urbanització en funció de les alçades
reals dels elements construïts, per tipus
d'urbanització.
** Exemple de construcció del model
pel tipus d’urbanització A

Salou

+

Franja interior pla parcial

PP Pinos Mar (any 1961)

Franja de transició pla parcial
Franja primera línia de
mar pla parcial
Salou

Font: elaboració pròpia.
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5.2.6.- Mètriques estructurals a nivell de paisatge

Aquesta mètrica queda recollida en la taula 5.15.

A nivell de paisatge, els pegats continuen sent l’element bàsic,

Tot i que basat en la mètrica de dispersió de McGarigal (2002) i

tot i que agrupats en una col·lecció, aporten informació diferent

en la mètrica d’interdispersió de Van Beusekom (2003), la

als agregats ja contemplats en nivells inferiors al que aquí es

mètrica d’intercalació expressa l’objectiu i mètode d’aquest

proposa. Les mètriques estructurals, aquesta vegada, sols s’han

paràmetre, doncs es preocupa per mostrar la freqüència

centrat en la configuració final del paisatge, doncs la composició

d’adjacència dels tipus d’urbanització bàsics de la Costa

del mateix ha quedat ja analitzada a nivell de pegat i tipus

Daurada central per a la construcció de patrons de paisatge.

d’urbanització. Tot i això, la informació per al disseny i aplicació

En el projecte que es desenvolupa, els indicadors es preocupen

de les mètriques de paisatge per aquest nivell d’anàlisi es

per l’estructura del paisatge, i en aquest cas per la seva

desprèn del pegats i els tipus d’urbanització, la informació de

disposició lineal o intercalació dels tipus d’urbanització en la

sortida ja es dóna a nivell de regió.

Costa Daurada central. Així resulta una mètrica que té com

En aquest nivell d’anàlisi, les mètriques contemplen el mosaic de

objectiu la representació explícita de la configuració del paisatge

pegats complet, aplicant-se a tots els nivells, pegats i classes o

de la Costa Daurada central.

tipus d’urbanització, a la vegada: “els indicadors, per aquest

L’escala d’observació és local, ja que no interessa tant el

nivell d’anàlisi, s’integren en tots tipus de pegats o classes en un

contingut dels plans parcials, com la seva distribució espacial,

ús del sòl (paisatge sencer)” (Van Beusekom, 2003, pàg. 41).

l’escala en la que es representen els resultats és major, intentant

Les mètriques a nivell de paisatge, també, es deriven de la resta

dibuixar el paisatge urbanoturístic a nivell regional.

de nivells d’anàlisi del paisatge, però per no resultar reiteratiu,

Els resultats es presentaran en forma de mapes, on es

sols s’ha centrat en l’aspecte espacial de la intercalació, amb

representaran les matrius resultants per a l’espai turístic urbà de

l’objectiu final de dibuixar la matriu paisatgística de l’espai turístic

la Costa Daurada central per a la confecció de patrons espacials.

urbà de la Costa Daurada central i la confecció de patrons de
paisatge característics per aquesta àrea d’estudi.
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Taula 5.15. Mètriques dissenyades per la descripció de patrons espacials, a nivell de paisatge, per analitzar l’habitabilitat dels espais turístics urbans.
Aspecte espacial

Principi de càlcul

Mètrica del paisatge

Nivell

Estructural
Intercalació dels tipus
d'urbanització per la
composició patrons de
paisatge turístic urbà

Basat en la freqüència d'adjacència dels tipus d'urbanització en
els espais turístics residencials per la composició de patrons de
paisatge de la Costa Daurada central.

Localització de centroides
Paisatge

Distància al veí més proper
Disposició matricial

Font: elaboració pròpia.

La matriu d’un paisatge es definida com “el teixit que connecta la

diferenciar i comparar dos paisatges sota el punt de vista

terra amb el fons, dins el qual s’encaixen tots els elements del

estructural” (pàg. 2). En el present projecte, i donades les

paisatge [...]. La matriu és l’element dominant, que engloba i que

especificitats de la font d’informació, els plans parcials, i l’objectiu

conté les taques o pegats (també anomenades parcel·les) i els

de l’estudi, el definir paisatge turístic urbà imaginat pels agents

corredors o elements lineals. El conjunt de taques constitueix un

que intervenen en la composició i configuració del territori turístic,

mosaic i el conjunt de corredors, una xarxa” (Morláns, 2005b,

la matriu la constitueixen cadascun dels conjunts de plans

pàg. 1). Irastorza (2006) afirma que la matriu és el que dóna

parcials,

personalitat al paisatge. En aquest cas, la matriu s'assimila a la

tendencial, aquella que es repeteix de forma reiterada en el

seqüència de tipus d'urbanització bàsiques que construeixen el

paisatge urbà, en disposició lineal i ordenades d’acord a la seva

patró paisatgístic de la Costa Daurada central, i en definitiva, del

coordenada X. Cada pla parcial, pertanyent a un dels diferents

mosaic de paisatge de l'àrea d'estudi.

tipus d’urbanitzacions tendencials, defineixen l’estructura del

Tal com continua Morláns (2005b) “la disposició espacial del

paisatge en cada part de la Costa Daurada central. Cal tenir en

mosaic i les xarxes constitueix el patró del paisatge i serveix per

compte, que en el present estudi no es tenen en consideració els

cadascun

pertanyent

a

un

tipus

d’urbanització
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corredors o vies de comunicació enteses com a tals, sinó que es

formes i composicions (densitat edificatòria i saturació de l’espai

consideren com a pegats, és a dir com a espais que connecten

urbà), resultant familiars al llarg del litoral urbà, en aquest cas, de

pegats o classes; una categoria dels usos del sòl dels plans

la Costa Daurada central. Aquests espais són identificables pels

parcials.

habitants, temporals o permanents, i inclús acaben identificant-

Partint de la idea d'element d'interconnexió de la matriu, els

los, convertint-se en símbols. L’extracció d’aquestes peces

patrons de paisatge els formarien, en el present estudi, les

urbanitzades que es repeteixen al llarg de la Costa Daurada

combinacions de tipus d’urbanitzacions tendencials, aquelles que

central es converteixen en patrons de paisatge.

descriuen

tipus

Les mètriques dissenyades per aquest nivell d’anàlisi, tenen

d'urbanitzacions que més es repeteixen en l’àrea d’estudi, i

l’objectiu de descriure un model d’adjacència (intercalació) dels

permeten diferenciar un paisatge turístic residencial típic dins els

tipus d’urbanitzacions tendencials, per a l’establiment de matrius

espais urbans de la Costa Daurada central, i en el cas de que es

paisatgístiques i per al dibuix de patrons de paisatge turístic urbà

comparessin amb altres espais turístics residencials del litoral

propis de la Costa Daurada central.

mediterrani. Són les estructures bàsiques que, amb les seves

La intercalació és l’aspecte estructural, de configuració, en el

combinacions, han construït el paisatge turístic residencial de la

qual s’emmarcaran els mètriques creades. Segons McGarigal et

Costa Daurada central. A partir de la combinació dels tipus

al. (2012), la interdispersió o, tal i com s’anomena en el present

d'urbanització, és a dir l'ordre amb la que apareguin agrupades

projecte, intercalació “es refereix a la barreja dels pegats de

les

patrons

diferents tipus i es basa únicament en les adjacències de pegats”

característics d’aquesta regió, sent comparables a un nivell

(pàg. 111). En el cas del projecte que es desenvolupa, la

superior.

intercalació no es realitza a nivell de pegat, sinó a nivell de tipus

La creació d’aquestes mètriques per a la construcció de patrons

d’urbanització, és a dir, a partir de les característiques dels plans

paisatgístics

de l’adjacència entre tipus

parcials. Tal com continuen apuntant, la interdispersió, o en el

d’urbanitzacions tendencials, té el seu origen en la percepció de

present projecte intercalació, està estretament relacionada amb

que en els espais turístics urbans es repeteixen les mateixes

la dispersió, tot i que aquesta última sols té en compte un tipus
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específic de pegat i la seva distribució espacial, ambdós

A partir de la base teòrica dels conceptes clau sobre la

aspectes fan referència a la textura del paisatge, que es basen

intercalació i l'anàlisi a aquest nivell de paisatge, s'ha

en l’adjacència dels diferents tipus de pegats però de diferent

desenvolupat la mètrica, tal i com es pot observar en la taula

forma. La textura del paisatge és un aspecte fonamental del

5.16, que busca la representació del mosaic de paisatge a partir

patró del paisatge.

de la intercalació dels tipus d'urbanització, fet que resulta una

Irastorza (2006), citant a Smardon (1979), destaca la textura com

innovació si es té en compte la representació física del paisatge

88

una de les característiques visuals bàsiques d’un paisatge , que

urbà imaginat pels agents que construeixen el paisatge turístic

serveixen per realitzar una anàlisi i diferenciació d’aquest. La

residencial.

textura és una de les variables que fa referència a la

En la resta de mètriques dissenyades per als altres nivells

heterogeneïtat espacial d’una determinada coberta, i que en

d’anàlisi, la naturalesa de les dades i la mètrica en ella mateixa

definitiva fa referència al contrast espacial dels elements que la

permetia una anàlisi evolutiva, paral·lel al que es realitza per

composen (Chuvieco, 2002).

obtenir els resultats desitjats en cadascuna d’elles. A nivell de
proporcionar

paisatge, no hi ha la voluntat de crear una anàlisi evolutiva de les

informació sobre el paisatge urbà dominant en el litoral de la

estructures del paisatge, sinó que es centra més en la distribució

Costa Daurada central, i establir quina és l’estructura, definida

espacial. Es prescindeix de l’anàlisi temporal, doncs la seva

pels patrons espacials que caracteritzen la Costa Daurada

materialització és la modelització estàtica que s’ha perseguit des

central.

de l’inici del plantejament de la present metodologia, i la vessant

La

intercalació

té

dos

objectius

principals:

evolutiva queda contemplada en la representació global del
paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central a aquest nivell
de representació.

88

Smardon (1979) enumera el color, la forma, la línia, la textura, l’escala i l’espai,
com el conjunt de trets o components que caracteritzen visualment un paisatge.
(Irastorza, 2006).
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Taula 5.16. Mètriques sobre la intercalació dels tipus d’urbanització per la construcció de patrons, per a la Costa Daurada central, a nivell de
paisatge.
Aspecte espacial

Mètrica

Objectiu i justificació

Informació necessària

* Shape amb els límits
municipals de l'àrea d'estudi
amb els plans parcials aptes
delimitats (polígons).

Localització de
centroides

Fórmula

Eines ArcGis: Spatial Statistics tools,
Measuring Geographic Distributions,
Central feature.

Distància al veí més
proper

Disposició matricial

Justificació
* Percepció de la repetició dels tipus
d'urbanitzacions al llarg de la Costa
Daurada central, resultant familiars pels
seus habitants temporals i permanents,
que acaben indentificant-los, i que poden
convertir-se en patrons de paisatge a
partir de la seva densitat edificatòria i la
saturació de l'espai urbà.

* Shape amb els centroides per
pla parcial de la Costa Daurada
central.

Eines ArcGis: Analysis tools, Proximity,
Point Distace (màx. 500m).

3) Considerar aquelles agrupacions de
centroides amb una relació de veïnitat que
no sobrepassin els 500m (euclidiana),
però tenint en compte els tipus
d'urbanitzacions tendencials. S'exclouen
aquells conjunts de plans parcials on la
majoria de tipus d'urbanitzacions siguin
considerades inusitades. Per tant, sols es
consideren les agrupacions on la majoria
dels plans parcials siguin tipus
d'urbanitzacions tendencials.
4) Dels conjunts aptes, ordenar els
centroides resultants. L'ordre s'establirà de
ponent a llevant, s'ordenen els plans
parcials en funció de la seva coordenada
X del seu centroide.

* Shape amb la distrinució lineal
(per ordre de ponent a llevant)
de les agrupacions de plans
parcials de la Costa Daurada
central.

Mètode d'observació espacial: a partir dels
tipus d'urbanitzacions veïnes, en la
linealitat de la distribució dels tipus
d'urbanització, simplificar aquelles que
pertanyen a un mateix tipus.

Expressió resultats

1) Calcular el centroide de cadascun dels
plans parcials, aptes per l'estudi, que es
contemplen dins la Costa Daurada central.
2) Agrupar els centroides en diferents
conjunts, tenint en compte que la distància
entre ells no sigui superior als 500m, per a
tota l'àrea d'estudi.

Objectiu
* Descriure un model d'adjacència entre
tipus d'urbanitzacions tendencials que
permeti l'establiment de matrius
paisatgístiques per a la confecció de
patrons de paisatge propis de la Costa
Daurada central.
Intercalació dels tipus
d'urbanització per la
construcció patrons de
paisatge turístic urbà

Execució del paràmetre

5) Modelar la disposició espacial de forma
lineal, de les urbanitzacions de tipus
tendencial, per les agrupacions o bosses
resultants aptes. Modelar l'adjacència dels
tipus d'urbanització per les agrupacions
resultants.

* Mapa sobre al distribució
dels centroides dels plans
parcials en la Costa Daurada
central.
* Mapa sobre les agrupacions
de plans parcials aptes,
després de tenir en compte
que entre ells no hi ha una
distància superior a 500m. En
el mateix mapa també
s'exposen quines agrupacions
són aptes i quines no, tenint
en compte la presència
d'urbanitzacions tendencials o
inusitades.
* Imatge on es materialitza
l'adjacència sobre la disposició
territorial dels tipus
d'urbanització, ja simplificades.
En definitiva: imatges sobre
les matrius paisatgístiques per
les agrupacions determinades
en l'espai turístic residencial.

6) Simplificar, en la matriu lineal, les
urbanitzacions veïnes del mateix tipus.

Font: elaboració pròpia
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El resultat d’aquestes mètriques, proporcionen informació sobre

Per al càlcul de les mètriques, i al tractar-se d’indicadors que es

la identitat del paisatge turístic urbà d’aquesta regió turística del

desprenen de l’anàlisi territorial, s’utilitza el programa ArcGis ,

litoral Mediterrani. De com s’agrupen els tipus de pegats en els

tant per a l’establiment dels centroides dels plans parcials aptes

plans parcials, i que constitueixen els tipus d’urbanització, que

per l’estudi, per al càlcul de la distància euclidiana entre

per la seva estructura (disposició i formes) caracteritzen un

centroides, com per l’establiment de l’ordre lineal de les

espai. Tipus d’urbanitzacions que es repeteixen al llarg del litoral

urbanitzacions aptes per l’estudi, i finalment, per la representació

de la Costa Daurada central, construint matrius que caracteritzen

gràfica de les matrius que acabaran formant els patrons

l’espai

espacials, que determinaran l’estructura del paisatge turístic urbà

propi d’un model turístic

de

sòl

i

platja

basat

89

primordialment en les segones residències, i que fan que el

d’aquesta regió turística.

turista sigui capaç d’assimilar-lo i relacionar-lo amb la funció de

En la primera mètrica es calculen els centres físics dels plans

recreació, diferenciant-lo de la ciutat tradicional.

parcials o centroides .

La disposició d’aquests tipus d’urbanitzacions distingeixen trams

Un cop distingits els centres dels plans parcials s’ha establert

de sòl urbà residencial turístic, diferenciant espais turístics

una relació de veïnatge entre ells, conformant la segona mètrica

urbans. El resultat és l’anàlisi de l’estructura del paisatge turístic

en el procés seqüencial per a l'anàlisi del paisatge a aquest

urbà de la Costa Daurada central. Per arribar fins aquest objectiu

nivell. El càlcul d’aquesta relació de veïnatge constitueix una

o resultat final, cal tenir en compte l’anàlisi ja realitzat a nivells

mètrica més basada en la proximitat territorial dels elements del

inferiors (pegat i tipus d’urbanització).

paisatge, en aquest cas dels centroides de les urbanitzacions

Per a l’estudi de la intercalació dels tipus d’urbanització

turístiques, que en la intercalació, concepte que embolcalla tot el

tendencials per la composició patrons de paisatge turístic urbà,

procés per a l’anàlisi de la configuració del paisatge turístic urbà

es dissenyen un total de tres mètriques d'aplicació seqüencial, on

de la Costa Daurada central. Tal i com apunten McGarigal et al.

90

el resultat final es desprèn de l’aplicació d’aquestes.
89

Veure taula 5.16, apartat execució de la mètrica.

90

Centre de gravetat potencialment útil com punt representatiu. Es pot definir
com el punt d’equilibri del polígon o centre de gravetat. (Goodchild i Kemp, 1990).
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(2012) el concepte de proximitat està estretament relacionat amb

centroides veïns, en línia recta. No distingeix entre classes, o

el concepte d’aïllament: “l’aïllament es refereix expressament al

tipus d’urbanització per establir una relació de veïnatge, sinó que

context espacial i temporal del pegats dels hàbitats, més que el

estableix la relació a partir d’un criteri territorial de distribució: la

caràcter espacial del propis pegats. L’aïllament dels pegats

localització. El producte de l’aplicació d’aquesta mètrica permet

d’hàbitat és un factor crític en la dinàmica de les poblacions [...]”

l’agrupació dels plans parcials, cadascun d’ells pertanyent a un

(pàg. 112). Lluny d’aquesta vessant més ecològica i relacional, la

tipus d’urbanització, en concentracions espacials que defineixen

proximitat o aïllament s’enfoca com una qüestió espacial. La

una estructura espacial. S'estableix un criteri de veïnatge per

mètrica d’aïllament queda definida, “com la distància d’un pegat

obtenir una agrupació significativa d'urbanitzacions, per tipus,

a uns pegats veïns de la mateixa classe o diferent” (McGarigal et

que expliquin el paisatge de les diferents parts de l'espai turístic

al., 2012). En el cas de l’estudi que es desenvolupa, la distància

residencial. El criteri de veïnatge considera una distància màxima

entre centroides dels plans parcials que pertanyen a diferents

de 500 metres, entre centroides, per l’establiment d’agrupacions

tipus d’urbanitzacions (classes), caracteritzats per la composició i

o concentració de punts aptes per a la construcció d’estructures

configuració de cadascun d’ells (pegats).

dominants en els diferents espais turístics residencials de la

S’ha mesurat la distància, en línia recta (euclidiana), de

Costa Daurada central. D’aquestes agrupacions o conjunts es

cadascun dels centroides dels plans parcials aptes per l’estudi,

descarten les que no tenen un número d’urbanitzacions

amb els seus veïns: “la distància veïna més propera es defineix

tendencials prou important per la seva anàlisi.

utilitzant la geometria euclidiana simple, [definida] com la

McGarigal i Marks (1995) reconeixen que la mètrica sobre la

distància simple més curta, en línia recta entre el pegat de

distància al veí més proper que s’utilitza per avaluar l’aïllament

coordinació i el seu veí més proper de la mateixa classe”

de pegats, per si sola no té valor ecològic per representar les

(McGarigal et al., 2012, pàg. 119). En l’estudi que es

relacions que s’estableixen a aquest nivell. Des de la perspectiva

desenvolupa en aquestes pàgines, el càlcul d'aquesta relació de

d’anàlisi espacial que es ve plantejant en el desenvolupament

veïnatge es realitza a través del programa ArcGis, que mesura la

d’aquest projecte, la mètrica sobre la distància més propera entre

distància dels centroides dels plans parcials amb tots els

veïns, té valor estructural per la construcció d’un model que
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explica la disposició dels tipus d’urbanització i la construcció de

l’observació d’aquestes matrius de paisatge. Aquest es realitza

patrons paisatgístics propis de la Costa Daurada central.

per cadascuna de les agrupacions resultants, amb un nombre de

De les urbanitzacions, de tipus tendencial, per cadascuna de les

casos significatiu. El resultat són diferents matrius o seqüències

agrupacions establertes, aquestes, es disposen sobre una línia,

d'urbanitzacions tendencials, simplificades, per diferents trams

una matriu lineal dels tipus d’urbanització aptes per l’estudi (les

de l'àrea d'estudi, i que caracteritzen el paisatge de l'espai on els

urbanitzacions que són de tipus tendencial i que es troben, els

localitzen.

seus centroides, a una distància inferior als 500m), conformant la
tercera mètrica per a intercalació de tipus d'urbanització que
permetin la composició de patrons de paisatge. La disposició

5.2.7.- Model funcional a nivell de paisatge a la Costa Daurada

lineal de les urbanitzacions es realitza a partir de l’ordenació de

central

les mateixes utilitzant la coordenada X dels centroides dels plans

La construcció d’un model funcional permet la definició i

parcials aptes, i a mode d’escombratge territorial. Es disposa el

descripció de patrons de paisatge. Els habitants dels espais

seu ordre sobre la matriu, els plans parcials dels tipus

turístics residencials assimilen el paisatge de les seves vacances

d’urbanització, i es procedeix a la simplificació espacial a partir

com

de la similitud entre tipus d’urbanitzacions veïnes. Aquest

proporciona unes sensacions a l'observar-lo. I encara que

concepte beu de l’Índex de Proximitat, plantejat per McGarigal et

observi un altre paisatge turístic urbà, diferent al de les seves

al. (2012) “per quantificar el context espacial d’un pegat (hàbitat)

vivències, és capaç de reconèixer que aquelles estructures

en relació amb els seus veïns de la mateixa classe o similars”

urbanes són de caire turístic, i és capaç de recórrer a les imatges

(pàg. 121). La relació de proximitat, en el present estudi, es

que formen part de la seva identitat; compara allò que veu amb

considera des d’una vessant territorial i a partir de l’anàlisi visual.

allò que sap que és turístic. Basat en la capacitat de l'individu en

Així,

tipus

reconèixer allò que observa, identificar-ho i etiquetar-ho, sorgeix

d’urbanització, es simplifiquen els tipus d’urbanitzacions veïnes a

aquest model funcional que té l'objectiu de delimitar patrons de

partir d’aquest principi de similitud. És un procés fruit de

paisatge per caracteritzar un mosaic de paisatge turístic

un

cop

disposats

per

ordre

cadascun

dels

quelcom

propi,

com

quelcom

reconeixible,

que

li
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91

residencial, en aquest cas el de la Costa Daurada central. El

Les matrius

model funcional aquí plantejat, i que es pot observar en la taula

combinació de diferents tipus d’urbanitzacions, tendencials, un

5.17 es desprèn d’una anàlisi mixta entre la informació

cop depurades. Si s’analitzen cadascuna d’aquestes matrius,

quantitativa de la mètrica dissenyada a nivell de tipus de

deixant de banda la seva localització en l’espai, i es comparen

paisatge, i la informació qualitativa fruit de l’observació sobre la

entre elles, el resultat són unes combinacions de tipus

combinació dels tipus d’urbanització tendencials disposats en la

d’urbanitzacions comuns en totes les matrius. La combinació

matriu lineal. Així, l’anàlisi quantitativa i qualitativa de les matrius

dels tipus d'urbanització tendencials disposades en una matriu

característiques, per cadascuna de les zones de la Costa

crea seqüències de tipus d'urbanització, seqüències de tipus de

Daurada central, permetrà la construcció dels patrons espacials

paisatge, que es llegeixen com a patrons de paisatge que es

d’aquest tram del litoral mediterrani, per acabar definint el mosaic

localitzen en l'àrea d'estudi.

paisatgístic que el caracteritza.

La repetició de les combinacions de tipus d’urbanitzacions

El model funcional que descriu els patrons que expliquen el

adjacents, formaran els patrons paisatgístics més repetits i

paisatge urbà de la Costa Daurada central emergeix com una

conformaran

metodologia innovadora, basada en els conceptes teòrics

característics per a la definició del paisatge de la Costa Daurada

d'intercalació i adjacència que proposa l'Ecologia del Paisatge en

central.

la seva vessant espacial, i en la percepció espacial fruit de

Patrons identificables pels habitants d’aquells espais, temporals

l'observació del paisatge i el gaudi del mateix, que es reflecteix

o permanents, i que des del seu estat primari de simplicitat fins a

en la recerca de la representació sintètica dels patrons que

l'actual complexitat estructural i funcional, poden emergir com

conformen el mosaic urbà de l'àrea d'estudi.

espais identitaris del paisatge.

91

de paisatge construïdes són el resultat de la

patrons

de

paisatge

turístic

residencial

La matriu, en aquest apartat, és considerada com l'estructura de dades en que
queden col·locats un conjunt d'elements, els tipus d'urbanització en aquest cas,
de forma ordenada, i no des de la seva definició com element bàsic del paisatge,
definida des de l'Ecologia del Paisatge com l'element connector dels diferents
pegats,i com a espai relacional bàsic per al bon funcionament de l'ecosistema.
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El patró aporta una visió estàtica dels resultats obtinguts però

El resultat s'aproxima a una fotografia del paisatge turístic urbà

que són fruit d‟un procés evolutiu. Per tant, no s‟han contemplat

més concurrent de la Costa Daurada central. La combinació dels

els processos, que en el cas de l‟Ecologia del Paisatge faria

tipus d‟urbanització porta a la representació sintètica del

referència als processos ecològics que tenen lloc com a resultat

paisatge, apte per ser comparat amb altres espais turístics

d'un intercanvi entre espais entesos com ecosistemes, però que

urbans de les destinacions madures del litoral mediterrani.

en l‟àmbit urbà fa referència als processos de contacte i dilució

Destinacions consolidades que compten amb tots els inputs

entre tipus d‟urbanització, que són producte d‟un determinat

necessaris per a l‟anàlisi de la seva evolució, i els reptes que es

patró paisatgístic. Tampoc s‟han tingut en compte la dinàmica

plantegen a partir de l‟aplicació de les mètriques ja contemplades

temporal de canvi de les mateixes, com a unitats individuals, sinó

en la metodologia proposada.

que ha tingut un tractament global.

Taula 5.17. Metodologia per a la definició de patrons paisatgístics, per al paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central.
Aspecte espacial

Objectiu i justificació

Informació necessària

Criteris

Objectiu
* Determinar quins són els patrons de paisatge
bàsics de la Costa Daurada central.
Definició de patrons
paisatgístics de l'espai
turístic urbà

Justificació
* Existeixen parts de l'espai turístic urbà que es
repeteixen al llarg de l'àrea d'estudi. Es tracten de
patrons que caracteritzen un lloc concret i que el
fan identificlable als ulls dels seus habitants, tant
temporals com permanents.

* Matrius d'adjacència per cadascuna
de les àrees més característiques de
la Costa Daurada central.

* Anàlisi sobre els patrons que més es repeteixen
en la Costa Daurada central (repetició dels tipus
d'adjacència més repetides en les matrius
paisatgístiques obtingudes).

Procediment

* Comparar les diferents matrius d'adjacència
sense tenir en compte la seva localització
espacial.
* Extreure aquelles seqüències que es repeteixen
em totes les matrius.

Expressió resultats

* Anàlisi de cadascun dels patrons
paisatgístics bàsics de la Costa
Daurada central.

Font: elaboració pròpia.
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Daurada central, com a documents que informen del context i el
5.3.- Els documents de planejament parcial com a base

paradigma imperant en cada moment, sobre l‟ocupació de l‟espai

d'estudi

turístic urbà de l‟àrea d‟estudi. L'anàlisi del planejament general

És essencial estudiar quin ha estat el paper del planejament

de l'àrea d'estudi, la recopilació de les característiques més

parcial en l‟evolució del paisatge turístic urbà en la Costa

destacables de cadascun d‟ells, en cada moment, i els canvis

Daurada central. El planejament parcial és la font d'informació

respecte els plans antecessors, ajuden a explicar i entendre el

bàsica per a l'aplicació de les mètriques i models funcionals

procés de construcció de l‟espai residencial turístic a la Costa

dissenyats.

Daurada central.

En un primer apartat s'exposa el paper dels documents de

Un segon gran apartat es centra en el planejament parcial com a

planejament general com a documents que informen del context i

font d‟informació bàsica. En un primer subapartat es defineix

el paradigma imperant en cada moment temporal, sobre el què

aquest instrument d‟ordenació urbana, fent incidència en la seva

significa o representa l'ocupació de l'espai turístic urbà de l'àrea

estructura i contingut formal. En un segon subapartat es

d'estudi. Els plans d‟ordenació urbana municipal, o plans

presenten els resultats de l‟anàlisi sobre els plans parcials

generals d‟ordenació urbanística, com a instrument que marca

aprovats en l'àrea l‟estudi, que acaben configurant el paisatge

les directrius sobre les que es regeixen els plans parcials. Són

turístic urbà de la Costa Daurada central. La seva anàlisi ajuda a

els documents que marquen els requisits que han de reunir els

entendre el paper de cadascun dels agents que formen part del

plans parcials per a ser aprovats i que esdevinguin, aquests

sistema turístic, i l‟estudi de la seva evolució dibuixa el paisatge

últims, un instrument d‟execució, formant part, així, del procés

urbà de l'àrea d'estudi.

urbanitzador. Els plans generals marquen els canvis de direcció i

Es presenta el resultat de com el planejament parcial, ha marcat

reflecteixen els canvis en el paradigma d‟ordenació urbana a

el ritme i les pautes d‟ocupació de l‟espai turístic urbà a la Costa

nivell local. Els plans generals són modificats per la legislació

Daurada central. Quina ha estat la seva evolució pel que fa al

estatal i autonòmica. En aquest primer apartat, també, s‟analitza

consum territorial durant el període d‟estudi contemplat.

el paper dels documents de planejament general de la Costa
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5.3.1- El planejament general

92

com a marc de redacció dels

Els plans generals municipals d‟ordenació, en el Decret

plans parcials a la Costa Daurada central

Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s‟aprova la refosa dels

L‟evolució del paisatge turístic urbà, des del planejament parcial,

texts legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, es

respon als canvis de paradigma sobre com ordenar l‟espai urbà

defineixen “com a instrument d‟ordenació integral del territori,

nivell local que determinen els plans d‟ordenació urbana

[que] comprendran un o varis termes municipals complets.

municipal. L‟àrea d‟estudi està formada per tres municipis o

Classificaran el sòl per a l‟establiment del règim jurídic

nuclis de població diferent, cadascun d'ells amb la seva pròpia

corresponent, definiran els elements fonamentals de l‟estructura

evolució en termes de planejament i desenvolupament turístic.

general adoptada per a l‟ordenació urbanística del territori i

El planejament general respon a les disposicions de la legislació

establiran el programa per al seu desenvolupament i execució,

93

urbanística a nivell estatal i autonòmica . Tal i com s‟apunta en

així com el termini mínim de la seva vigència” (DOGC núm.

el Text Refós de la Llei d‟Urbanisme aprovada en el Decret

1317, del 13 de juliol de 1990, pàg. 3353- 3354). D‟aquesta

94

Legislatiu 1/ 2005 : “la planificació urbanística del territori es

definició més senzilla, que es concreta en el Text refós de la Llei

porta terme mitjançant el planejament urbanístic general [...]”

d‟Urbanisme aprovada en el Decret Legislatiu 1/ 2005 , es

(DOGC núm. 4436, de 28 de juliol del 2005, pàg. 23367).

deriven tot un conjunt de determinacions que donen a aquest

95

instrument, una major complexitat i detall. Algunes d‟aquestes
determinacions més rellevants, que s‟afegeixen a aquella senzilla

92

Les dues figures que fan referència la planejament general són el pla
d'ordenació urbanística municipal (POUM) i el pla general d'ordenació urbana
(PGOU). En el Text Refós de la Llei d‟Urbanisme del 2005, els plans municipals
d‟ordenació urbana (PGOU) passen a denominar-se plans d‟ordenació
urbanística municipal (POUM).

93

94

Veure Annex 1.

El Text Refós de la Llei d‟Urbanisme del 2005, suposa l‟harmonització de la Llei
10/ 2004 i la Llei 2/2002, per al foment de l‟habitatge assequible, de la
sostenibilitat territorial i de l‟autonomia local. En aquest document, els plans
municipals d‟ordenació urbana (PGOU) es denominen plans d‟ordenació
urbanística municipal (POUM).

definició de 1990, són: establir les determinacions corresponents
per cadascuna de les classes de sòl de cara a aconseguir una
plena

efectivitat

del

règim

respectiu,

la

previsió

en

la

determinació d‟indicadors de creixement, població, recursos i
desenvolupament econòmic i social de cara a decidir l‟oportunitat

95

Text refós publicat en el DOGC núm. 4436, del 28 de juliol de 2005, pàg.
23368.
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i la conveniència de les actuacions, i previsió en la disponibilitat

planejament general. S‟anticipa la forma i la ubicació dels seus

de recursos hídrics i energètics. Els plans generals d‟ordenació

elements urbans, que repercutirà en totes les dimensions del

urbanística municipal (POUM) també asseguren el benestar dels

planejament: la social, la econòmica i la territorial.

habitants de la ciutat que ordenen, amb la definició del sistema

Els plans generals es regeixen per la legislació dictada a un

general d‟espais lliures i equipaments públics, i definint el

nivell superior, actualment per les comunitats autònomes, que

sistema urbanístic d‟habitatges. La mobilitat sostenible i la

són les que han recollit el testimoni de les competències

previsió temporal en l‟execució del projecte, acaben per

urbanístiques per l„aprovació dels plans generals municipals.

completar les determinacions amb les que han de comptar els

Amb el Reial decret 1385/1978, del 23 de juny, “es van

plans d'ordenació urbanística municipal.

traspassar les competències de l‟Administració de l‟Estat, en el

Des d‟un punt de vista funcional, els plans d‟ordenació

marc d‟una legislació urbanística preconstitucional constituïda pel

urbanística municipal, en les seves pàgines, mostren la voluntat

text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana,

d‟un municipi a créixer d‟una manera determinada, en un

aprovat pel Reial decret 1346/1976, del 9 d‟abril, i pels

determinat moment. Es plasmen les voluntats o decisions preses

reglaments que el desplegaven” (Llei 2/2002, de 14 de març,

en la totalitat del territori municipal: la voluntat d‟ordenar allò

d'urbanisme, DOGC núm. 3600, del 21 de març de 2002).

urbà, repercuteix en la preservació de la qualitat no urbana de la

En els municipis on l‟activitat turística és l‟activitat econòmica

resta del territori municipal. La ciutat s‟ordena com una totalitat, i

predominant, i més si el model turístic s‟especialitza en la

no de forma fragmentada. Per tant, és el propi municipi qui escull

producció de segones residències per a satisfer la demanda

quines són les seves alternatives de creixement, tenint en

turística, el planejament general es converteix en molt més que

compte el seu context particular, i podent fer front a les

un instrument d‟ordenació municipal. L'espai de les segones

externalitats que poden condicionar la seva prosperitat en cada

residències, en les destinacions madures del litoral mediterrani,

moment. El municipi té la capacitat de dissenyar com serà el seu

es converteix en el producte a consumir, per tant, no sols

procés desenvolupament urbà amb el qual s‟assoliran uns

s‟ordena la ciutat, sinó el paisatge urbà que és el principal actiu

objectius a curt i mig termini, manifestats en el document del

de l'activitat turística. El pla d'ordenació urbanística municipal o
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POUM és el document on es traçaran aquestes grans línies que

urbanístiques, el catàleg de béns a protegir, l‟agenda i avaluació

regularan l‟espai turístic urbà, donant solucions a problemes fruit

econòmica i financera de és actuacions a desenvolupar, la

de la manera en que es consumeix o construeix, o s‟ha consumit

documentació mediambiental per a la confecció de l‟informe

o construït, l‟espai urbà. En aquest document també recau la

mediambiental i la memòria social per a la justificació de

responsabilitat de marcar les línies estratègiques a seguir per a

reserves d‟habitatge protegit.

la viabilitat d‟aquests espais.

D‟aquests apartats, el que pren una major rellevància, des del

Més

centrat

en

els

municipis

de

característiques del planejament general

l'àrea
96

d'estudi,

les

punt de vista de la investigació que aquí s'elabora, és la

en els municipis de

memòria. L‟anàlisi del planejament general per als municipis de

97

Salou, Cambrils i el nucli de La Pineda , són bàsiques pel
98

Salou, Cambrils i el nucli de La Pineda

99

té com a font

desenvolupament de la present investigació. Per llei , els plans

d‟informació aquest apartat on es detallen: el programa de

d‟ordenació urbanística municipal han d‟incloure: una memòria

participació ciutadana que l‟ajuntament hagi aplicat al llarg del

descriptiva i justificativa del pla, els plànols d‟informació i

procés de formulació i tramitació, la justificació dels objectius del

ordenació urbanística del territori (traçat de xarxes bàsiques

desenvolupament sostenible i les directrius per al plantejament

d‟abastament d‟aigua, gas i energia elèctrica, a més de les

futur, les mesures per procurar una mobilitat sostenible pel

comunicacions, telecomunicacions i sanejament), les normes

municipi. Els reptes i objectius per al desenvolupament territorial,
urbà, d‟un municipi es recull en aquest apartat. Entendre

96

Pren rellevància l'Annex 1, on es pot trobar la relació dels plans d'ordenació
urbanística municipal aprovats en el període d'estudi a la Costa Daurada central.
Aquests apareixen ordenats cronològicament en una taula, on a més, s‟especifica
sota quina llei d'urbanisme, a nivell estatal o autonòmic, han esta aprovats.

97

Inclòs en el planejament general per al municipi de Vila-seca. Fins al 1989, el
municipi de Salou i Vila-seca, en el qual es troba el nucli de La Pineda, formaven
part d‟una mateixa entitat municipal, d‟aquí que en aquestes pàgines es tracti
com una sola entitat, fins 1990.

98
Text refós de la Llei d‟Urbanisme 1/ 2005, publicat en el DOGC núm. 4436, del
28 de juliol de 2005, pàg. 23360.

l‟evolució de l‟espai turístic urbà d‟aquest tram de la Costa
Daurada central s‟ha plantejat des del buidatge de la informació
dels plans parcials, s'han tingut en compte les directrius
marcades des del planejament municipal.

99

Veure Annex 1.
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Els plans generals d‟ordenació urbana dels 60

en gran mesura provocat per l‟activitat turística: “tenint en compte

Els plans generals d‟ordenació urbana aprovats durant els anys
100

la importància que representa el turisme en el nostre territori

(La

nacional, hem confeccionat un projecte d‟ordenació que si bé no

Pineda), aprovats al 1963 en ambdós casos, estan basats en la

és l‟ideal, és el que, exposat l‟assumpte econòmic, pot suplir bé i

Llei del 12 de maig de 1956 sobre el Règim del Sòl i Ordenació

en completes proporcions a ell” (PGOU de Cambrils, 1963). El

60, tant pel municipi de Cambrils com de Salou i Vila-seca

Urbana

101

PGOU del 1963, de Cambrils, continua apuntant que davant

, o Llei del sòl de 1956.

Els documents de planejament general d‟aquesta dècada són

l‟allau constructiva, “si no s‟hagués imposat cap tipus d‟ordenació

molt senzills i simples. En poques pàgines es recullen els usos

s‟hagués arribat a una situació d‟anarquia”, per tant requeria i “és

per a cadascuna de les zones que en aquell moment restaven

assumpte primordial iniciar la ordenació per la seva immediata

lliures, per urbanitzar, centrant-se en la zona litoral, que és la que

adaptació i compliment, pel que la expansió constructiva ha

rebia una major pressió per ser urbanitzada. En el cas del Pla

forçat la seva posada en funcionament” (PGOU de Cambrils,

General d‟Ordenació Urbana

102

de Cambrils, en el document

1963).

apareix aquesta divisió zonal i les normes d‟aplicació per

El PGOU de Vila-seca i Salou de 1963 assenyala que el

cadascuna de les zones, a més de les ordenances d‟edificació

creixement o desenvolupament urbà està lligat al creixement

en cadascuna d‟elles.

demogràfic, que justifica l‟aportació de sòl nou a urbanitzar.
Aquest augment demogràfic, en part, es produeix per un

Objectiu del planejament general

augment de la immigració lligada al desenvolupament urbanístic i

En el cas de Cambrils, el PGOU de 1963, neix amb la voluntat

a la necessitat de mà d'obra per al sector serveis. Així, en el cas

d‟ordenar el territori davant un augment de l‟activitat constructiva,

de Vila-seca i Salou, el ràpid desenvolupament de sòl també es
produeix per l‟arribada de l‟activitat turística, i destaca que el

100

Fins la segregació de Salou del municipi de Vila-seca, al 1989, el planejament
general per aquests municipis és comú.

desenvolupament urbanístic no és homogeni en el municipi, sinó
que es concentra en la zona litoral.

101

Publicat en BOE núm. 15, del 14 de maig de 1956, pàg. 3106.

102

Pla General d‟Ordenació Urbana, en endavant PGOU.
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El desenvolupament urbà de Salou, tal i com indica el PGOU de

d‟aquestes zones, però que són editats posteriorment al pla

Vila-seca i Salou de 1963, està lligat a la platja. El PGOU de

general d‟ordenació urbana.

Cambrils, destaca la bellesa de les seves platges, fet que ha

A destacar l‟apartat on es recullen les condicions estètiques de

atret al turisme i ha provocat la proliferació “de construccions

les noves construccions i que estaria relacionat amb la imatge o

estiuenques bordejant el litoral per les boniques platges i les

les formes urbanes de les noves construccions, i que definirien el

noves urbanitzacions” (PGOU de Cambrils, 1963).

paisatge turístic urbà. En aquest article es contempla el fet de

El desenvolupament urbanístic lligat a l‟activitat turística té dues

que les construccions o edificacions, tant noves com reformades

conseqüències principals. Per una banda, un “canvi en la

han de “tenir un mínim aspecte de bon gust i respecte, sense ser

configuració del paisatge” (PGOU de Cambrils, 1963) per la

extravagants o impròpies del seu emplaçament” (PGOU de

proliferació

Cambrils, 1963) en el cas de que aquests requisits no es

d‟equipaments

turístics

com

apartaments,

restaurants, serveis de platja, cafès i càmpings. Per altra banda,

complissin la llicència de construcció es podria denegar.

l‟inici d‟un procés de creixement vertiginós gràcies a la
construcció d‟importants infraestructures, com les vies de

Consideracions del planejament general sobre les dotacions

comunicació, tal i com apunta el PGOU de Salou i Vila-seca.

urbanístiques locals i la superfície dedicada a l’edificació privada
Els plans generals aprovats als 60, i més concretament al 1963,

Aspectes destacables

delimiten les zones urbanes a desenvolupar, destinant la major

D‟aquests plans generals cal destacar que, i concretament en el

superfície a desenvolupar a aquest ús. Hi ha un buit legal pel que

cas de Cambrils, no apareix cap pla d‟actuació. La cartografia

fa la configuració del sistema urbanístic local, sobretot pel que fa

sols representa els sòls més propers al litoral, tant de llevant com

als espais públics, sense un establiment de mínims o estàndards

de ponent, que tenen com objectiu el desenvolupament

a complir. L‟ordenació dels nous polígons a desenvolupar es

d‟equipaments turístics. Les actuacions més concretes es

deixa en mans del planejament parcial, obviant aquesta visió

recullen en els plans parcials que volen justificar la urbanització

més global sobre la totalitat del territori municipal, i concentrant-
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103

104

105

se en l‟àrea a urbanitzar com una illa, sense contacte amb el

seca

territori que la envolta, tant immediat com supramunicipal.

respectivament, beuen de la Llei 19/1975, de reforma de la Llei

(La

Pineda)

,

aprovats

al

1977

sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana

i

al

1976,

106

. En aquests

La caducitat del planejament general

documents, es recull la reforma del text del planejament general

En el 1965, i en el cas del municipi de Cambrils, es realitza una

precedent, proposant una nova l‟ordenació urbana del municipi,

revisió del PGOU de 1963, degut a algunes complicacions en

d‟acord un nou context econòmic i social: “un desenvolupament

l‟ampliació de les ordenances en algunes de les zones a

urbà sota el prisma de desenvolupament econòmic que tenien

desenvolupar.

els municipis costaners de les comarques de Tarragona” (PGOU

La simplicitat amb la que van ser ordenats el territoris turístics al

de Vila-seca i Salou, 1976, citat en el POUM de Salou, 2003,

1963 al municipi de Cambrils, topa amb la realitat després de dos

pàg. 11).

anys d‟aplicació, on la complexitat en l‟execució del pla ha
provocat el seu replantejament: “pel que ha estat precís
reconsiderar els fets i trobar els punts dèbils, els articles

103

incomplets o les parts que admeten confusió, per a que meditant

Fins la segregació de Salou del municipi de Vila-seca, al 1989, el planejament
general per aquests municipis és comú.

i adaptant-lo pràcticament a la realitat pugui quedar el document

104

fora d'omissions i ignoràncies” (PGOU de Cambrils, 1965). Es
retoquen o s‟esmenen algunes ordenances que no encaixen amb
la realitat del territori.

Els plans generals d‟ordenació urbana dels 70
Els plans generals d‟ordenació urbanística aprovats durant els
anys 70, tant pel municipi de Cambrils com pel de Salou i Vila-

La revisió del PGOU de 1963, de Vila-seca i Salou, es va elaborar al 1972,
sent aprovada inicialment al 1973, sotmès a informació pública i elevat al
Ministerio de Vivenda. Aquest treball es aprovat inicialment al 1975, i després de
les al•legacions, s‟aprova provisionalment al maig del 1975. (continua)
Posteriorment havia de ser adaptat a la Llei de 1975. El text refós del PGOU va
ser formulat al 1976, i aprovat al desembre de 1976. Així, es produeix un
decalatge entre l‟aprovació del PGOU i la Reforma de la Llei del Sòl de 1975. Per
tant, tot i que està inclòs en aquest apartat pel context en el que es formula i per
la realitat a la que pretén fer front, no s‟aprova en el marc legislatiu de la Reforma
de la Llei del Sòl estatal de 1975.
105

En el cas de Cambrils, tot i que la seva aprovació va ser al 1977, és el Pla
General d‟Ordenació Urbanística de 1975.

106
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El planejament general també mostra la voluntat de reparar els

consumir, una visió individualitzada, i no enfocat des del gaudi

errors ja materialitzats en el territori local, fruit dels buits en la

col·lectiu o qualitat de vida urbana. En aquest mateix capítol però

legislació i la mala aplicació de les determinacions del

en un altre apartat, es plantegen les estructures bàsiques de

planejament general.

transport, assegurant la connexió entre urbanitzacions i nuclis

En el cas del PGOU de Cambrils de 1975, el document consta

existents en el municipi. Es contempla la protecció del patrimoni

de diferents parts o capítols, equiparables al document del

cultural, el paisatge i l‟ambient estètic.

PGOU de Vila-seca i Salou del 1976. Cal destacar el capítol

Un altre dels apartats de les normes urbanístiques del PGOU de

dedicat a les normes urbanístiques, més concretes i més

1975 de Cambrils, és el que fa referència a les normes que

extenses, per tal de cobrir tots els buits legals i de gestió que

“fixaran les característiques i determinacions mínimes que

presentaven els anteriors plans generals, i que s‟havien

hauran

materialitzat en l‟execució dels plans parcials. La major

desenvoluparà el Pla General” (PGOU de 1975 de Cambrils,

experiència i els problemes sorgits en el municipi, fruit de

1977). És un dels apartat més importants, ja que afectarà

l‟aplicació de l‟anterior document molt més flexible, fan que les

directament a la urbanització i als processos urbanístics que

normes urbanístiques, dels PGOU dels setanta, siguin molt més

s‟enceten posteriorment.

de

contenir

els

plans

parcials

en

els

que

es

rígides.
Un apartat dins aquest capítol, en el PGOU de 1975, de

Objectiu del planejament general

Cambrils, són les normes de protecció, que tenen com objectiu la

Dels plans generals d‟ordenació urbana dels 70, es pot dir que

salvaguarda del medi físic: “possibilitant la futura correcció de les

tenien un doble objectiu. Per una banda, “encarrilar l‟expansió

precisions del pla i preservar l‟ambient estètic en determinades

urbana i donar-li el suport legal necessari per a que l‟expansió

zones” (PGOU de 1975 de Cambrils, 1977). A destacar que la

fos indefinida. (PGOU de Vila-seca i Salou, 1976, citat en el

protecció del medi està enfocada des de la perspectiva estètica, i

POUM de Salou, 2003, pàg. 11). Per altra banda, el planejament

no pas des de la conservació del medi com a sistema natural.

general, pretenia arreglar l‟impacte dels processos d‟urbanització

Està enfocat des d‟una perspectiva mercantil, de producte a

en el territori duts a terme fins llavors, fruit d‟una poca planificació
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urbana davant un procés accelerat d‟ocupació del sòl, i per uns

Un altre aspecte a destacar és la preocupació pels espais

documents encara embrionaris. Un exemple d‟aquest augment

residencials. Hi ha una preocupació per la qualitat de les

del grau de control sobre un procés urbà més complex és reflexa

edificacions i les infraestructures urbanes. És el cas del PGOU

en les normes de gestió, que tenen l‟objectiu de “regular els

de Vila-seca i Salou, on la zona del Cap de Salou s‟havia edificat

procediments administratius de tots els actes urbanístics del

a partir de construccions de qualitat dubtosa i on es produïen

municipi tendents a la realització del pla. Establir competències,

fenòmens

conferir drets i deslligar les responsabilitats de les persones

Relacionat amb les infraestructures urbanes, i més concretament

físiques i jurídiques que intervinguin en aquests actes.” (PGOU

les relacionades amb les zones residencials, la normativa que fa

de 1975 de Cambrils, 1977). En definitiva fer l‟execució del

referència a l‟execució dels plans parcials, en els plans generals,

planejament general més flexible, per procurar-li una major

comencen apuntant que “s‟hauran de resoldre els problemes

capacitat d‟adequació a les noves situacions sobrevingudes per

d‟abastiment d‟aigua, energia elèctrica i enllumenat públic,

la dinàmica econòmica i social, durant la vigència del pla.

depuració i allotjament d‟aigües residuals, pavimentació i altres”,

de

sobreocupació

dels

habitatges

estiuencs.

(PGOU de 1975 de Cambrils, 1977). Fins llavors els plans
Aspectes destacables

parcials eren aprovats i executats encara que algunes de les

Dels criteris i estratègies a seguir pels planejaments generals

seves infraestructures bàsiques per a l‟habitabilitat fossin de

dels setanta, destaquen diferents aspectes.

caràcter

Un primer aspecte té a veure amb la conservació del medi

l‟habitabilitat de les construccions privades dedicades a l‟ús

ambient. Tot i que es contempla més des d‟una perspectiva

residencial és un dels aspectes que la reforma del planejament

estètica, es manifesta una tendència a la protecció del medi físic.

general dels setanta, que pretén afrontar tot incidint en les

Tot i això, en el cas del PGOU de 1976 de Vila-seca i Salou, no

responsabilitats del promotor

provisional.

Aquesta

manca

de

garanties

en

107

: no s‟iniciaria la venta de solars

es tenen en compte les àrees naturals ni agrícoles en l‟ordenació
del municipi. Aquesta es centra en el sòl urbà o a urbanitzar.
107

Veure Planejament General d‟Ordenació Urbana del 1975, per al municipi de
Cambrils.
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fins que no s‟hagi finalitzat les obres d‟urbanització en tot l‟àmbit

Pel que fa a les dotacions urbanístiques locals i la superfície

del pla o de l‟etapa de la que formin part.

dedicada a l‟edificació privada:

El document del PGOU de Cambrils del 1975, a nivell de ciutat,



Sistema

d‟espais

lliures

públics:

l‟objectiu

del

mostra una preocupació per lligar les actuacions urbanístiques

planejament general, en aquesta dècada i respecte

executades fins llavors.

aquest element bàsic del paisatge turístic urbà, és
obtenir zones verdes públiques per incorporar-les al

Consideracions del planejament general sobre les dotacions
urbanístiques locals i la superfície dedicada a l’edificació privada

sistema municipal.


Sistema

de

comunicacions

viàries:

l‟objectiu

del

Els plans generals d‟aquesta dècada són encara poc complexos

planejament general era l‟obtenció de superfície viària

per planificar la realitat urbana a la que l‟administració local

per cobrir les necessitats de la població. Fins els

s‟havia d‟afrontar: un gran desenvolupament econòmic dels 60 i

moment, el disseny de les vies de comunicació viària

començaments

eren poc respectuosos amb les masses de vegetació i el

dels

70,

amb

el

turisme

com

activitat

capdavantera, i un gran creixement demogràfic, a remolc
d‟aquesta activitat. Aquests documents es caracteritzen per les

paisatge, en general.


Zones d‟edificació privada: l‟objectiu era aportar un gran

projeccions maximalistes en les seves consideracions sobre la

contingent de sòl per aprofitament privat i construcció de

superfície a urbanitzar i l‟estructura i el disseny de les dotacions

segones residències, que accelerava el procés iniciat en

urbanístiques. El PGOU de 1976, de Vila-seca i Salou, parlava

la dècada dels seixanta.

de que: “semblava que el creixement industrial i turístic seria
progressiu i els plans d‟urbanisme es redactaren amb unes
previsions que superaven en molt la realitat subsegüent,

Els plans generals dels 90

seriosament condicionada per al davallada econòmica derivada

Durant els anys 80 no es redacta cap reforma o nou pla general

de la crisi energètica iniciada el 1973” (PGOU de Vila-seca i

en cap dels municipis que composen l‟àrea d‟estudi. Els plans

Salou, 1976, citat en el POUM de Salou, 2003, pàg. 11).
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dels 90 recullen els efectes del desenvolupament urbà des dels

Salou i la Pineda: “només per la manca d‟exigència i una gestió

setanta.

adequada, no s‟ha materialitzat.” (PGOU de Salou, 1992).

Pel que fa a la superfície dedicada a l‟edificació privada,

Pel que fa al sistema d‟equipaments públics i col·lectius, que fins

component bàsic de l‟espai urbà, la gran demanda d‟habitatges

llavors s‟enfocaven des dels equipaments turístics, per a la

porta a una degradació del paisatge turístic, no tant des del punt

població temporal i no permanent, comencen a presentar un

de vista urbà, però si natural: “les intensitats d‟edificació, però, no

canvi de tendència. Es produeix una diferenciació entre els

es van adequar a les aptituds del territori i en alguns indrets, com

equipaments dedicats a la població permanent i els equipaments

l‟entorn de la platja dels Capellans, l‟edificació abusiva va

dedicats a la població temporal, no sols en el seu ús final, sinó

transformar completament el paisatge fins a la destrucció dels

també en la seva localització en l‟espai: "crear un centre

seus atractius” (PGOU de Vila-seca i Salou, 1976, citat en el

Direccional on s‟instal·laran tots els serveis de l‟administració:

POUM de Salou, 2003, pàg. 36).

Escoles, Mercat, Ajuntament, Pavelló Esportiu Municipal, etc."

El ràpid creixement de la demanda porta a una pèrdua de

(PGOU de 1975, Cambrils, citat en el PGOU de Cambrils, 1993).

qualitat de les edificacions turístiques: “[...] diversa qualitat de les

Pel que fa a la situació estratègica dels equipaments: “també es

urbanitzacions, tant a nivell de construcció com dotacions de la

ressent de la manca d‟una planificació integral coherent; els

vida comunitària i serveis” (PGOU de Cambrils, 1975, citat en el

equipaments estan en llocs marginals sense una relació

PGOU de Cambrils, 1993).

adequada amb l‟estructura urbana. L‟església, l‟ambulatori i

Pel que fa al sistema d‟espais lliures públics, tot i l‟establiment

l‟escola, encara que situats en la zona de serveis comunitaris del

dels estàndards mínims, per llei, sobre els espais lliures, el 10%

pla vigent, semblen col·locats al marge de qualsevol preocupació

de la superfície del pla parcial, la seva materialització és

urbanística” (PGOU de Vila-seca i Salou, 1976, citat en el PGOU

escassa: “(…) cap de les zones verdes que projectava el

de Vila-seca, 1993.

PGOU76 s‟han materialitzat, ni tan sols aquells que corresponia

Amb la segregació

a cedir al PP Propamar” (PGOU de Salou, 1992). En el cas de

de Vila-seca al qual pertany el nucli de La Pineda, i donada

108

del municipi de Salou, respecte el municipi

Cambrils, sí es compleix amb la normativa, però en el cas de
108
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l'aprovació a la construcció d'un Centre Recreatiu Turístic (23/

l'urbanisme i l‟ordenació del sòl comença a incorporar articles

06/ 98), el territori local d‟aquests municipis es controla a partir

relacionats amb la sostenibilitat, però sense fer-hi referència

de l‟aprovació d‟unes normes subsidiàries que havien d‟ordenar

directament o de forma explícita. Apareixen conceptes com la

l‟espai

racionalitat en el consum del territori, la protecció del paisatge i la

fins

a

l‟aprovació

del

planejament

general

a

començaments dels 90.

qualitat de vida dels ciutadans.

Després de més de deu anys doncs, concretament tretze en el

La repercussió, d‟aquests nous conceptes en el planejament

cas de Salou i Vila-seca, i dotze en el cas de Cambrils, els

general d‟aquests municipis turístics del litoral mediterrani, amb

documents del planejament general per aquests municipis deixen

certa maduresa en el desenvolupament de l‟activitat turística,

de ser operatius

109

Els plans generals, en aquell moment, si

complien més de deu anys de vigència des de la seva aprovació,
podien ser revisats

110

.

suposa un punt i a part en la seva ordenació. Es deixa d‟ordenar
l‟espai municipal sota la dualitat d‟espai litoral i la resta

113

. Es

tracta el municipi com un tot, com una sola unitat a ordenar, que

Els plans generals dels 90 suposen un canvi de direcció en

precisa d‟un equilibri: “un nou model de ciutat basat en la

l‟ordenació, i urbanització, dels municipis litorals que conformen

continuïtat

l‟àrea d‟estudi. La legislació estatal

111

i autonòmica

112

sobre

del

teixit

urbà

i

la

sectorització

dels

nous

assentaments, reequipament urbà, amb el conseqüent reequilibri
poblacional, per tal d‟aconseguir una millor qualitat de vida, tant

109

Motius exposats en el Pla General d‟Ordenació Urbana de Cambrils de 1993,
sobre la revisió del planejament general vigent llavors.

110

En el cas del municipi de Vila-seca, al qual pertany el nucli de la Pineda,
continua sent vigent el PGOU aprovat al 1993.

per la població resident com per la temporal.” (PGOU de Salou,
1992). Encara que, en aquests documents, es tracti més d‟una
intenció que d‟un fet.

111

Real Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel que s'aprova el Text refós de
la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana, vigent fins el 14 d'abril de 1998
(BOE, núm. 156 de 30 de juny de 1992).
112

El Text refós de la Llei 12/ 1990, aprovat pel Decret legislatiu 1/ 1990 del 12 de
juliol (DOGC núm. 1317, del 13 de juliol de 1990, pàg. 3355).

113

Exceptuant el cas de Vila-seca i La Pineda, que resten com a nuclis separats,
amb una distància de quatre quilòmetres lineals. La Pineda continua ordenant-se
com un espai turístic urbà a banda de Vila-seca.
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Objectiu del planejament general

contradiccions de la realitat llavors present amb el que disposava

En el municipi de Salou, i extrapolable al de Cambrils, l‟objectiu

el planejament general vigent (1976).

del PGOU de 1992 és “consolidar el nou municipi de Salou, com

El municipi de Salou fa un balanç positiu, de l‟aplicació del

a tal, dotant-lo de les infraestructures i equipaments necessaris

PGOU de 1992, en el compliment dels seus objectius, però en

que possibilitessin una vida comunitària racional i de qualitat,

altres aspectes, com el turístic, els resultats no són tant

amb l‟aprovació d‟aconseguir l‟any 2000 una població censada

satisfactoris.

d‟unes 15.000 persones” (POUM de Salou, , 2003, pàg. 53).
Altres objectius que contemplava el PGOU de Salou de 1992

Aspectes destacables

eren: la contenció de la indústria química, la reconversió

El planejament general, tal i com explica el PGOU de 1993 de

qualitativa del sector turístic i la preservació del medi natural. El

Cambrils, havia de solucionar una oferta de sòl urbanitzable i un

PGOU de Vila-seca, i del nucli de la Pineda, mostra la seva

dèficit d‟equipaments públics segons els estàndards d‟ocupació,

voluntat de reparar les conseqüències d'una mala praxis d'un pla

“que només es veu pal·liat per les característiques de l‟ocupació

d'ordenació superat per la realitat dels noranta, ajustant les

(temporal i no permanent)” (PGOU de Cambrils de 1993).

previsions maximalistes projectades als setanta. El pla general

Existeix, també, una descoordinació en les actuacions de caire

de Vila-seca (1993) no exposava de forma general quin era el

urbanístic, provocada per una deficiència en les connexions i

seu objectiu pel que fa a l'ordenació del territori local, ni

comunicacions

específicament pel nucli de La Pineda. Tot i això en el document

comunicació es veuen agreujades durant els mesos de més

del seu PGOU de 1993, s'exposa quina és la situació dels

afluència turística. Una de les voluntats del PGOU de 1992 de

diferents sistemes públics des del 1976, any d'aprovació de fins

Salou és relligar el teixit urbà davant la dispersió urbana. En el

llavors pla vigent, fins a aquell moment, 1993, any en que es

cas del PGOU de 1993 de Vila-seca, aquest pretenia solucionar

redacta i s'aprova el PGOU de Vila-seca. Aquesta reflexió

el dèficit de vies de comunicació amb l'ampliació i millora

evolutiva, per cadascun del sistemes urbans locals, es fixa en les

d'algunes d'elles, i la modificació en el traçat per a procurar

viàries.

Les

deficients

infraestructures

l'accessibilitat al nou Centre Recreatiu Turístic (CRT).
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Els documents del planejament general dels 90, són documents

planejament quelcom més flexible davant els canvis de

d‟una major complexitat. S‟incorporen, a la memòria, documents

conjuntura al que es pugui veure sotmès.

que justifiquen els objectius, estratègies i criteris del planejament

Dels documents del planejament general dels 90, destaca la

general, i que fan d‟aquest document una eina més realista.

multiplicitat d‟instruments d‟execució, d‟ordre inferior, del que es

Documents com: memòries ambientals, anàlisis socioeconòmics,

proveeix l‟urbanisme municipal, per actuar en els diferents tipus

entre altres

114

. El planejament general de Cambrils de 1993,

de règim del sòl

115

(urbà, urbanitzable i no urbanitzable).

descriu l‟evolució i l‟estructura de la població en el municipi des

Instruments com els plans parcials, els plans d‟actuació, els

del 1979 al 1986. En aquest període, destaca un fort augment de

plans especials de reforma interior, ordenances especials,

la població, i la transformació del context local com a principal

normes complementàries, entre altres. En el cas de Salou

impacte del desenvolupament del turisme i les activitats terciàries

(PGOU de Salou, 1992) es cataloguen zones que precisen

que tenen lloc al municipi es de 1959. En aquell moment,

d‟ordenacions especials, amb normativa pròpia, anomenades

Cambrils havia triplicat la seva població respecte els anys

zones de volumetria específica.

setanta. També, en la memòria, es parla de l‟habitatge i les

El planejament general dels 90 té un desenvolupament en dos

segones residències, es centra en descriure l‟oferta turística del

temps, tal i com assenyala el PGOU de Salou de 1992. Un

municipi, basada en els apartaments i el desenvolupament de

primer quinquenni on el desenvolupament del pla general es

nombroses urbanitzacions dedicades a al segona residència

caracteritza per la seva lentitud, provocada per la situació

La normativa del planejament general, molt més concreta, és

econòmica del moment, on es produeix un creixement del sector

d‟aplicació en matèria d‟habitatge, medi ambient i estètica urbana

de residència permanent de forma sostinguda. Entre el 1995 i el

(PGOU de Cambrils, 1993). En el text del PGOU de Cambrils de

2000 millora la situació econòmica, traduint-se en un esgotament

1993 de Cambrils, s‟apunta la voluntat de fer del document de

del sòl urbanitzable. És en aquest segon quinquenni que apareix
un important ítem en el paisatge turístic urbà de la Costa

114

No és el cas del PGOU de Vila-seca (1993), molt més tècnic sols incorpora
uns antecedents que contextualitzen l'aprovació d'aquest document.

115

Classificació del règim urbanístic del sòl per la Llei d‟Urbanisme de Catalunya,
1/ 2005 del 26 de juliol.
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de

comunicacions

viàries:

l‟objectiu

és

Daurada central: el parc temàtic Port Aventura, en l'espai

Sistema

reservat al CRT a començaments dels 90.

l‟estructuració racional de la xarxa viària, a més de
proposar una millora de la connexió amb la ja existent

Consideracions del planejament general sobre les dotacions

per a que procuri el desenvolupament urbà en la direcció

urbanístiques locals i la superfície dedicada a l’edificació privada

que assenyala.

L‟objectiu que pretenia assolir el planejament general era intentar



Sistema d‟equipaments públics i col·lectius: un dels

donar sentit al mosaic urbanístic creat: "s‟han portat a terme

objectiu és agilitzar el procés d‟obtenció de sòl per a

diferents actuacions que han interconnectat la dispersió urbana,

equipaments. També es fa necessària una planificació

establint una xarxa més relligada i coherent." (PGOU de Salou,

racional dels equipaments, en dues direccions: la

1992, citat a POUM de Salou, 2003, pàg. 37) i donar resposta als

construcció d‟equipaments de caire més urbà en les

dèficits identificats pel que fa a les dotacions urbanístiques, més

àrees de segona residència i una localització estratègica

enfocades a la població permanent (PGOU de Vila-seca, 1993).

dels mateixos en el municipi.

Pel que fa a les diferents dotacions urbanístiques locals i la
superfície dedicada a l‟edificació privada:


lliures

públics:

primer objectiu va en la direcció d‟augmentar la
l‟objectiu

superfície dedicada a aquest ús, sobretot en les zones

l‟establiment de mesures concretes per assegurar

on es localitzen les urbanitzacions d‟estiu, i com a

l‟obtenció d‟espais lliures. El dèficit d‟aquests es

conseqüència de l‟aposta de l‟administració local per

solucionava, a nivell visual, amb els espais lliures privats.

afavorir un model turístic basat en la segona residència,

A nivell legislatiu, l'acompliment dels estàndards mínims

sobretot a Cambrils, com element per fixar els turistes al

s'aconsegueix amb operacions de petita dimensió o, amb

municipi. Un segon objectiu, busca la integració de les

la cessió de zones verdes de dimensió considerable a

edificacions privades, de les urbanitzacions, amb el seu

partir de l'execució de plans parcials i a partir de

entorn.

l'adquisició directa per part de l'administració local.

224

Zones d‟edificació privada: existeix un doble objectiu. Un

era

Sistema

d‟espais
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Els resultats que s‟esperaven assolir amb l‟entrada en vigor del

L‟aprovació de documents legislatius d‟ordre superior també

planejament general dels noranta, no va tenir el resultat desitjat

afecta a la revisió i reforma dels plans generals

en molts dels casos. No es van solucionar molts dels problemes
que es plantejaven sobre la reestructuració, especialment, dels
espais turístics. La millora econòmica de finals dels 90 augmenta

Els plans d‟ordenació urbanística municipal del 2000

la pressió edificatòria en aquests espais, i tot i la voluntat

Els documents de planejament municipal de l‟àrea d‟estudi, de la

d‟obtenir grans dotacions d‟espai públics per a la millora de la

dècada del 2000, són la culminació d‟un procés de maduració de

qualitat de vida, tant per als ciutadans permanents com

la teoria i la pràctica de la disciplina urbanística

temporals, dilueixen les aspiracions d‟un document que es

Es tracten de documents que contemplen totes les dimensions

caracteritzava pel seu plantejament realista i racional.

de la sostenibilitat, introduïda en la legislació urbanística de

Són diversos els motius que porten a la crisi de l‟ordenació local

forma clara, amb la voluntat de crear territoris equilibrats i

dels noranta. Un d'ells és l'esgotament del sòl que el mateix pla

pròspers.

havia proposat transformar, sobretot per l‟activitat de finals dels

En el POUM de Salou de 2003,

noranta.

116

.

“(el) criteri de partida del Planejament, ha de ser que
mitjançant

polítiques

adequades,

la

sostenibilitat

La caducitat del planejament general

impregni la gestió urbanística que s‟ha de portar a terme.

La caducitat dels plans generals aprovats als noranta ve

La reflexió i l‟anàlisi han de propiciar accions concretes,

motivada per les incògnites sobre el futur de diverses
infraestructures que afecten a l‟àrea d‟estudi, com el nou traçat
de les vies de ferrocarril, i la posada en marxa d‟altres
infraestructures com el vial de Cambrils i Salou, que altera
l‟organització municipal.

116
En el cas del municipi de Vila-seca, en el qual es localitza el nucli de La
Pineda, en el 2007 es va aprovar el text refós de les Normes urbanístiques del
Text articulat de la normativa vigent de Vila-seca, document que harmonitzava la
normativa urbanística d'acort amb les modificacions puntuals del PGOU de 1993
(DOGC núm. 4905, del 15 de juny de 2007). Aquest text no té el contingut exigit
per la legislació autonòmica prou desenvolupat, i per tant la seva informació
qualitativa no ha pogut utilitzar-se com a marc per comprendre l'evolució del
planejament parcial en el nucli turístic.

225

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 2.- Marc teòric i metodologia.

vers la utilització racional del territori, front els agents

I això tant per als nous processos d‟urbanització com per a la

agressors

la

reconversió de les trames urbanes ja existents –densitats, espais

sostenibilitat, cal que els agents, propiciïn l‟activitat

lliures, xarxa viària i mobilitats, etc.- en la mesura que sigui

urbanística, tinguin la sensibilitat necessària, a l‟igual que

possible” (POUM21

la societat civil, envers l‟objectiu d‟assolir, alts graus de

Tot i la voluntat de crear una ciutat més compacta i de

convivència entre l‟espai urbanitzat, i el territori en estat

característiques més urbanes, els municipis de l‟àrea d‟estudi

natura” (POUM de Salou, Criteris i objectius de

són conscients de la seva dependència de l‟activitat turística per

l‟ordenació, 2003, pàg. 187).

al seu desenvolupament econòmic: “fomentar la reconversió del

del

mateix.

Dins

els

aspectes

de

118

de Cambrils, 2005, pàg. 25).

sector turístic més enllà del turisme de “sol i platja”, posant en
La ordenació municipal també contempla la vessant ambiental

valor al qualitat del conjunt d‟espais lliures del municipi, entre els

del territori, així, “donat que el territori és un bé escàs sotmès a

quals, però no només es troba la platja” (POUM21 de Cambrils,

dinàmiques econòmiques i pressions urbanes de transformació,

2005, pàg. 26). Per això cal garantir la consolidació de Cambrils

cal que els ecosistemes més fràgils i valors naturals tant de costa

com a ciutat litoral “més enllà del temps turístic” (POUM21 de

com d‟interior, es tractin amb especial cura en la seva

Cambrils, 2005, pàg. 26).

planificació i gestió” (POUM de Salou, 2003, pàg. 187).

Salou es planteja la creació d‟una nova ciutat turística, hotelera,
basada en noves tendències que es concreten en “amplis

Objectiu del planejament municipal

conjunts de baixa intensitat edificatòria i importants quantitats de
117

, l‟objectiu principal dels

sòl lliures amb oferta complementària de serveis que satisfaci

documents de planejament general és la creació d‟una ciutat

qualsevol demanda que es pugui produir” (POUM de Salou,

“més compacta i complexa que compatibilitzi la seva vocació

2003, pàg. 193), amb resorts pioners en la Costa Daurada

turística amb el seu paper emergent de ciutat mitjana costanera.

central.

117

118

Tant en el cas de Cambrils com Salou

El municipi de Vila-seca, que inclou el nucli de La Pineda, encara té el
planejament vigent de 1993.
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El POUM de Salou de 2003 apunta que “els continguts bàsics del

Aspectes destacables

pla es centren en seguir uns creixements tant residencials com

El planejament general dels 90 entra en crisi per un esgotament

turístics, adaptats a les previsions futures i al model de ciutat que

de les disposicions sobre el municipi que feien aquests

les voluntats públiques han determinat”( pàg. 192).

documents, sobretot transcorreguts més de vuit anys des de la

Aquest objectiu general es pot desgranar en altres objectius més

seva aprovació i davant una realitat totalment diferent a la que

específics, i d‟acord aquest principi de sostenibilitat que regeix

llavors s‟afrontaven. Un altre dels motius pel qual el planejament

totes les dimensions del planejament municipal. Dels objectius

dels 90 entra en crisi, és per l‟aprovació de tot un conjunt de

que

documents

es

plantegen

aquests

documents,

destaca

que

el

d‟ordre

superior

que

afectaran
119

a

l‟ordenació

planejament municipal va més enllà dels enfocaments locals

municipal, com la Llei 2/2002 d'urbanisme

tancats en ells mateixos, i es preocupa pel seu encaix territorial a

municipi de Salou, i el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,

nivell global: “la inscripció de Cambrils com a ciutat emergent en

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

la configuració de l‟àrea metropolitana del Camp de Tarragona”

afectarà al municipi de Cambrils. També existeixen altres

(POUM21 de Cambrils, 2005, pàg. 25).

documents que emmarcaran els nous models de ciutat, com el

La preservació del medi ambient és també un objectiu comú en

Pla Territorial General de Catalunya

ambdós plans municipals: “tota persona té dret a gaudir d‟un

Sistema Costaner

122

que afectarà al
120

que

121

, el Pla Director del

i el procés d‟elaboració de l‟Agenda 21 per

medi ambient adequat pel seu desenvolupament qualitatiu”
(POUM de Salou, 2003, pàg. 187).
És també una preocupació, en els plans municipals, l‟accés a
l‟habitatge. La transformació de sòl en apte per ser urbanitzat ha

119

Publicat al DOGC núm. 3600, del 21 de març de 2002.

120

Publicat al DOGC núm. 4436, del 28 de juliol de 2005.

121

de tenir en compte “la correcta relació entre cost del sòl i cost

Definit en la Llei 23/ 1983, i aprovat en la Llei 1/ 1995, publicat al DOGC núm.
2032, del 31 de març de 1995.

d‟habitatge, per a que no es fragmenti l‟estructura social” (POUM

122

de Salou, 2003, pàg. 42).

Edicte del 7 de juny de 2005, sobre una resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques referent a tots els municipis del litoral de Catalunya.
Publicat en el DOGC núm. 4407, del 16 de juny de 2005. Hi ha una posterior
reforma per errades materials detectades en Edicte del 17 d‟abril de 2007, sobre
una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques (continua)
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al municipi de Cambrils

123

.

més precisa i detallada en funció de la part del municipi de la que

En aquesta dècada el grau de planificació és màxima. La presa

es tracti. Multiplicitat de codis i situacions urbanes s‟intenten

de decisions i la realitat dels municipis és analitzada al detall i

contemplar en aquest document, de cara a no deixar buits legals

plasmada en informes ambientals, demogràfics, i de mobilitat,

i replantejar espais ja urbanitzats que precisen d‟una reconversió

tenint en compte quina ha estat l‟evolució urbana del municipi

per no esdevenir obsolets o degradats.

des dels primers planejaments generals. Aquests informes
ajuden a captar la realitat actual, una diagnosi en el moment de

Consideracions del planejament general sobre les dotacions

redacció del planejament municipal, ajudant a decidir la fita

urbanístiques locals i la superfície dedicada a l’edificació privada

última de desenvolupament: quina ciutat volem?

Les consideracions del planejament municipal de la dècada del

Es plantegen els objectius, criteris i estratègies a seguir per

2000 sobre les dotacions urbanístiques locals i sobre la

aconseguir tal fita, però també es plantegen altres escenaris

superfície dedicada a l‟aprofitament privat són:

alternatius, on diferents variables poden afectar la materialització



Sistema d‟espais lliures públics: l‟objectiu és l‟obtenció

del planejament desitjat. Això es tradueix en documents més

d‟espais lliures per la construcció d‟un espai continu,

flexibles que pretenen mantenir certa capacitat de reacció davant

integrat i equilibrat.

nous esdeveniments o situacions, i la facilitat en plantejar un nou



Sistema

de

comunicacions

viàries:

l‟objectiu

que

document d‟ordenació local, si fos necessari.

persegueix aquest sistema és doble. Un primer objectiu

La ciutat s‟esmicola en funció de la seva naturalesa i el procés

és la construcció d‟una xarxa viària a nivell local racional

d‟urbanització al que s‟ha vist sotmès. Raó d‟aquest fet dóna la

i funcional. Un segon objectiu busca la concreció d‟una

normativa contemplada en els POUM de Salou i Cambrils, molt

xarxa viària que funcioni com a barrera per a la
contenció del creixement urbà.

referent a tots els municipis del litoral de Catalunya. Publicat en el DOGC núm.
4881, del 11 de maig de 2007.
123

Aquests tres documents, però, sols tenen influència en el planejament general
de Cambrils, ja que s‟aproven amb anterioritat al POUM de Cambrils (2005).
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Sistema

d‟equipaments

públics

i

col·lectius:

es

persegueixen tres objectius. Un primer objectiu és donar
continuïtat a l‟espai urbà, buscant la seva integració
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urbanística. Un segon objectiu és dotar d‟equipaments

requereix estudiar l‟estat de cadascuna d‟elles i com s‟integren

als barris residencials turístics per procurar la seva

en l‟àmbit municipal. L‟escala microlocal es converteix en

viabilitat.

fonamental per a la realització d‟una anàlisi exhaustiva. En

Per

últim,

la

planificació

racional

dels

equipaments és fonamental.

aquest sentit, “la geografia ha de recórrer, forçosament, a

L‟edificació privada: l‟objectiu és procurar un procés

abordatges que privilegiïn l‟individu per sobre el grup, el

urbanitzador d‟acord amb les pautes marcades per

microespai sobre els amplis territoris, l‟esdeveniment sobre els

l‟administració, no pels cicles del mercat. Per altra

grans processos: els seus referents tradicionals semblarien de

banda, l‟administració local ha d‟afavorir els processos

poca utilitat en aquest sentit” (Hiernaux, 2007, pàg. 261).

de residencialisme en les zones tradicionalment de

L‟escala mircrolocal és òptima per estudiar el fenomen de la

segones residències, incidint en la flexibilitat de les

urbanització turística, ja que permet obtenir resultats que es

edificacions

poden projectar a una escala major, per obtenir resultats a nivell

tradicionalment

dedicades

a

segona

residència en espais tradicionalment turístics.

de regió.
La riquesa informativa que ofereixen els plans parcials és

La caducitat del planejament municipal

utilitzada al màxim. Per una banda, la informació numèrica que

Els POUM aprovats en la dècada del 2000, estan actualment

aporten els plans parcials permet la confecció de mètriques per a

vigents, tot i que hagin estat sotmesos a correccions i

la definició del paisatge turístic urbà de la Costa Daurada central.

modificacions puntuals.

La informació de caire qualitatiu permet l‟elaboració de models
funcionals per a la descripció del paisatge turístic urbà de la
Costa Daurada central.

5.3.2 - El planejament parcial com a font per l'estudi del paisatge

L‟anàlisi quantitativa se serveix de les mètriques espacials que

turístic residencial de la Costa Daurada central

sorgeixen des de l‟Ecologia del Paisatge, per explicar el paisatge

Entendre la urbanització turística, com a peça de consum bàsica

turístic urbà de la Costa Daurada central. Més concretament es

en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani,
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serveix del paradigma pegat- corredor- matriu que Forman

124

ordenances dels plans parcials dibuixaran unes formes i un

(1995) desenvolupa per explicar els processos ecològics i els

paisatge concret en cada moment; respondran a les directrius

patrons paisatgístics, considerant el paisatge com un mosaic.

pròpies del model turístic, concretat per les necessitats de la

Els espais turístics madurs del litoral mediterrani no són

demanda, però sense deixar de banda l‟espai on s‟encaixen,

homogenis, ni clònics. La seva creació esta condicionada, no

intentant així, construir, a la vegada, ciutat.

sols per la necessitat de recreació i oci a satisfer, sinó per les
especificitats físiques i culturals del lloc en concret.
L‟estructura de les unitats turístiques, les seves formes, i les

5.3.2.1- Definició i descripció de l' objecte d‟estudi

característiques socials precisen d‟una anàlisi detallada de

Els plans parcials són l‟instrument adequat per estudiar com

cadascuna de les urbanitzacions turístiques, i de quina ha estat

s‟ocupa i es desenvolupa el territori turístic urbà, com han

la seva evolució respecte al territori on s‟encaixen, tant física

evolucionat les seves formes i funcions a partir d‟un model

com socialment.

turístic determinat. Tot i la rigidesa del fet urbà, l‟espai turístic es

Aquestes

unitats

turístiques,

urbanes,

s‟ordenen

i

es

caracteritza per la seva flexibilitat i adaptabilitat de les seves

construeixen a partir del que dicten els plans parcials, instrument

formes i funcions a les necessitats de la demanda. L‟adequació

urbanístic que concreta les actuacions de desenvolupament dels

d‟aquest instrument urbanístic és òptima, si es té en compte que

125

. En aquest cas concret, al tractar-se d‟un

en el projecte sols es contempla la fase de planejament dels

espai urbà condicionat per l‟activitat turística, les directrius i

sectors urbans de l‟espai turístic: s‟analitzen les intencions en

sòls urbanitzables

l‟ordenació d‟aquests espais, com eren o són concebuts, i quines
124

Abans, Gordon i Forman a Landscape Ecology (1986).

125

Tal com defineix l‟article 33 del Text refós de la Llei d‟Urbanisme 1/ 2005, el
sòl urbanitzable els que el pla d‟ordenació urbanística municipal consideri
necessaris i adequats “per garantir el creixement de la població i de l‟activitat
econòmica, [...]. El sòl urbanitzable ha de ser quantitativament proporcionat a les
seves previsions de creixement de cada municipi i ha de permetre [...] els
programes de sòl i d‟habitatge.” (DOGC núm. 4436, del 28 de juliol del 2005, pàg.
23363).
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necessitats aspira a cobrir o satisfer, independentment del
resultat real que acaba per materialitzar-se en la ciutat turística.
Interessa la representació física del paisatge urbanoturístic,
imaginat com un tot, resultat de l‟articulació d‟aquests plans
parcials que urbanitzen petits sectors o peces de l‟espai turístic:
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quant es desenvolupa (procés d‟ocupació del territori) i com ho fa

constructiu o el que

(tipologies d‟edificació, formes, que caracteritzaran i donaran

planejament

identitat al territori turístic).

urbanització, caracteritza un espai a urbanitzar però no defineix

El pla parcial és l‟instrument “destinat a ordenar en detall un àrea

el seu resultat final sobretot en la part del sector dedicada a

habitualment homogènia de mida reduïda que s‟ha d‟urbanitzar i

l„aprofitament privat. Però, sí que l‟orienta i en plasma la voluntat

edificar en un termini relativament breu per incorporar-se a la

ordenadora, per part de l‟autoritat local, i a partir de els

ciutat” (López de Lucio, 1999, pàg. 160). De fet, es defineixen

necessitats

com plans d‟actuació pel seu caràcter immediat sobre el territori.

volumètrica, tipologia edificatòria, entre altres. Així continua

Els plans parcials “tenen per objecte, en sòl urbanitzable,

definint els plans parcials com “els que realment construeixen

desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen totes

l‟espai físic de la ciutat i la seva forma tangible” (Esteban i

les determinacions pertinents per a l‟ordenació urbanística

Noguera, 1984, pàg. 160), sobretot en l‟àmbit públic on en

detallada dels sectors que abasten [...]” (DOGC núm. 4436

126

, de

parcial

socials:

s‟anomenen estudis

marca

en

les

pautes

determina

tipus

de

de

de

detall. El

la

posterior

configuració

dibuixa la trama urbana.

28 de juliol del 2005, pàg. 23370).

A més de definir la forma i estructura de l‟espai urbà, en

El resultat que persegueixen els plans parcials és la constitució

determina les funcions o usos al detall. En l‟estructura del pla es

d‟un teixit urbà continu, amb identitat pròpia, així, com afirma

defineix quina superfície del sector a urbanitzar es destinarà a

Esteban i Noguera (1984), “l‟ordenació en zones i sistemes,

cada ús: edificació o aprofitament privat i la tipologia d‟edificació,

garantirà en principi, i en termes generals, una correcta relació

la xarxa d‟espais públics, equipaments públics, cessions, entre

entre les parts que han de ser objecte del planejament parcial, i

altres. Es tracta de “l‟últim graó del planejament” (López de

entre aquestes i el teixit urbà existent i el territori” (pàg. 72).

Lucio, 1999, pàg. 161), abans de la seva construcció, i tot i que

Els plans parcials són l‟instrument que dóna forma a la ciutat, no

es tracta d‟un document tancat, perquè necessita de l‟aprovació

és un instrument final de construcció, no és un projecte

de l‟administració local, es tracta d‟un document prou flexible
capaç d‟adaptar-se al canvi en la conjuntura econòmica i social

126

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'Urbanisme.
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que es pugui produir des de la seva aprovació fins al final de la

urbanitzadora anés precedida d‟un pla parcial, i ni que un pla

seva materialització o construcció.

parcial hagués d‟estar sota el paraigües d‟un pla general

Per sobre d‟ell existeixen altres figures d‟ordenació general que

municipal (López de Lucio, 1999; BOE núm. 107, del 5 de maig

regeixen el creixement urbà i condicionen les ordenances dels

del 1975, pàg. 9427).

plans parcials. Els plans parcials han d'evolucionar, jurídicament

Els plans parcials ordenen sectors dividits a la vegada en

parlant, sota el marc del planejament general d‟ordenació

diferents sistemes. Tot i que l‟execució d‟un pla parcial pot venir

municipal, i les ordenances que dicta. El planejament general,

motivada per les necessitats d‟aprofitament privat per part de

defineix unes normes bàsiques d‟urbanització de cada zona del

particulars o promotors, han de contemplar la dimensió pública o

municipi, ateses les necessitats d‟obtenir cert benefici i a partir

col·lectiva de la ciutat. Així, una part del sector del pla parcial es

del context econòmic i social de cada moment, i que ell mateix

destinarà a sistemes: parcs i jardins, accessos, espais públics

defineix a partir de les diferents categories del sòl municipal. De

urbans com places, comunicacions, i equipaments destinats a

fet, el planejament municipal, a la vegada, es regeix per la llei del

satisfer les necessitats de la població, entre altres. Així, el pla

sòl que determina l‟estat. Des de 1975, i posada en

parcial és necessari que comprengui una unitat amb una

funcionament de la Llei del Sòl del 1975

127

(BOE núm. 107, de 5

dimensió mínima per assegurar la cessió de terrenys per a tal

de maig del 1975, pàg. 9427), tota actuació urbanitzadora a

objectiu. La resta de sòl del sector, destinat a aprofitament privat,

l‟estat espanyol ha de venir precedida per l‟aprovació d‟un pla

estarà regulat sota unes ordenances concretes segons la zona

parcial que l‟ordeni de forma concreta i detallada. De fet, durant

en el que es situï, i d‟acord amb els sectors contigus ja

la vigència de la Llei del Sòl de 1956

128

(BOE núm. 135, del 14

de maig de 1956, pàg. 3106), no era obligatori que una actuació

urbanitzats. En concret, el pla parcial
paràmetres

d‟edificació

que,

sense

129

pot “concretar els

alterar

l‟aprofitament

urbanístic de la zona o illa, admeten variació” (DOGC núm. 4436,
127

Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la Llei sobre Règim del Sòl i
Ordenació Urbana. Text refós aprovat al 1976 (Real Decret 1346/1976, de 9 de
abril, pel que s‟aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació
Urbana, al BOE núm. 144, del 16 juny de 1976, pàg. 11755).

del 28 de juliol del 2005, pàg. 23370). Els plans parcials

129
128

Llei de 12 de maig de 1956 sobre el règim del sòl i ordenació urbana.
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Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.
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asseguren la cessió de terrenys per a la constitució d‟una ciutat,

- Garantir l‟abastiment d‟aigua i contemplar el traç del

de gaudi públic i col·lectiu.

clavegueram, l‟abastiment d‟energia elèctrica i altres serveis.

Es destaca l‟exposició pública del pla abans de ser aprovat per

- Contemplar les places de pàrquing.

l‟Ajuntament, o per l‟òrgan autonòmic corresponent en el cas de

- Avaluar, econòmicament, la implantació dels serveis i l‟execució

que es tractin de ciutats de menys de cinquanta mil habitants.

de les obres.

Els plans parcials compten amb un nivell de detall molt precís per

- Un pla d‟etapes que reguli les obres d‟urbanització del sector en

evitar caure en males pràctiques justificades, en temps anteriors,

el temps i serveixi com a mecanisme de distribució equitativa

per buits legals.

dels beneficis i obligacions de les unitats d‟execució.

El contingut tècnic del pla parcial (contemplat en la legislació:
TR/1992, art. 83 i en el RP/1978, arts. 45 a 56, a López de Lucio,

D‟aquests continguts tècnics, per al present treball, interessa la

1999; Text Refós de la Llei d‟Urbanisme de Catalunya, 1/ 2005, a

informació numèrica i qualitativa que es desprèn de l‟assignació

DOGC núm. 4436, del 28 de juliol del 2005) es concreta en la:

dels usos del sòl al detall i la tipologia edificatòria, dels espais

- Delimitació de l‟àrea de planejament.

privats dedicats a la construcció d‟habitatges (ús residencial), i

- Assignació dels usos al detall i la tipologia edificatòria (ús i

l‟apartat dedicat al dimensionament dels diferents sistemes de

forma de l‟edificació).

l‟equipament local. La informació sobre aquests usos del sòl

- Divisió del sector en unitats d‟execució.

urbanitzable, o elements bàsics del paisatge urbà, permetrà el

- Dimensionament dels diferents sistemes de l‟equipament local:

disseny

parcs i jardins, zones esportives, centres cultural i docents,

caracteritzaran l‟espai urbanoturístic de la Costa Daurada

zones per la construcció de temples, centres assistencials i

central.

sanitaris i serveis d‟interès públic i social.

El document del pla parcial també inclou la llista dels propietaris

- Definició del traç que configuren el sistema viari local i els

de les terres afectades pel futur projecte d‟urbanització, a més

espais públics.

del compromís entre els promotors i l‟ajuntament, i la viabilitat

i

l‟aplicació

de

les

mètriques

espacials

que

dels promotors per tirar endavant l‟obra.
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Pel que fa al contingut formal dels plans parcials, hi ha una

Aquest apartat pren rellevància en la metodologia dissenyada, ja

estructura comú que es repeteix en tots ells. Els plans parcials

que permet obtenir informació de caire qualitatiu sobre la

(contemplat en el RP/1978

130

, en els articles del 57 a 64, citat a

composició de l‟espai turístic urbà de la Costa Daurada central.
131

López de Lucio,1999) han d‟incloure:

- Plànols d’informació urbanística

- La Memòria, i els estudis justificatius i complementaris. En

informació urbanística sobre el sector susceptible d‟intervenció,

aquest apartat que enceta un pla parcial, es justifica la necessitat

com: un plànol de situació, un plànol d‟ordenació establerta pel

d‟urbanitzar un determinat sector. En aquesta memòria també

planejament de rang superior, un plànol topogràfic amb les

s‟assenyala el marc legislatiu on es mourà el pla: la llei del sòl

corbes de nivell, un plànol d‟informació cadastral on apareguin

vigent i el pla d‟ordenació municipal vigent. En els plans

els límits de la parcel·la i un plànol sobre les edificacions i altres

consultats també s‟inclou una descripció del municipi i àrea a

elements existents en la parcel·la o sector a urbanitzar abans de

urbanitzar, en definitiva el context físic, econòmic i social del

realitzar cap tipus d‟actuació urbanística.

moment. La descripció del sector i funció que s‟hi localitza també

- Plànols d’ordenació de Projecte

se sol incloure en aquesta memòria justificativa: forma de la

plasmar les determinacions obligatòries. S‟inclou un plànol de la

parcel·la, que hi ha en ella abans de ser urbanitzada, què hi ha al

zonificació per usos, incloent els espais lliures, equipaments,

voltant del sector, entre altres consideracions. Per últim,

xarxa viària i de comunicacions, entre altres. També s‟inclou un

assenyala els objectius i criteris d‟ordenació, a més de la solució

plànol d‟alineacions i rasants de la xarxa viaria, un altre del traç

adoptada per urbanitzar tal àrea, que sol incloure un quadre

de les diferents xarxes d‟abastiment d‟aigua, electricitat i

resum de la distribució numèrica de la superfície per usos, els

clavegueram. Si s‟escau, plànols per àrees de la urbanització.

: Plànols que contenen

132

. Plànols de detall, per

usos establerts, coeficients de ponderació d‟usos, entre altres
determinacions.
131

No tots els plans parcials consultats disposen de plànols de situació i
configuració del sector a urbanitzar.

130

Real Decret pel que s‟aprova el Reglament de Disciplina Urbanística pel
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana,
al BOE núm. 223, del 18 de setembre de 1978, pàg. 21767.
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132

No tots els plans parcials consultats disposen de plànols de situació i
configuració del sector a urbanitzar.
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- Ordenances reguladores de l’edificació i els usos. Els plans

document amb la justificació que el pla parcial s‟adequa al

parcials detallen al màxim la disposició dels sistemes públics que

programa d‟actuació municipal, si fos necessari.

presentaran els sectors, però des de l‟àmbit privat, no inclouen al
detall la disposició i construcció del mateix, el que si s‟inclou són
tot un conjunt de regles que beuen de les ordenances municipals

5.3.2.2.- Característiques i evolució dels plans parcials analitzats

per zones.

a la Costa Daurada central

- Pla per etapes. Assenyala l‟ordre i prioritats per a l‟execució del

Les ciutats turístiques del litoral mediterrani presenten una

pla, i el sistema d‟actuació aplicable a cada polígon.

complexitat derivada de la voluntat de crear peces urbanístiques,

- Estudi econòmic i financer. Recull el cost de les obres per cada

dedicades al turisme, diferents de les que són fruit de la

sector i zona el pla, i les responsabilitats de cadascun dels

producció immobiliària pròpia de la ciutat convencional. La

agents que participen en el desenvolupament del pla. Avaluació

urbanització convencional es dilueix amb la turística, creant un

econòmica de la promoció, i l‟estudi i la justificació de la seva

mosaic construït al llarg del litoral mediterrani.

viabilitat.

Un primer pas per a la utilització adequada dels plans parcials

134

com a font d‟informació, és la seva depuració, ja que hi hauran
A més d‟aquest punts, el Text Refós de la Llei d‟urbanisme de
Catalunya,

Decret

Legislatiu

1/2005

133

,

assenyala

altres

plans que no compleixin amb uns requisits bàsics per a ser
tinguts en compte. Aquests requisits són:

documents que han de formar part dels plans parcials com: una

-

Els plans parcials aptes per l‟estudi han de justificar la

justificació de que es compleixen les determinacions del

seva existència, de forma directa o indirecta, pel

planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible, una

desenvolupament de l‟activitat turística.

divisió poligonal, si s‟escau, un informe mediambiental i un
134

133

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme (DOGC núm.04436, del 28 de juliol de 2005).

Pren rellevància l'annex amb la relació dels plans parcials aprovats en el
període d'estudi a la Costa Daurada central. Aquests apareixen ordenats
cronològicament en l'Annex 2, Annex 3 i Annex 4, on a més, s'especifica si és
apte per a l'estudi.
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-

-

-

Els plans parcials aptes per l‟estudi han d‟urbanitzar

apartat dedicat a la justificació, tal i com es pot observar en els

nous sectors residencials en cadascun dels municipis

primers plans parcials del període d‟estudi, o des del seu apartat

que conformen l‟àmbit d‟estudi.

d‟usos, que contempla l‟ús terciari, el de reserva turística o

Els plans parcials aptes per l‟estudi han de ser plans

hoteler, en els plans més recents (tant en ús predominant o

aprovats, tot i que encara no hagin estat executats o es

principal, com en l‟ús secundari o compatible), que denota el

trobin parcialment executats.

caràcter turístic del sector a urbanitzar. De fet, en el cas de

Els plans parcials aptes per l‟estudi han de contenir

Cambrils la creació i aprovació dels primers plans parcials del

suficient informació numèrica per a l‟aplicació de les

període d‟estudi està justificada des de la irrupció del turisme en

mètriques espacials dissenyades
-

-

135

.

el municipi, i amb una voluntat de controlar l‟activitat immobiliària

Els plans parcials aptes per l‟estudi han de constar com

associada a aquesta, que comportava la urbanització de grans

la última modificació aprovada del mateix, per al sector

extensions de sectors dedicats a segona residència.

que urbanitzin, encara que s‟acabin desenvolupant sota

El procés per a la construcció de la base de dades dels plans

una figura urbanística diferent, com per exemple els

parcials aptes

plans especials de reforma interior o PERI.

primera tria dels plans que aportaran la informació bàsica per a

Els plans parcials aptes per l‟estudi també inclouen les

l‟estudi. En una segona depuració de la base de dades, sols

ampliacions de sectors ja aprovats. Aquests són

s‟han contemplat aquells plans parcials que ofereixen informació

considerats com a plans independents, tot i que annexos

numèrica útil per al càlcul dels paràmetres escollits, així s‟han

a l‟inicial.

descartat aquells plans parcials que no aportaven tota la

136

per a l‟estudi, i per l‟àrea d‟estudi, consta d‟una

Sols s‟han tingut en compte aquells plans que justifiquen la seva

informació bàsica per poder sotmetre‟ls a estudi. En una darrera

existència a partir de l‟activitat turística, ja sigui des del seu

fase de depuració, dels plans contemplats després de la primera
i segona selecció, s‟han desestimat els plans parcials repetits o

135

S'han contemplat plans parcials que tot i que no disposen de prou informació
numèrica per a l'aplicació de les mètriques, si que disposen d'informació de caire
qualitatiu per a l'aplicació i disseny de models funcionals, sobretot a nivell de
pegat.

236

que han sofert posteriors modificacions. Dels plans modificats,
136

Veure Annex 2, Annex 3 i Annex 4.
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només s‟ha tingut en compte l‟última aprovació. Es tracten de

disposen de paràmetres propis i poden estar afectats per

plans parcials aprovats en un moment determinat, però no

ordenances més recents.

executats fins al cap d‟un temps. En el moment de ser executats

A continuació s'adjunta el mapa 3

la conjuntura que afecta al seu desenvolupament és diferent a la

planejament parcial i la resta d'instruments de planejament urbà.

conjuntura del moment en el que va ser aprovats, aquest fet

S'hi concreten també els espais turístics urbans que no han estat

provoca que alguns aspectes hagin de ser reformulats, ja sigui

incorporats a l'estudi per diversos motius. Aquests motius són:

137

, que sintetitza l'aptitud del

perquè canvia el marc en el qual es desenvolupen (dictamen

- no són espais urbans de naturalesa turística atès que el

d‟una nova llei del sòl o un nou pla general d‟ordenació

contingut del pla que els ordena no específica tal funció ,

municipal), o perquè en el moment de la seva construcció no

- no es disposa de cap document que expliqui el seu

s‟adapten a la realitat socioeconòmica, i per tant, no s‟adapten a

desenvolupament, ja sigui perquè el document s'ha

les peticions i necessitats de la demanda. Aquests canvis

perdut o perquè la seva aprovació és anterior a la

repercuteixen, bàsicament, tant en els paràmetres urbanístics

obligatorietat de redactar un pla de desenvolupament

com en les ordenances referents a les densitats d‟ocupació de

urbà,

superfícies destinades a un determinat ús. D‟aquesta manera, el

- no són sòls urbanitzables, el seu desenvolupament no

paisatge resultant d‟aquella unitat canvia substancialment.

està subjecte a un pla parcial.

Es prendrà l‟última modificació o reforma del pla per a la
realització de l‟estudi. Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat

Per la seva banda, les urbanitzacions aptes per a l'estudi, són

que el pla parcial canviï de nom, amb les modificacions i els nous

destacades en funció de l'instrument de planejament que les

criteris de planejament general, inclús canviant d‟instrument

desenvolupen.

d‟execució.
El que no s‟ha desestimat són les ampliacions, que han estat
tractades com a nous polígons, atenent a que es tracten de
noves peces urbanitzables, que tot i que completen un àmbit,

137

En el mapa, en l'interior de les urbanitzacions turístiques sotmeses a estudi,
s'incorpora un codi. Aquest codi fa referència al pla parcial, que es recull en
l'Annex 5 i en la guia de plans parcials de l‟àrea d‟estudi (adjunt al document de
la tesi).
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Mapa 3: Característiques del
planejament parcial a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

P5
P8

P9

Tesi Doctoral.

Llegenda:

Inaptitud dels planejament
per a l'estudi:

No apte

No dada

No subjecte a pla parcial

Unitat d'Actuació

No desenvolupat

Límit municipal

Pla Parcial

Escala

1:60.000

Instruments de planejament:

Pla Especial de
Reforma Interior

S1

0

0,5

1

2 Km

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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A través del gràfic 5.1, s‟observa que, el nombre de plans

urbanitzada a partir dels plans parcials analitzats a la Costa

parcials, aptes, aprovats per dècades no està relacionat amb la

Daurada central. La dècada del 2000 destaca per l‟escàs nombre

superfície que s‟urbanitza en cadascuna d‟elles. Les dimensions

de plans parcials aprovats, el més baix de tot el període. Per

dels plans parcials varien al llarg del període d‟estudi. Tot i que la

contra, els 14 plans parcials aprovats en la dècada del 2000,

dècada dels 60 és la dècada on més plans parcials s‟aproven, el

urbanitzen el contingent més alt de sòl urbanitzable de tot el

percentatge de superfície que urbanitzen representa un 19‟71%

període d‟estudi, suposant un 25'13% del total de superfície

del total de superfície urbanitzada a partir dels plans parcials

urbanitzada a partir dels plans parcials analitzats a la Costa

analitzats a la Costa Daurada central.

Daurada central.

En les dècades del 70 i 80, es produeix un descens tant en el

En conseqüència es pot fer el supòsit que el paisatge urbà fruit

nombre de plans parcials aprovats com en la superfície que

de l‟aprovació dels plans parcials de la dècada dels seixanta és

urbanitzen, aquesta relació és més equilibrada que en la dècada

molt més heterogeni que el paisatge que dibuixen dels plans

anterior. Concretament en la dècada dels 70, un total de 21 plans

aprovats en el 2000.

parcials urbanitzen un 17‟94% del total de superfície urbanitzada

En la dècada dels seixanta s‟aproven plans parcials de poca

a partir dels plans parcials analitzats a la Costa Daurada central,

dimensió que projecten idees i objectius diferents sobre un

mentre que en la dècada dels 80, un total de 15 plans parcials

mateix espai. Per contra, els plans parcials aprovats en al

urbanitzen un 14‟99%.

dècada del 2000 conviden a una homogeneïtat paisatgística, ja

En la dècada dels 90 es produeix una recuperació del nombre de

que afecten a extensions de terreny més àmplies regides per

plans parcials aprovats, fins a 19, i un creixement en la

unes ordenances comuns.

superfície que urbanitzen, un 22'2% del total de superfície
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Part 2.- Marc teòric i metodologia.

localitzen a major distància del nucli tradicional

138

, i més propers

Gràfic 5.1. Nombre de plans parcials aptes en relació al percentatge de

a la línia litoral, juntament amb les urbanitzacions aprovades als

superfície urbanitzada dels plans parcials aptes, per dècada, a la Costa

anys 70, amb l‟objectiu de crear nuclis residencials, dedicats a

Daurada central.

habitatge temporal, i diferents de la ciutat convencional.

Nombre de plans
parcials

%

25

30

25

20

20

139

Taula 5.18. Distància

mitjana dels plans parcials a la línia litoral i al

nucli tradicional, en el municipi de Cambrils.

15
15
10
10

5

5

0

0

Dècada 1960

Dècada 1970

Dècada 1980

Percentatge superfície urbanitzada plans parcials aptes

Dècada 1990

Dècada 2000

Nombre plans parcials aptes

Dècades
Dècada 60
Dècada 70
Dècada 80
Dècada 90
Dècada 00

Font: elaboració pròpia.

Distància mar (m)

Distància nucli
tradicional (m)

647,6
577,2
668,0
739,3
921,4

2.983,9
2.928,9
2.087,1
2.541,4
1.373,9
Font: elaboració pròpia.

Des de la perspectiva de l‟ocupació de sòl, el mosaic urbà de la
Costa Daurada central es construeix des dels anys 60, amb
l‟ocupació de la primera línia litoral, i a mesura que es colmata,
es transforma el sòl més proper al nucli tradicional, i allunyat del
mar. En les següents taules, 5.18 i 5.19, es pot observar com els

138

En el cas del municipi de Cambrils s‟ha pres el nucli interior, de més antiguitat
que el nucli tradicional litoral. I en el cas del nucli de La Pineda, tot i que
actualment s‟hauria de considerar Vila-seca com a nucli tradicional, en els anys
60, al pertànyer a Salou, s‟ha considerat el nucli antic d‟aquest municipi com a
nucli tradicional.
139

plans parcials aprovats en la dècada dels 60 són els que es
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Distància mitjana des del centre dels plans parcials al centre del nucli
tradicional, en metres.
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Taula 5.19. Distància

140

mitjana dels plans parcials a la línia litoral i al

nucli tradicional, en els municipis de Salou i La Pineda.

tradicionals de població, o nuclis de població permanent. La
majoria són urbanitzacions que es situen a primera línia de
costa, amb alguna excepció.

Dècades
Dècada 60
Dècada 70
Dècada 80
Dècada 90
Dècada 00

Distància mar (m)

Distància nucli
tradicional (m)

553,3
484,0
612,6
549,6
687,1

3.063,9
1.848,4
2.460,7
2.365,7
687,1

En la dècada dels 70, la majoria de plans parcials aprovats es
localitzen en la zona de Vilafortuny i les urbanitzacions de llevant
de Cambrils. Es completa la trama litoral en la zona de les
Urbanitzacions de ponent, i s‟inicia el desenvolupament urbà en
el municipi de Salou, en concret en les zones més properes a
Cap Salou.

Font: elaboració pròpia

En la dècada dels 80, i si es continua observant el mapa 4,
destaquen els plans parcials aprovats en el nucli de Salou, i la

La representació d‟aquest procés ocupació del sòl urbanitzable
dels municipis de Cambrils, Salou i el nucli de la Pineda, es pot
observar en el mapa 4 sobre l‟evolució de la urbanització turística
en el planejament parcial de la Costa Daurada central, per
dècades

141

.

En la dècada dels 60, el fenomen comença amb la construcció
d‟urbanitzacions en la zona del Cap Salou, La Pineda i les
urbanitzacions de ponent de Cambrils, i en menor mesura en la
zona de Vilafortuny. Totes elles ben allunyades dels nuclis

complementació de les trames urbanes de les urbanitzacions de
ponent de Cambrils i Vilafortuny. Les urbanitzacions de Cap
Salou i les urbanitzacions de llevant de Cambrils inicien
ocupacions cap a l‟interior del municipi.
Als 90 es completa la trama urbana de l‟àrea d‟estudi, ocupant
els espais no urbanitzats entre urbanitzacions ja consolidades,
com en el cas de les urbanitzacions de ponent de Cambrils. Es
completen les urbanitzacions de llevant del municipi de Cambrils
i les de Vilafortuny.
Ja en la dècada del 2000, la majoria de plans parcials s‟aproven

140

Distància mitjana des del centre dels plans parcials al centre del nucli
tradicional, en metres.
141

en les zones properes als nuclis tradicionals de Cambrils i Salou,
i es completa la trama urbana del nucli de La Pineda.

Veure nota peu de pàgina 137.
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Mapa 4: Classificació dels plans
parcials, per dècada de la seva
aprovació, a la Costa Daurada central

Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto
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Tesi Doctoral.
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Llegenda:

Dècada aprovació
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Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

6.- La definició del paisatge turístic residencial

A un nivell d‟anàlisi intermedi, les mètriques espacials i models

de la Costa Daurada central

funcionals dissenyats s‟han projectat a nivell de classe, tot
distingint diferents tipus d‟urbanitzacions que expliquen el

La metodologia proposada en el capítol anterior, té com a
principal objectiu la definició i caracterització del mosaic del
paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central. Per a
l‟acompliment d‟aquest objectiu, i tal i com es recull en la taula
que sintetitza la metodologia descrita en el capítol cinquè, taula
6.1, s‟han dissenyat i aplicat mètriques espacials i models
funcionals a diferents nivells d‟anàlisi. Pel que fa al nivell més
bàsic de projecció de les mètriques espacials i models

paisatge de les segones residències en la Costa Daurada
central.
En l‟últim nivell d‟anàlisi que proposa l‟Ecologia del Paisatge, el
més global i el que es nodreix dels resultats obtinguts a nivells
d‟anàlisi inferiors, les mètriques i model funcional dissenyats i
aplicats, es projecten a nivell de paisatge. L‟anàlisi de les matrius
elaborades, a partir de la seqüència de tipus d‟urbanitzacions
tendencials que caracteritzen al paisatge de les segones

funcionals, el pegat, l‟anàlisi de l‟evolució dels components

residències, permeten distingir diferents tipus de patrons de

bàsics de l‟espai turístic urbà ha permès caracteritzar l‟espai

paisatge turístic residencial fins a establir la unitat de paisatge

turístic residencial de l‟àrea d‟estudi. Ha permès explicar

bàsica, o patró bàsic, que identifica al paisatge de les segones

l‟evolució de l‟espai transformat per les segones residències a la

residències a la Costa Daurada central.

Costa Daurada central, des dels anys 60 i fins al 2010.

Els resultats de l‟aplicació de els mètriques i models funcionals
dissenyats, per a cada nivell d‟anàlisi, pegat, tipus d‟urbanització
i paisatge, que s‟expliquen a continuació.
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Taula 6.1: Síntesi de la metodologia dissenyada i aplicada per a la definició i anàlisi del mosaic del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central.

Nivell de projecció de les
mètriques espacials i
models funcionals

Objecte d'estudi de les
mètriques espacials i
models funcionals

Resultats de les mètriques
espacials i models
funcionals

Pegat

Components bàsics de l'espai
turístic urbà

Espai turístic residencial

Classe

Tipus d'urbanitzacions

Paisatges de segona
residència

Paisatge

Matrius de tipus
d'urbanitzacions tendencials

Tipus de patrons de paisatge
turístic residencial

Objectiu final de la metodologia: definició i anàlisi del
MOSAIC
del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central

Font: elaboració pròpia.
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

6.1.- La construcció de l'espai turístic residencial de la Costa

dicten a un nivell superior, plans generals i legislació urbanística

Daurada central

estatal o autonòmica, i evolucionen al llarg del període d‟estudi.

Els pegats són elements bàsics del paisatge residencial. En la

La presència o abundància d‟aquests components bàsics de

lògica d‟aquest estudi es fan correspondre amb cadascun dels

l‟espai també depenen, en darrer terme, d‟altres agents del

usos del sòl o categories en que la superfície urbanitzable dels

sistema turístic, sobretot de la demanda del mercat i de les

plans parcials queda dividida: espais lliures públics, espais

estratègies dels promotors.

dedicats a comunicacions viàries, equipaments públics

La intensitat de creixement i decreixement de cadascun dels

i

col·lectius i superfície dedicada a l‟edificació privada.

tipus de pegats, al llarg del període d‟estudi, permet determinar
quin ha estat el seu paper al llarg del temps. És el reflex de
decisions preses a un nivell superior que es materialitzen en el

6.1.1.- Les mètriques en la definició i descripció de l’espai turístic

model de ciutat que es defineix a través del planejament general

Les mètriques dissenyades per aquest nivell d‟anàlisi són de

en cada moment. En definitiva, reflecteix la visió sobre l‟evolució

caràcter numèric. Es tracta de fórmules, índexs, que donen valor

de l‟ocupació de l‟espai turístic urbà.

a cadascun dels aspectes que formen part del paisatge turístic
residencial que s‟estudia a partir de les dades numèriques
extretes dels documents de planejament parcial.

a.- Evolució de la Superfície dedicada al Sistema d'Espais
Públics
La superfície dedicada al Sistema d‟Espais Públics és del

6.1.1.1.- Els components bàsics de l'espai turístic

37‟55% de mitjana en els plans parcials aprovats a la Costa

En la definició de l‟estructura del paisatge turístic residencial de

Daurada central per al període d'estudi establert. Destaquen com

la Costa Daurada central, a nivell de pegat, els components

a excepcions, pel dèficit en el resultat d'aquesta mètrica, les

bàsics de l‟espai, tal com queden fixats en el planejament parcial,

urbanitzacions de Cap Salou, amb un 18‟08%, de mitjana de la

estan condicionats per les determinacions urbanístiques que es

superfície dels plans parcials aprovats, dedicada a aquest
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component. En el mapa 5

142

es mostra el resultat de la mètrica

En la dècada dels 80 augmenta el nombre de plans parcials

en l'àrea d'estudi.

aprovats que dediquen més del 40% de la seva superfície a

En el cas de Salou i La Pineda, el Sistema d‟Espais Públics

aquest sistema. La posició de veïnatge de molts d‟aquests plans

s‟explica pel protagonisme del Sistema d‟Espais Lliures Públics,

parcials, respecte a altres ja aprovats en dècades anteriors i de

mentre que en el cas de Cambrils, el pes del Sistema d‟Espais

menor percentatge, indiquen la voluntat de complir amb un

Públics té a veure amb el valor resultat del Sistema de

objectiu de connectivitat i de compensació de l'espai turístic

Comunicacions Viàries

143

.

residencial. Encara s‟aproven, però, plans parcials on el Sistema

En el mapa 6, es mostra l'evolució de la superfície dedicada al

d‟Espais Públics no supera el 30% de la superfície total del pla

Sistema d'Espais Públics, per dècada, a la Costa Daurada

parcial, sobretot en les zones de major vocació turística:

central.

Vilafortuny, Cap Salou i les urbanitzacions de ponent de

La dècada dels 60, és la dècada en que s‟aproven més plans

Cambrils.

parcials que dediquen menys d‟un 30% de la seva la superfície

En la dècada del 2000, s‟estabilitza la tendència de la dècada

total al Sistema d‟Espais Públics. Tot i això, hi ha un predomini

anterior, i es dedica de forma generalitzada, i de mitjana, entre el

de plans parcials que hi dediquen entre un 30% i un 40% de la

40% i el 50% de la superfície total dels plans parcials a aquest

seva superfície. En la dècada dels 70, augmenta el nombre de

component de l‟espai urbà. Encara s‟aproven plans parcials amb

plans parcials que dediquen entre el 30% i el 40% de la seva

percentatges per sobre i per sota d‟aquests valors mitjans, però

superfície al Sistema d‟Espais Públics.

en cap cas presenten valors inferiors al 30%.

142

Veure nota peu de pàgina 137.

143
Aquest component de l'espai turístic urbà es desenvolupa en l'apartat a.3, que
es recull en pàgines posteriors.
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

A mode de síntesi, el creixement del percentatge de superfície

En els dos casos d’estudi, pels municipis de Cambrils i Salou- La

dedicada al Sistema d’Espais Públics en els plans parcials

Pineda, tal i com es pot observar, es dibuixa una línia de

aprovats durant el període d’estudi es pot observar en els gràfics

tendència ascendent i quasi amb la mateixa intensitat per a tot el

6.1 i 6.2, elaborats a partir de la taula de resultats 6.2.

període d'estudi.

Gràfic 6.1. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d’Espais

Gràfic 6.2. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d’Espais

Públics de Cambrils. Període 1961- 2010.

Públics de Salou i La Pineda. Període 1961- 2007.
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Taula 6.2. Resultat del percentatge de superfície dedicada al Sistema

b.- Evolució de la Superfície dedicada al Sistema d’Espais

d'Espais Públics, per municipi.

Lliures Públics

Cambrils

Salou- La Pineda

El valor mitjà de la superfície que els plans parcials han dedicat

Període estudi
(anys)

Superfície
Sistema Espais
Públics (m2)

Superfície
Sistema Espais
Públics (%)

Superfície
Sistema Espais
Públics (m2)

Superfície
Sistema Espais
Públics (%)

al Sistema d‟Espais Lliures Públics, a la Costa Daurada central i

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

30.000
6.178,50
141.880,31
60.699
37.766
26.360,48
51.040,88

30,00
31,09
31,02
29,26
37,34
22,74
30,14

17.055,50

35,00

pel període d'estudi establert, és de 14‟24%. El Cap Salou és la

6.148,80
23.240,44
86.343,30
46.609,12
22.777
15.550

15,00
21,43
28,17
17,58
26,82
25,92

zona que presenta els valors més baixos, un 4‟77%. En el mapa

46.126,23
52.089,06
47.410,11
12.680

30,52
31,84
49,98
10,29

54.319,95
15.337

14,20
33,60

1.307,83

7,67

32.014,51
205.320,50
26.944,97
173.544,20
67.849,58

33,20
32,01
39,56
42,19
28,92

45.705
101.131

44,23
45,31

10.218
83.293
267.690,84
3.538,83
181.633
85.430
156.152,61
117.174,77
36.608,60
19.495,33

21,96
51,75
48,98
36,28
41,44
47,32
44,83
48,76
42,34
36,66

31.299,87

40,57

573.089

52,21

144

7

es mostra el resultat de la mètrica en l'àrea d'estudi, i en el

mapa 8 es mostra l'evolució de la superfície dedicada al Sistema
d'Espais Lliures Públics, per dècada, a la Costa Daurada central.
En la dècada dels 60 hi ha el major nombre de plans parcials
aprovats que dediquen menys d‟un 10% de la seva superfície a
Sistema d‟Espais Lliures Públics. Es tracta de plans parcials de
petita dimensió i concentrats, sobretot, en la zona del Cap Salou.

2.142

7,57

24.620,27
76.940
48.696,13

25,37
41,35
23,10

La resta de plans parcials aprovats dediquen entre un 10% i un
20% de la seva superfície total a aquest ús, la majoria al municipi
de Cambrils.
A començaments dels 70 encara, tot i que en menor mesura,
s‟aproven plans parcials que dediquen menys del 10% del total

95.816
15.889,18

33,21
23,31

264.213,08
22.756
129.955,71

44,69
51,30
47,08

localitzats en zones amb una major vocació turística com

158.190

44,33

ponent i llevant de Cambrils. Destaca el PP de Nostra Sra. de

de la seva superfície a aquest component de l‟espai urbà,

Vilafortuny, i de forma menys intensa, en les urbanitzacions de

Font: elaboració pròpia.
144

Veure nota peu de pàgina 137.
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Núria (1972) de grans dimensions. Prenen major importància els

el nombre de plans parcials que dediquen més d‟un 20% a

plans parcials que dediquen entre un 10% i un 20% de la seva

aquest component bàsic de l‟espai urbà. En la zona de

superfície total al Sistema d‟Espais Lliures Públics. En la dècada

Vilafortuny, i concretament en el PP Tallats II (1990), i el nucli de

dels 80 perden pes els plans parcials que contemplen menys

Salou, concretament en el PP Modificació Puntual del PG a

d‟un 10% de la seva superfície total al Sistema d‟Espais Lliures

l‟àmbit PERI SA-5 (1995), encara s‟aprova algun pla parcial que

Públics, i que per tant no compleixen amb l‟estàndard mínim

dedica menys d‟un 10% de la superfície total al Sistema d‟Espais

establert per la legislació. Aquests plans parcials es troben

Lliures Públics. En la dècada del 2000, pren importància

localitzats, en la seva majoria en municipi de Salou, sobretot en

l‟obtenció de superfície per a destinar-la al Sistema d‟Espais

el la zona del nucli, i de forma residual a Vilafortuny. Es continua

Lliures Públics per a la construcció d‟un espai turístic continu,

mantenint la tendència de dedicar entre un 10% i un 20%, de

integrat i equilibrat. Es manté la tendència ja consolidada de

mitjana, de la superfície total dels plans parcials a aquest

dedicar entre un 10% i un 20%. En menor mesura s‟aproven

element bàsic de l‟espai urbà. S‟aproven també, els primers

plans parcials que dediquen entre el 20% i el 30% de la seva

plans parcials que dediquen un percentatge superior al 20% de

superfície al Sistema d‟Espais Lliures Públics. Destaquen les

la seva superfície total a aquest component. En el cas del

actuacions a l‟interior del nucli de La Pineda, concretament en

municipi de Cambrils, situant-se en zones estratègiques per

els PP Modificació del Pla general respecte a la UA - PI- 3 (2000)

compensar els dèficits de dècades anteriors, en urbanitzacions ja

i Modificació del Pla general respecte a la UA - PI- 2 (2000), on

executades. Destaca l‟aprovació del PP Polígon 47 (1980) que

es dedica més del 30% de la seva superfície al Sistema d‟Espais

dedica més del 30% de la seva superfície a aquest ús, ocupant

Lliures Públics. I al contrari, en el cas del municipi de Cambrils,

una posició estratègica entre les urbanitzacions de llevant i el

on es dedica menys del 10%, sent casos excepcionals al tractar-

nucli de població permanent de Cambrils. En la dècada dels 90,

se d‟unitats d‟actuació

145

en àrees ja consolidades.

es consolida la tendència de dedicar entre un 10% i un 20%, de
mitjana, de la superfície total dels plans parcials al Sistema
145

d‟Espais Lliures Públics. En el cas del municipi de Cambrils, creix
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Es defineix com a unitat d‟actuació urbanística aquella “àrea constituïda per un
o diversos immobles on el seu projecte de delimitació ha de quedar explícit en un
pla parcial” (Miliarium, 2012).
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A mode de síntesi, el creixement del percentatge de superfície

La Pineda, la intensitat amb la que s‟ha produït aquest ascens ha

dedicada al Sistema d‟Espais Lliures Públics, en els plans

estat molt superior, ja que es partia de valors molt baixos en la

parcials aptes aprovats durant el període d‟estudi, es pot

dècada dels 60. La regulació d‟aquest component bàsic de

observar en els gràfics 6.3 i 6.4, a partir dels resultats de la

l‟espai urbà, dictat a un nivell legislatiu superior al local, acaba

mètrica que es recullen en la taula 6.3. Els dos casos d‟estudi

marcant una pauta evolutiva molt semblant per als dos casos

presenten una tendència ascendent, tot i que en el cas de Salou i

d‟estudi, ja que els dos casos aspiren a arribar a uns valors
percentuals mínims marcats per aquesta legislació.

Gràfic 6.3. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d‟Espais

Gràfic 6.4. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d‟Espais

Lliures Públics de Cambrils. Període 1961- 2010.

Lliures Públics de Salou i La Pineda. Període 1961- 2007.
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Taula 6.3. Resultat del percentatge de superfície dedicada al Sistema

c.- Evolució de la Superfície dedicada al Sistema de

d‟Espais Lliures Públics, per municipi.

Comunicacions Viàries

Cambrils
Període
estudi (anys)

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

Salou- La Pineda

Superfície Sistema Superfície Sistema Superfície Sistema Superfície Sistema
Espais Lliures
Espais Lliures
Espais Lliures
Espais Lliures
Públics (%)
Públics (%)
Públics (m2)
Públics (m2)

10.000

10,00

40.950,45
21.163
14.916
12.432,37
17.609,69

8,95
10,20
14,75
10,72
10,40

15.115,70
18.074
9.403,96

10,00
11,05
9,91

11.995,66
91.269
9.627,20
89.601
26.110

12,44
14,23
14,13
21,78
11,13

28.581
45.089

27,66
20,20

4.500
47.106
113.394,50
144,93
70.558
28.519,32
78.574
24.032,50
11.586
5.351,64

9,67
29,27
20,75
1,49
16,10
15,80
22,56
10,00
13,40
10,06

4.408

5,71

222.219

21,06

8.771,40

18,00

dedicada al Sistema de Comunicacions Viàries, és de 23‟31%.
Destaca pel seu baix valor, la zona de Cap Salou, amb un
resultat de 13‟32% de la seva superfície total. En el mapa 9

19.373
21.640,70
6.265
8.220

6,32
8,16
7,38
13,70

3.045
4.580

0,80
10,04

146

es

mostra el resultat de la mètrica en l'àrea d'estudi, i en el mapa 10
es mostra l'evolució de la superfície dedicada al Sistema de
Comunicacions Viàries, per dècada, a la Costa Daurada central.
En la dècada dels 60, la majoria dels plans parcials dediquen
entre un 15% i un 25% de la seva superfície al Sistema de
Comunicacions Viàries. Tot i això, també hi ha plans parcials
aprovats que no dediquen més d‟un 15% de la seva superfície
total a aquest component, com els localitzats al Cap Salou o els

6.346,00
32.120,00
8.960

6,54
17,26
4,25

de les urbanitzacions de llevant a Cambrils. A l‟altre extrem hi ha
plans parcials que dediquen entre un 25% i un 35% de la seva
superfície al Sistema de Comunicacions Viàries. És el cas dels

28.482
8.860,26

9,87
13,00

plans localitzats al nucli de Salou, o el cas de peces urbanes de

108.440,61
12.630
53.445,72

18,34
28,47
19,36

zones, com les de les urbanitzacions de llevant i ponent de

50.874,84

14,26

Font: elaboració pròpia.
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Per a tota la Costa Daurada central, el valor mitjà de superfície

gran complexitat, fonamentals per l‟accessibilitat a aquestes

Cambrils, i algunes de més disperses en el Cap Salou.

146

Veure nota peu de pàgina 137.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

En la dècada dels 70 es continuen mantenint els plans parcials

En la dècada dels 90 es produeix un canvi respecte les dècades

que dediquen entre un 15% i un 25% de la seva superfície al

anteriors, augmenta el nombre de plans que dediquen més d‟un

Sistema de Comunicacions Viàries, tot i que augmenta el nombre

25% de la seva superfície total al Sistema de Comunicacions

de plans parcials que no dediquen més d‟un 15% de la seva

Viàries

superfície total. De forma aïllada s‟aprova algun pla parcial que

urbanitzacions

dedica més del 25% a aquest component bàsic de l‟espai urbà.

consolidades, com passa en el cas de Vilafortuny. També és el

En la dècada dels 80, els plans parcials que dediquen menys

cas de plans parcials situats més a prop dels nuclis de població

d‟un 15% de la seva superfície al Sistema de Comunicacions

permanent. Tot amb l‟objectiu de construir una ciutat turística.

Viàries, es redueixen. La majoria de plans parcials aprovats o

En la dècada del 2000, els plans parcials aprovats dediquen més

modificats en aquesta dècada, asseguren entre el 15% i el 25%

del 25% de la seva superfície total al Sistema de Comunicacions

de la seva superfície a procurar una accessibilitat i un equilibri

Viàries

entre espais públics i privats. Es comença a produir un augment

d'entre el 15% i el 25% per l'aprovació d‟unitats d‟execució

del nombre de plans parcials que dediquen entre un 25% i un

que han reformat aquesta àrea.

147

,

amb

l'objectiu
de

de

segona

compensar
residència

dèficits
ja

en

les

aprovades

i

148

. Destaca el nucli de La Pineda, on es presenten valors
149

,

35% de la seva superfície a la vialitat pública local, situats en
zones estratègiques per compensar dèficits d'èpoques anteriors,
exceptuant el nucli de Cambrils, on els plans parcials responen a
característiques més urbanes.
147

Com a excepció, destaca el PP Residencial PPR4 (1996), en la zona de Cap
Salou, que dedica menys d'un 10% de la superfície total.

148

Com a excepció, en el cas de Salou, es localitza el PPR-7 (2000) que dedica
menys d'un 15% de la seva superfície al Sistema de Comunicacions Viàries, al
localitzar-se un nombre important d'establiments hotelers.

149

Les unitats d‟execució es defineixen com “l‟àmbit territorial delimitat dins de les
àrees de repartiment, per permetre el compliment conjunt dels deures urbanístics
bàsics, conforme a allò establert per la legislació urbanística vigent” (Miliarium,
2012).
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A mode de síntesi, el creixement del percentatge de superfície

Els dos casos d‟estudi presenten una tendència ascendent per a

dedicada al Sistema de Comunicacions Viàries, en els plans

tot el període d‟estudi. En el cas de Salou i la Pineda, en la

parcials aprovats durant el període d‟estudi, es pot observar en

dècada dels 60, es parteix de valors propers al 15% de la

els gràfics 6.5 i 6.6, elaborats a partir dels resultats de la mètrica

superfície total dels plans parcials dedicat al Sistema de

que es recullen en la taula 6.4.

Comunicacions Viàries. En la dècada del 2000 arriba a
representar prop del 25%.

Gràfic 6.5. Evolució de la superfície dedicada al Sistema de

Gràfic 6.6. Evolució de la superfície dedicada al Sistema de

Comunicacions Viàries de Cambrils. Període 1961- 2010.

Comunicacions Viàries de Salou i La Pineda. Període 1961- 2007.
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Taula 6.4. Resultat del percentatge de superfície dedicada al Sistema de

d.-

Comunicacions Viàries, per municipi.

d’Equipaments Públics i Col·lectius

Cambrils

Salou- La Pineda

Període estudi
Superfície Sistema
Superfície Sistema
Superfície Sistema
Superfície Sistema
(anys)
Comunicacions Viàries Comunicacions Viàries Comunicacions Viàries Comunicacions Viàries
2
2
(%)
(%)
(m )
(m )

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

20.000
6.178
102.221,56
39.536
19.850
13.928,11
33.431,19

20,00
31,09
22,35
19,06
19,63
12,01
19,74

31.010,53
34.015,06
38.006,15
12.680

20,52
20,79
40,07
10,29

20.018,85
114.051,50
17.317,77
85.871,70
28.127,20

20,76
17,78
25,42
20,88
17,79

41.739,58
17.124,00

16,57
25,11

56.042
36.187
154.296,34
3.394
111.075
56.910,70
77.578,62
93.142,27
25.022,60
14.143,69

12,29
22,48
28,23
34,79
25,34
31,52
22,27
38,76
28,94
26,60

26.892,23

34,85

341.899

31,15

Evolució

de

la

Superfície

dedicada

al

Sistema

El resultat del càlcul de la mètrica per l‟evolució de la Superfície
dedicada a Sistema d‟Equipaments Públics i Col·lectius és del

8.284,10

17,00

7‟59% de mitjana per a la Costa Daurada central, superant el 5%

6.148,80
23.240,44
66.970,30
24.968,42
16.512
7.330

15,00
21,43
21,85
9,42
19,45
12,22

mínim dedicat als equipaments de titularitat pública

51.274,95
10.757

13,41
23,57

1.307,83

7,67

150

, dictats en

la legislació urbanística. Destaca la zona de Cap Salou amb el
valor mitjà més baix de tota l„àrea d‟estudi, un 1‟19%. En el mapa
11

151

es mostra el resultat de la mètrica en l'àrea d'estudi, i en el

mapa 12 es mostra l'evolució de la superfície dedicada al
Sistema de d'Equipaments Públics i Col·lectius, per dècada, a la
Costa Daurada central.
En la dècada dels 60, els plans parcials aprovats no dediquen

2.142

7,57

més d‟un 5%, de mitjana, de la seva superfície total al Sistema

18.274,27
44.820
39.736,33

18,83
24,09
18,85

d‟Equipaments Públics i Col·lectius

152

. En la dècada dels 70, es

150

67.334
7.028,92

23,34
10,31

155.772,47
10.126
76.509,99

26,35
22,83
27,72

107.315,23

30,07

Cal assenyalar que els equipaments contemplats en el Sistema d'Equipaments
Públics i Col·lectius són de titularitat pública i gaudi públic, i de titularitat privada i
gaudi col·lectiu.

151

Font: elaboració pròpia.

Veure nota peu de pàgina 137.

152

L'excepció les marquen les urbanitzacions de ponent de Cambrils, on es
situen els PP Tarraco, sector 4 (1965) i Tarraco II (1968) que dediquen entre un
5% i un 15% de la seva superfície, fruit de la ubicació d‟un centre comercial per
donar servei a les urbanitzacions de segona residència. Destaca també el PP Sol
Cambrils (1965), situat a les urbanitzacions de llevant, que dedica entre un 15% i
un 25% de la seva superfície al Sistema d'Equipaments Públics i Col•lectius.
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continua amb la tendència de la dècada anterior: tots els plans

encara se n'hi troben en les urbanitzacions de ponent de

parcials aprovats dediquen menys d‟un 5% de la seva superfície

Cambrils. Es consolida la tendència de la dècada anterior, i els

a aquest sistema, per sota el mínim marcat per la legislació

plans parcials aprovats dediquen entre el 5% i el 15% de la seva

153

. Destaca el PP Illa Via Roma, carrer Barcelona, FFCC i

superfície a tal component. En el nucli de Salou s‟hi localitza el

passeig Brumar (1976) al centre del nucli urbà de Salou, que

PP Modificació puntual del PG al PERI SA-5 (1995) que dedica

dedica més d‟un 25% de la seva superfície, per la ubicació del

més d‟un 25% de la seva superfície al Sistema d‟Equipaments

mercat central de Salou, més enfocat a les necessitats de la

Públics i Col·lectius. En la dècada del 2000, la majoria de plans

població permanent. En la dècada dels 80 es produeix un canvi

parcials aprovats dediquen entre un 15% i un 25% de la seva

de tendència. Continuen aprovant-se plans parcials que no

superfície, complint amb el mínim marcat per la legislació vigent.

dediquen més d‟un 5% al Sistema d‟Equipaments Públics i

Cal puntualitzar que en el cas de La Pineda, els plans parcials

Col·lectius localitzats, sobretot, en el municipi de Salou i en les

aprovats, Modificació del Pla general respecte a la UA - PI- 3

urbanitzacions de Cambrils. S‟aproven, però també, un gran

(2000) i Modificació del Pla general respecte a la UA - PI- 2

nombre de plans parcials que ja dediquen entre un 5% i un 15%

(2000), no contemplen dedicar més d‟un 5% de la seva

de la seva superfície a aquest component bàsic de l'espai urbà,

superfície a aquest component de l‟espai públic local, fet que es

la majoria en el municipi de Cambrils. Destaca la zona de

podria justificar per la seva conversió en unitats d‟actuació

Vilafortuny, on el PP Modificació polígon 88 (Baronia de

aquesta dècada, també, es comencen a aprovar plans parcials

Vilafortuny, 1989) dedica més del 25% de la seva superfície al

de grans dimensions, com el PPR-7 (2005) i el PP Modificació

Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius vinculats a l‟activitat

Puntual del Sector 01 Barenys (2007) en el nucli de Salou, i el

turística. En la dècada dels 90, els plans parcials que dediquen

PP Sector 01. Les Comes a Cambrils. Aquests plans parcials

menys d‟un 5% de la seva superfície total al Sistema

presenten un disseny més funcional i una planificació més

d‟Equipaments Públics i Col·lectius són residuals, tot i això

racional, destinant entre un 15% i un 25%.

153

154

vigent

En el cas del municipi de Cambrils, destaca el PP Polígon 74 (1979) situat en
les urbanitzacions de llevant, que dedica entre un 5% i un 15% de la seva
superfície al Sistema d‟Equipaments Públics i Col•lectius.
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154

. En

Es defineix com a unitat d‟actuació urbanística aquella “àrea constituïda per un
o diversos immobles on el seu projecte de delimitació ha de quedar explícit en un
Pla Parcial” (Miliarium, 2012).
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A mode de síntesi, el creixement del percentatge dedicat al

Ambdós casos d‟estudi presenten una línia de tendència

Sistema d‟Equipaments Públics i Col·lectius en els plans parcials

ascendent pel que fa al percentatge de superfície que dediquen

aprovats durant el període d‟estudi, es pot observar els gràfics

els plans parcials al Sistema d‟Equipaments Públics i Col·lectius,

6.7 i 6.8, a partir de la informació de la taula 6.5.

al llarg del període d‟estudi. Tot i que Cambrils presenta un ritme
de creixement més accelerat, Salou acaba per presentar valors
percentuals més alts.

Gràfic 6.7. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d‟Equipaments

Gràfic 6.8. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d‟Equipaments
Públics i Col·lectius de Salou i La Pineda. Període 1961- 2010.

Públics i Col·lectius de Cambrils. Període 1961- 2010.
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Taula 6.5. Resultat del percentatge de superfície dedica al Sistema

e.- Evolució de la Superfície dedicada a Edificació Privada

d‟Equipaments Públics i Col·lectius, per municipi.

El percentatge de superfície que han dedicat els plans parcials

Cambrils
Període estudi
(anys)

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

Salou- La Pineda

Superfície Sistema Superfície Sistema Superfície Sistema Superfície Sistema
Equipaments
Equipaments
Equipaments
Equipaments
Públics i Col·lectius Públics i Col·lectius Públics i Col·lectius Públics i Col·lectius
(%)
(%)
(m2)
(m2)

14.442,75
7.336
1.800
7.242
750

3,16
3,54
1,78
6,25
0,44

1.621

1,07

presenta un valor mitjà de 53‟56%. Destaca la zona de Cap
Salou que dedica un 80%, de mitjana, de la seva superfície a
aquest component de l'espai urbà. En el mapa 13

155

es mostra el

resultat de la mètrica en l'àrea d'estudi, i en el mapa 14 es
1.300

0,49

mostra l'evolució d'aquest component, per dècada.
2.375

0,62

6.373,69

37,38

En la dècada dels 60, els plans parcials en la seva majoria,
dediquen entre el 65% i el 75% de la seva superfície a

400
22.370
8.548,60
18.479,25
17.300

0,41
3,49
12,55
4,49
7,37

7.251
22.680

7,02
10,17

13.381,30
11.904
47.331
184,45
26.880
17.161,69
17.373,46
15.613
6.918,40
3.027,07

28,76
7,40
8,66
1,89
6,13
9,51
4,99
6,50
8,00
5,69

7.257

9,41

217.120

19,78

l‟Edificació Privada. Hi ha un gran nombre de plans que dediquen
més del 75% de la seva superfície, de mitjana, a aquest
component de l‟espai urbà, sobretot en la zona de Cap Salou i La
Pineda. En menor mesura, alguns plans parcials dediquen entre

774
27.861
200

0,80
14,97
0,09

el 55% i el 65%; són els localitzats en les urbanitzacions de
ponent i llevant de Cambrils

156

.

En la dècada dels 70, la majoria dels plans parcials dediquen
46.294
9.107,67

16,04
13,36

63.596,05

10,76

21.859

7,92

85.516

23,96

entre el 65% i el 75% de la seva superfície a l‟Edificació Privada.
Descendeix, però, el nombre de plans parcials que dediquen
155

Font: elaboració pròpia.
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aprovats de la Costa Daurada central a l‟Edificació Privada

156

Veure nota peu de pàgina 137.

Com a excepció, el PP Cambrils Sur (1967), situat en les urbanitzacions de
ponent de Cambrils dedica menys d‟un 55% a l‟Edificació Privada. Aquest fet es
produeix com a conseqüència de la localització del complex hoteler El Dorado,
que redueix l‟aprofitament residencial privat.
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més del 75% del total de la seva superfície a aquest component

En la dècada dels 90, es consolida la tendència dels 80: els

bàsic de l‟espai urbà. També s‟aproven plans parcials, en menor

plans parcials aprovats dediquen menys del 55% de la seva

mesura, que dediquen menys del 55% de la seva superfície a

superfície total a l‟Edificació Privada

l‟Edificació Privada, i plans parcials que en dediquen entre el

En la dècada del 2000, sols el PP Modificació puntual subsector

55% i el 65% de la seva superfície total.

2-A del sector 22 (2006), situat en la zona de Vilafortuny, i la

Al llarg dels 80, es produeix un canvi de tendència: descendeix el

Modificació del pla general respecte a la UA- PI- 4 (2000),

percentatge de superfície dedicada a Edificació Privada. Els

localitzada a La Pineda, dediquen més d‟un 55% de la superfície

plans parcials aprovats a Cambrils i La Pineda, no dediquen més

total a Edificació Privada.

d‟un 55% de la seva superfície a l‟Edificació Privada

158

.

157

.

157

Com a excepcions destaquen a Vilafortuny, el PP Modificació Els Tallats
(1980), que dedica entre un 65% i 75%, i el PP Modificació puntual del PGOU de
Vila-seca- Salou a nivell del sector nord- oest (1983) i el PERI 12 (1986), en el
municipi de Salou, que dediquen més del 55% a Edificació Privada.

158

Com a excepcions, en la zona de Cap Salou, el PPR-4 (1996), i la zona de
Vilafortuny, amb el PP Tallats II (1996), amb el PP Sector 15, antic 78 (1995) i el
PP Sector 1 (1996), on encara s‟hi localitzen plans parcials que dediquen entre
un 55% i un 65% de la seva superfície a aquest component bàsic de l‟espai urbà.
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A mode de síntesi, la pèrdua de pes de la superfície dedicada a

Els dos casos presenten la mateixa tendència al llarg del període

Edificació Privada en els plans parcials aprovats en la Costa

d’estudi: una disminució del percentatge de superfície dedicada a

Daurada central, es plasma en els gràfics 6.9 i 6.10, a partir dels

l'Edificació Privada, amb una intensitat que es pot considerar

resultats de la taula 6.6.

alta.

Gràfic 6.9. Evolució de la superfície dedicada a Edificació Privada de

Gràfic 6.10. Evolució de la superfície dedicada a Edificació Privada de

Cambrils. Període 1961- 2010.

Salou i La Pineda. Període 1961- 2007.
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Taula 6.6. Resultat del percentatge de superfície dedicada a l‟Edificació

6.1.1.2.- Les formes de l'espai turístic residencial

Privada, per municipi.

En els espais turístics o espais de segona residència, l‟estudi de
Cambrils

Període estudi
Superfície Edificació
(anys)
Privada (m2)

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

Salou- La Pineda

les formes o tipologies edificatòries pren importància al tractar-

Superfície Edificació
Privada (%)

Superfície Edificació
Privada (m2)

Superfície Edificació
Privada (%)

62.000
13.693,20
286.914,24
139.395
35.666
82.341,73
117.527,39

62,00
68,91
62,74
67,20
35,26
71,02
69,41

31.674,50

65,00

consumir.

34.843,20
85.198,69
220.110,55
217.209,12
62.133
44.450

85,00
78,57
71,83
81,93
73,18
74,08

La distribució

103.375,46
111.516,39
47.446
110.520

68,40
68,16
50,02
89,71

325.733
24.853

85,17
54,45

9.370,25

54,95

64.006
413.698,33
32.626
217.389,40
125.354,08
50.385
99.378

66,38
64,50
47,90
52,85
53,43
48,76
44,55

22.928,12
60.820
220.836,90
6.031,60
229.751
77.942,89
174.771,92
107.537,18
42.933
30.657,60

49,28
37,79
40,41
61,83
52,42
43,17
50,18
44,75
49,66
57,65

38.598,58

50,03

307.494

28,01

se, en definitiva, d'una característica bàsica del producte a
159

de cadascuna d‟aquestes tipologies edificatòries

a la Costa Daurada central, tal i com es pot observar en el mapa
15

160

, permet realitzar una diferenciació espacial sobre el pes de

cadascun d‟aquests components i un estudi sobre la seva
concentració o dispersió en el territori. Aquest component bàsic
de l‟espai de l‟espai residencial és el que, de fet, té una menor
dependència dels texts reguladors, i tot i que es veu considerat
per aquests instruments urbanístics, la seva execució i

26.156

92,43

63.468,17
81.289
149.042,85

65,40
43,68
70,70

plantejament està íntimament relacionat les voluntats dels agents
dels sistema turístic que participen en l'organització de l'espai
urbà. El fet de que un determinat espai es construeixi o urbanitzi
a partir d‟una determinada tipologia edificatòria respon a modes i

146.435
43.159,01

50,75
63,32

252.207,63
15.486
124.212,02

42,66
34,91
45,00

113.160,55

31,71

voluntats dels turistes a l‟hora de consumir aquest espai, i a les
voluntats dels promotors privats, que intenten executar aquell

Font: elaboració pròpia.

159

Cal apuntar que la distribució de les tipologies edificatòries es fa a partir del
predomini formal d‟una de les tipologies establertes, per pla parcial. Per tant, tot i
que un pla parcial pugui contemplar les tres tipologies bàsiques distingides en
l‟estudi, el pla parcial queda classificat en funció de la tipologia predominant.

160

Veure nota peu de pàgina 137.
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162

espai en funció de les preferències dels consumidors i de les

superfície residencial executada en aquesta dècada

seves pròpies, per treure‟n rendiment econòmic. Amb la

de La Pineda i nucli de Salou, hi ha un predomini de la tipologia

introducció de diferents tipologies edificatòries, els promotors

edificatòria Plurifamiliar Vertical, tot i que al Cap Salou, com ja

privats, creen i modelen les preferències dels consumidors.

s‟ha assenyalat, predominen les Unifamiliars Aïllades.

A la Costa Daurada central predomina la tipologia edificatòria

En la dècada dels 70, en el cas de Cambrils prenen un major

Plurifamiliar Vertical o blocs d‟apartaments. Del total de la

protagonisme les tipologies plurifamiliars verticals, tot i que

superfície dedicada a Edificació Privada, a la Costa Daurada

continua el predomini dels plans parcials urbanitzats a partir de

central, un 52‟59% es dedica a la construcció d‟apartaments

161

. En el cas

.

xalets. Apareix de forma tímida un pla parcial on predomina la

En menor mesura, la resta de superfície dedicada a Edificació

tipologia edificatòria Plurifamiliar Horitzontal, concretament en el

Privada de la Costa Daurada central ha estat construïda a partir

PP Finca contigua a la urbanització Vilafortuny, sector Castell

de xalets, en un 42‟06%, i amb Plurifamiliars Horitzontals, en un

(1978). En el cas de Salou, pren importància la tipologia

5‟35%. Pren rellevància el mapa 16, sobre l'evolució del

Plurifamiliar Vertical, un 65‟53% de la superfície residencial es

Predomini de les Principals Tipologies Edificatòries de l'espai

materialitza a partir d‟aquesta tipologia edificatòria, destacable,

turístic residencial, per dècada, a la Costa Daurada central.

sobretot en la zona de Cap Salou.

En la dècada dels 60, a Cambrils, la majoria dels plans parcials

En la dècada dels 80, en el nucli de La Pineda, continua el

aprovats s‟edificaven a partir de la tipologia edificatòria de baixa

predomini dels blocs d‟apartaments com a tipologia edificatòria

densitat, o xalets, suposant un 71‟5%, de mitjana, del total de la

pròpia de la zona. En el cas del Cap Salou, els plans parcials
aprovats en aquesta dècada retornen al xalet. En el nucli de
Salou, els plans parcials es decanten per la construcció de blocs
de pisos, donant continuïtat al nucli de caràcter permanent. En el

161

Com a excepcions destaquen la zona de Cap Salou on els apartaments
suposen un 45‟24% de la Superfície dedicada a Edificació Privada, les
urbanitzacions de Vilafortuny amb un 34‟28%, i la zona de les urbanitzacions de
ponent de Cambrils on sols es dedica un 25‟6% de la superfície residencial a
aquesta tipologia.

272

municipi de Cambrils, la zona de les urbanitzacions de
162

Com a excepcions, en les urbanitzacions de ponent i llevant de Cambrils,
també es localitzen plans parcials, sent el cas del PP Tarraco, sector 4 (1965) i el
PP Tarraco II (1968), edificats a partir de blocs d‟apartaments.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

Vilafortuny, es continua urbanitzant a partir d‟edificacions

excepcions les conformen el pla parcial Modificació puntual del

Unifamiliars Aïllades, consolidant aquesta tipologia en la zona.

Subsector 2-A del Sector 22 (2001), de la urbanització de

Per contra, en les urbanitzacions de ponent, del predomini de les

Vilafortuny, que aposta per la tipologia Unifamiliar Aïllada per

edificacions Unifamiliars Aïllades, es passa als apartaments com

donar continuïtat a la trama urbana d‟aquesta zona. I en el cas

la tipologia predominant. En el nucli de Cambrils es continua amb

de Salou, el pla parcial situat a l‟interior del nucli de Salou,

la construcció de blocs de pisos. L‟interior de les urbanitzacions

Sector- 01 Barenys (2007), vol donar continuïtat al pla veí

de llevant de Cambrils s‟edifiquen a partir de xalets.

aprovat en la dècada anterior, i que té com objectiu oferir un

La tipologia edificatòria predominant en la dècada del 2000, en la

producte de menor densitat per equilibrar el paisatge.

Costa Daurada central, són les Plurifamiliars Verticals. El nucli de
La Pineda s‟acaba construint amb blocs d‟apartaments. Les
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Mapa 16: Evolució del Predomini de les Principals Tipologies
Edificatòries, per dècada, a la Costa Daurada central
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A mode de síntesi, l‟evolució de les Principals Tipologies

Gràfic 6.11. Evolució de la superfície dedicada a les Principals

Edificatòries, en els plans parcials aprovats a la Costa Daurada

Tipologies Edificatòries de Cambrils. Període 1961- 2010.

central es plasma en els gràfics 6.11 i 6.12, elaborats a partir de

%
100

les taules 6.7 i 6.8. Ambdós casos d‟estudi comparteixen la

90

davallada de superfície residencial dedicada a la tipologia
edificatòria Unifamiliar Aïllada al llarg de tot el període d‟estudi,
tot i que en el cas de Cambrils els xalets compten amb una gran

80
70
60

50
40

tradició.

30

A començaments dels 80, els apartaments es converteixen en la

20

tipologia predominant pel que resta del període d‟estudi. A

10

començaments de la dècada del 2000 guanyen protagonisme les
adossades per sobre les tipologies edificatòries Unifamiliars
Aïllades. En el cas de Salou i La Pineda, la pèrdua d‟importància
dels xalets, com a tipologia dominant, es produeix des del primer
any del període d‟estudi, i a una intensitat molt major que en el
cas de Cambrils. La tipologia edificatòria Plurifamiliar Vertical és
la tipologia amb la que s‟urbanitzen el municipi de Salou i el nucli
de La Pineda. No hi ha cap pla parcial que s‟edifiqui, de forma
exclusiva a partir de Plurifamiliars Horitzontals.
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Gràfic 6.12. Evolució de la superfície dedicada a les Principals

Taula 6.7. Resultat del percentatge de superfície residencial dedicada a

Tipologies Edificatòries de Salou i La Pineda. Període 1961- 2007.

les Principals Tipologies Edificatòries per al municipi de Cambrils.
Cambrils

%
100

Període estudi
(anys)

Superfície
Unifamiliar
Aïllada (m2)

Superfície
Unifamiliar
Aïllada (%)

Superfície
Plurifamiliar
Vertical (m2)

Superfície
Plurifamiliar
Vertical (%)

1961

31.250
13.693,20
224.856,40
130.362
23.196
15.439,73
110.897,39
96.187,46
71.837,19
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110.520
63.044
60.423,35

50,40
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1990
1991
1994
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1997
1999
2000
2001
2006
2010

174.772
57.380,61
4.400
30.657,60

100,00
53,36
10,25
100,00

Superfície
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Superfície
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3.835

1,34
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34.368
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Font: elaboració pròpia.

277

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 3.- Anàlisi de resultats.

Taula 6.8. Resultat del percentatge de superfície residencial dedicada a

6.1.1.3.- La intensitat edificatòria de l‟espai turístic residencial

les principals tipologies edificatòries per al municipi de Salou i el nucli de

De la utilització que se‟n fa de l‟espai privat dedicat a l‟ús

La Pineda (Vila- seca).

residencial al llarg del litoral de la Costa Daurada central, es

Període estudi
(anys)
1961

Superfície
Unifamiliar
Aïllada (m2)
31.674,50

Salou- La Pineda
Superfície
Superfície
Plurifamiliar
Unifamiliar
Aïllada (%)
Vertical (m2)
100,00

1966

Superfície
Plurifamiliar
Vertical (%)

poden distingir diferents intensitats edificatòries en funció de
l‟aprofitament net, o edificabilitat neta, indicat en el planejament
general i parcial. El resultat de la mètrica, per l'àrea d'estudi, es

85.198,69

100,00

recull en el mapa 17

163

. La barreja d‟usos i tipologies edificatòries

1967

30.907,81

14,04

189.202,74

85,96

1968

152.418,72

70,17

64.790,40

29,83

1969

62.133

100,00

en els plans parcials provoca certa heterogeneïtat que no només
es produeix entre plans parcials veïns sinó també a l'interior

1972

123.305

37,85

1973

24.853

100,00

44.450

100,00

202.428

62,15

1976

9.370,25

100,00

1983

26.156

100,00

1970

22.779

35,89

40.689,17

64,11

81.289

100,00

1988

73.191,60

49,11

75.851,25

50,89

1995

39.267,00

26,82

1986
1987

d'ells mateixos. És per aquest motiu que s'han agrupat les
intensitats edificatòries en funció de la tipologia edificatòria
predominant en cada pla parcial, tal i com es pot observar en la
taula 6.9. Es per això que, tal i com es pot observar en el mapa

107.169

73,18

17, i tenint en compte la taula 6.9, abunden els plans parcials

43.159,01

100,00

239.783,39

95,07

mixtes, que inclouen tant tipologies edificatòries d‟alta intensitat

2001

15.486

100,00

2005

124.212,02

100,00

51.238

45,28

1996
2000

2007

12.424,24

61.922,56

4,93

54,72

com tipologies edificatòries de baixa densitat, que tot i que
equilibren el resultat final entre tipologies a nivell de cada pla
parcial, de fet acaben dibuixant un paisatge divers.

Font: elaboració pròpia.
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2

Taula 6.9. Classificació dels plans parcials en funció del seu Índex

mitjà de 1‟2m st/m s. Com a excepcions també trobem el nucli

d'Intensitat Edificatòria d'acord a la tipologia edificatòria predominant.

de La Pineda i el nucli de Cambrils amb valors de 1‟31m st/m s i

2

2

2

2

1‟71m st/m s, respectivament.

A

Índex Aprofitament
Net (m2st/ m2)
< 0'5

Unifamiliar Aïllada Simple

B

< 0'5

Unifamiliar Aïllada Mixte

C

< 0'5

Plurifamiliar Vertical Simple

D

0'5 - 1

Unifamiliar Aïllada Simple

E

0'5 - 1

Unifamiliar Aïllada Mixte

F

0'5 - 1

Plurifamiliar Vertical Simple

G

0'5 - 1

Plurifamiliar Vertical Mixte

H

0'5 - 1

Plurifamiliar Horitzontal Mixte

0'5m st/m s i 1m st/m s, com a conseqüència de la previsió
d‟unifamiliars aïllades, tant en la totalitat del pla parcial o de

Grup

Tipologia Edificatòria

I

1 - 1'5

Unifamiliar Aïllada Simple

J

1 - 1'5

Unifamiliar Aïllada Mixte

K

1 - 1'5

Plurifamiliar Vertical Simple

L

1 - 1'5

Plurifamiliar Vertical Mixte

M

> 1'5

Plurifamiliar Vertical Simple

És també interessant analitzar com ha estat l'evolució d'aquesta
mètrica en l'àrea d'estudi, tal i com es pot observar en el mapa
18 sobre l'evolució de la Intensitat Edificatòria de l'espai turístic
residencial, per dècada.
En la dècada dels 60, els plans parcials aprovats es caracteritzen
per presentar un Índex d‟Intensitat Edificatòria baix, entre
2

2

2

2

forma predominant. Hi ha també plans parcials amb valors
menors

a

2

2

0'5m st/m s,

quan

predominen

les

tipologies

unifamiliars aïllades. En el cas del nucli de Salou, la zona de Cap
Salou i La Pineda, s‟aproven plans parcials amb un Índex

Font: elaboració pròpia.

2

2

2

2

d‟Intensitat Edificatòria mitjà, entre 1m st/m s i 1'5m st/m s, a
edificar exclusivament o de forma predominant, a partir de blocs

El valor mitjà, de l‟Índex d‟Intensitat Edificatòria
2

164

, per a tota

2

l‟àrea d‟estudi, és de 0‟94m st/m s. Destaca l‟àrea de les
urbanitzacions de llevant de Cambrils amb un Índex d‟Intensitat
2

2

Edificatòria de 1‟01m st/m s, i el nucli de Salou amb un valor
164

L‟Aprofitament Net o Edificabilitat Neta, serà assimilable a la mètrica
dissenyada que duu el nom d‟ Índex d‟Intensitat Edificatòria.

d‟apartaments. Cal destacar també l‟aprovació de plans parcials,
que tot i que de reduïda dimensió, presenten una gran intensitat
2

2

edificatòria, amb valors superiors a 1'5m st/m s, en el municipi
de Salou i nucli de La Pineda.
En la dècada dels 70 es produeix un descens del Índex
d'Intensitat Edificatòria general per l'àrea d'estudi, i respecte la
dècada anterior, al reduir-se el nombre de plans parcials amb
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2

2

valors superiors o igual a 1'5m st/m s. Es continuen aprovant

En aquesta dècada augmenta el nombre de pans parcials amb

plans parcials amb un Índex d‟Intensitat Edificatòria molt baix,

un Índex d‟Intensitat Edificatòria mitjà, entre 1m st/m s i

2

2

menor a 0'5m st/m s, i es redueix el nombre de plans parcials
2

2

2

2

2

2

2

2

1'5m st/m s, tant en plans parcials edificats a partir de xalets o

amb un Índex entre 1m st/m s i 1'5m st/m s, tant en plans

blocs d‟apartaments de forma exclusiva, o en plans parcials on

parcials construïts únicament a partir d‟edificacions unifamiliars

predomina els blocs d‟apartaments.

aïllades o plurifamiliars verticals, o en plans parcials on

En la dècada del 2000 es produeix un descens dels alts valors

predominen les plurifamiliars verticals.

que presentava l‟índex, de forma general, en l'àrea d'estudi,

En la dècada dels 80 predominen els plans parcials que

sobretot en el municipi de Cambrils. Es produeix un descens del

presenten un Índex d‟Intensitat Edificatòria amb valors entre

nombre de plans parcials que contemplaven un Índex d'Intensitat

2

2

2

2

2

2

2

2

1m st/m s i 1'5m st/m s, edificats a partir del predomini

Edificatòria entre 0'5m st/m s i 1m st/m s tant en plans parcials

d‟unifamiliars aïllades. Hi ha un descens del nombre de plans

edificats exclusivament a partir de xalets o blocs d‟apartaments,

2

2

parcials amb Índexs molt baixos, menors a 0'5m st/m s.

o en plans parcials on predominen els xalets. Hi ha un augment

En la dècada dels 90 es produeix un augment de plans parcials

de la importància de plans parcials que presenten un Índex mitjà,

aprovats amb un Índex d‟Intensitat Edificatòria alt, amb valors

entre 1m st/m s

2

2

2

2

2

2

i 1'5m st/m s, sobretot en aquells

que

iguals o superior a 1'5m st/m s, a partir de la construcció de

s‟edifiquen exclusivament a partir d‟edificacions plurifamiliars

plurifamiliars verticals. Es manté el nombre de plans parcials

verticals.

2

2

2

2

amb valors entre 0'5m st/m s i 1 m st/m s, on els xalets són la
tipologia edificatòria predominant.
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Mapa 17: Intensitat Edificatòria de
l'espai turístic residencial a la Costa
Daurada central

Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Tesi Doctoral.

Índex Aprofitament
Net molt baix (< 0'5)

Índex Aprofitament
Net baix (0'5 - 1)

Índex Aprofitament
Net mitjà (1 - 1'5)

D

B

I

E

J

C

F

K

G

L

A

H

Índex Aprofitament
Net alt (> 1'5)

Trama urbana

P2

S24
S21

S13

S5
S7

S1

Escala

1:60.000

M

0

No dada
No apte estudi

P6

P3

S12

C39

Llegenda:

P7

C1

C49

Maria Trinitat Rovira Soto.

S9

S15

C2

P5
P8

S14

P4

P9

Límit municipal

0,5

1

2 Km

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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Mapa 18: Evolució de la Intensitat Edificatòria de l'espai
turístic residencial, per dècada, a la Costa Daurada central
Llegenda:

Índex d'Aprofitament Net:

A
B
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Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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A mode de síntesi, l’evolució de l'Índex d’Intensitat Edificatòria es

l’espai privat per part dels elements construïts de naturalesa

presenta en els gràfics de tendència 6.13 i 6.14, elaborats a

privada. En el cas del municipi de Salou i el nucli de La Pineda,

partir dels resultats de la mètrica que recull la taula 6.10. Els dos

aquests, presenten una quasi inapreciable tendència ascendent

casos d’estudi presenten tendències diferents.

de l'Índex d'Intensitat Edificatòria, amb un tímid augment a partir

En el cas de Cambrils hi ha una clara tendència ascendent,

de meitat dels 90.

durant tot el període d’estudi: es fa un major aprofitament de

Gràfic 6.13. Evolució de l’Índex d’Intensitat Edificatòria de Cambrils.

Gràfic 6.14. Evolució de l’Índex d’Intensitat Edificatòria de Salou i La

Període 1961- 2010.

Pineda. Període 1961- 2007.
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Línia de tendència de l'Índex d'Intensitat Edificatòria (y = 0,019x - 37,56)

Font: elaboració pròpia.
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Línia de tendència Índex Intensitat Edificatòria (y = 0,000x + 0,569)

Font: elaboració pròpia.
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Taula 6.10. Resultat de l‟Índex d‟Intensitat Edificatòria, per municipi.
Cambrils

Salou- La Pineda

Període
estudi (anys)

Sostre total Pla
Parcial
(m2st/ m2s)

Índex Intensitat
Edificatòria

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

25.332,66
9.128,80
151.951,37
74.214
16.539,66
66.165,10
57.658,70

0,41
0,67
0,53
0,53
0,46
0,80
0,49

54.083,73
82.019,42
26.120,35
49.303

0,52
0,74
0,55
0,45

43.895,53
305.120,37
10.875,33
198.436,31
66.052

0,69
0,74
0,33
0,91
0,53

43.823,67
42.526,67

0,87
0,43

10.592,69
54.791
291.432,57
9.047,40
209.634,64
120.356,49
94.201
63.427,73
51.190
15.328,80

0,46
0,90
1,32
1,50
0,91
1,54
0,54
0,59
1,19
0,50

57.898

1,50

653.006

2,12

La diversitat en la composició de l‟espai turístic urbà, i en

Sostre total Pla
Parcial
(m2st/ m2s)

Índex Intensitat
Edificatòria

definitiva la diversitat dels components bàsics de l‟espai turístic, i

15.837,25

0,50

la dicotomia entre la naturalesa de l‟espai, públic o privat, té una

17.421,60
120.964,68
317.050,57
161.364,20
31.066,50
74.083,40
393.685,70
10.572,33
12.426,50

0,50
1,42
1,44
0,74
0,50
1,67
1,23
1,93
0,50

projecció funcional en la qualitat de l'espai. La qualitat de vida

15.617,08

1,67

d'Equipaments Públics i Col·lectius. Tots ells respecte l'espai

d‟un espai urbà, ve determinada per la presència de pegats o
superfície dedicada als Sistemes Urbanístics Locals: el Sistema
d'Espais Lliures Públics i el Sistema de Comunicacions Viàries, i
que conformen el Sistema d'Espais Públics, i el Sistema

dedicat a Edificació Privada.
El resultat de la mètrica per l'àrea d'estudi es recull en el mapa
19
104.504
75.000
135.836,53

1,18
0,92
0,91

165

. El valor mitjà de l‟Índex de Qualitat de Vida en relació als

Sistemes Urbanístics Locals, per a la Costa Daurada central, és
de 0‟84. Com a excepcions destaquen les urbanitzacions de
ponent de Cambrils amb un valor mitjà de 0‟74, la zona de
Vilafortuny amb un valor de 0‟69 i, sobretot, la zona de Cap

191.639
20.446,45

1,31
0,47

302.409,42
22.992
103.289,67

1,20
1,48
0,83

d‟Espais Públics i al Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius.

104.986,28

0,93

Urbanístics Locals, per dècades, es recull en el mapa 20.

Salou amb un valor mitjà de 0‟24. Totes elles, urbanitzacions
deficitàries pel que fa a la Superfície dedicada al Sistema

Font: elaboració pròpia.
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En la dècada dels 60, s‟aprova el major nombre de plans parcials

En la dècada dels 90, es consolida la tendència iniciada en els

amb un Índex de Qualitat de Vida en relació als Sistemes

80. S‟aproven plans parcials valors, de l‟Índex de Qualitat de

Urbanístics Locals, de valors molt baixos, per sota 0‟5

166

.

Vida en relació als Sistemes Urbanístics Locals, superiors a 1‟1.

En la dècada dels 70, l‟Índex de Qualitat de Vida en relació als

Són llocs on es “viu” millor. Encara s‟aproven plans parcials amb

Sistemes Urbanístics Locals, presenta encara valors molt baixos,

un índex de Qualitat de Vida inferior a l‟1‟1, com a Vilafortuny i el

que no superen el 0,5

167

.

nucli de La Pineda, on s‟aproven plans parcials amb valors entre

En la dècada dels 80, com a conseqüència de la voluntat

0‟7 i 0‟9. Els valors més alts, es localitzen en la zona del nucli de

d‟arreglar dèficits en les urbanitzacions ja aprovades, es produeix

Salou, entre el 0‟9 i 1

un canvi de tendència. Els plans parcials aprovats durant

En la dècada del 2000 la majoria dels plans parcials aprovats

aquesta dècada ja presenten valors superiors a 0‟9, suposant

presenten un equilibri entre la superfície dedicada a Edificació

l‟inici de cert equilibri entre l‟espai privat i l‟espai públic. Aquests

Privada i la superfície dedicada als Sistemes Urbanístics Locals.

plans parcials es localitzen al nucli de La Pineda, i sobretot al

Són àrees amb un alt Índex de Qualitat de Vida. Els plans

municipi de Cambrils, exceptuant l‟àrea de Vilafortuny. De forma

parcials aprovats presenten, de forma general, valors superiors a

residual s‟aproven plans parcials que continuen presentant valors

0‟9 en tota la Costa Daurada central

168

.

169

.

molt baixos, inferiors a 0‟5, com és el Cap Salou i Vilafortuny, i
en el nucli de Salou.

166

Són excepcions els plans parcials, a La Pineda, al Cap Salou i, sobretot, a les
urbanitzacions de ponent de Cambrils, on els valors resultants de l‟Índex de
Qualitat de Vida són una mica superiors, entre el 0‟5 i el 0‟7. En les
urbanitzacions de ponent de Cambrils també es localitzen plans parcials amb un
índex superior a 0‟7, però són excepcions.
167

N'és una excepció la zona de Vilafortuny, on apareix una petita concentració
de plans parcials amb valors superiors a 0,5 però inferiors a 0,7.

168

Com a excepció s‟aprova el pla parcial PPR-4 (1996) a la zona del Cap Salou,
amb un valor de 0‟58.

169

Com a excepcions apareixen els plans parcials de La Pineda, que al tractar-se
d‟unitats d‟actuació, presenten valors més baixos, entre 0‟7 i 0‟9.
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

A mode de síntesi, l‟evolució del paràmetre de Qualitat de Vida

d‟Equipaments Públics i Col·lectius, la tendència és ascendent

dels espais turístics residencials relacionat amb els Sistemes

en ambdós casos, tot i que en el cas de Salou i La Pineda els

Urbanístics Locals, es plasma en termes de tendència en els

valors de la intensitat de la tendència són majors. És el

gràfics 6.15 i 6.16, elaborats a partir dels resultats de l'aplicació

paràmetre que presenta els valors més baixos, en tot el període

de la mètrica que es recull en la taula 6.11.

d‟estudi, i per als casos analitzats.

Els índexs de Qualitat de Vida augmenten per a tot el període

La diferència entre el cas de Cambrils i el de Salou- La Pineda es

d‟estudi. Destaca l‟Índex de Qualitat de Vida en relació al

troba en l‟Índex de Qualitat de Vida en relació al Sistema

Sistema de Comunicacions Viàries, que és l‟índex amb valors

d‟Espais Lliures Públics. Tot i que en els dos municipis la

més alts. Per tant, la qualitat de vida d‟aquests espais s‟ha

tendència és ascendent, en el cas de Cambrils, la intensitat amb

procurat a partir de la connexió entre els espais construïts,

la que augmenta la tendència per aquest índex és menor

l‟accés a aquests i la continuïtat de la trama urbana.

respecte l‟Índex de Qualitat de Vida en relació al Sistema

En el cas de Cambrils aquests valors per al final del període

d‟Equipaments Públics i Col·lectius. Tot i això, és el component

s‟aproximen a 1, i per tant, estan pròxims a equiparar la

de l‟Índex de Qualitat de Vida, en els dos casos d‟estudi, que

superfície dedicada a l‟Edificació Privada. En el cas de Salou i La

presenta valors superiors respecte a l‟índex de Qualitat en

Pineda, els valors finals per al període d‟estudi estan més

relació al Sistema d‟Equipaments Públics i Col·lectius, encara

allunyats de l'equilibri entre els components de l'espai públic i

que, a diferència de l‟Índex de Qualitat de Vida en relació al

privat.

Sistema de Comunicacions Viàries, el cas de Salou i La Pineda,

En el cas de l‟Índex de Qualitat de Vida en relació al Sistema

presenta valors superiors als de Cambrils.
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Gràfic 6.15. Evolució de l‟Índex de Qualitat de Vida en relació als

Gràfic 6.16. Evolució de l‟Índex de Qualitat de Vida en relació als

Sistemes Urbanístics Locals de Cambrils. Període 1961- 2010.

Sistemes Urbanístics Locals de Salou i La Pineda. Període 1961- 2007.
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Font: elaboració pròpia.

Font: elaboració pròpia.
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

Taula 6.11. Resultat de l‟Índex de Qualitat de Vida en relació als

central. Aquest índex no té en compte la propietat del sòl ni l‟ús a

Sistemes Urbanístics Locals, per municipi.

que es destina la superfície dels plans parcials, únicament si

Cambrils
Període estudi
(anys)

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

Salou- La Pineda

Índex Qualitat Índex Qualitat de Índex Qualitat de
Índex Qualitat Índex Qualitat de Índex Qualitat de
de Vida en
Vida en relació al Vida en relació al
de Vida en
Vida en relació al Vida en relació al
relació al
Sistema de
Sistema
relació al
Sistema de
Sistema
Sistema
Comunicacions
d'Equipaments
Sistema
Comunicacions
d'Equipaments
d'Espais Lliures
Viàries
Públics i Col·lectius d'Espais Lliures
Viàries
Públics i Col·lectius

0,16
0,14
0,15
0,42
0,15
0,15

0,32
0,45
0,36
0,28
0,56
0,17
0,28

0,05
0,05
0,05
0,09
0,01

0,15
0,16
0,20

0,30
0,31
0,80
0,11

0,02

0,19
0,22
0,30
0,41
0,21

0,31
0,28
0,53
0,40
0,22

0,01
0,05
0,26
0,09
0,14

0,28

0,26

0,10
0,10
0,18

0,18
0,27
0,30
0,11
0,27
0,16

0,01
0,18

0,16
0,43

0,01

0,14

0,68

0,83
0,17

0,14
0,23

0,20
0,77
0,51
0,02
0,31
0,37
0,45
0,22
0,27
0,17

0,25
0,59
0,70
0,56
0,48
0,73
0,44
0,87
0,58
0,46

0,58
0,20
0,21
0,03
0,12
0,22
0,10
0,15
0,16
0,10

0,11
0,72

0,70
1,05

qualsevol construcció.
El resultat de l‟Índex d‟Espai Segellat

170

estarà influenciat pel

tipus d‟ús del sòl, per exemple si un pla parcial compta amb un
0,01

gran percentatge de la seva superfície dedicada al Sistema de
Comunicacions Viàries presentarà un valor més alt, ja que una
gran part de la seva superfície estarà ocupada per asfalt, fent
que el valor per aquest índex sigui alt, i proper a 1. Per altra
banda, també estarà afectat pel pes de la superfície dedicada a

0,08
0,57
0,45

apareix ocupat per un element construït o resta lliure de

l‟Edificació Privada, i la forma en que s‟ocupi aquest espai, per

0,10
0,40
0,06

0,29
0,55
0,27

0,01
0,34

0,51
0,21

0,23
0,16

0,16
0,21

percentatge d‟ocupació en parcel·la, presentarà valors per

0,42
0,82
0,43

0,67
0,65
0,62

0,35

aquest índex baixos, inferiors a 1. El resultat de la mètrica per a

0,18

l'àrea d'estudi es recull en el mapa 21

0,45

0,95

0,76

El valor mitjà, de l‟Índex de l‟Espai Segellat, és 1, existint un

exemple, un pla parcial on la majoria de sòl es dediqui a
edificació privada, i on es construeixin xalets, que suposa un baix

0,19
0,68

Font: elaboració pròpia.

171

.

equilibri entre espais construïts i no construïts. Destaca, per una
banda, la zona del Cap Salou, que presenta el valor més baix de

6.1.1.5.- La densitat constructiva de l'espai turístic residencial

tota l‟àrea d‟estudi, un 0‟7, amb més superfície sense ocupar que

La dicotomia entre l‟espai ocupat i no ocupat, acaba per definir la
imatge que es té de l'espai turístic costaner de la Costa Daurada

170
171
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Índex fruit de la relació entre espai construït i espai no construït.
Veure nota peu de pàgina 137.
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construïda. Per altra banda, també constitueix una excepció el

en tota l'àrea d'estudi. Els plans parcials aprovats en del Cap de

nucli de Cambrils, que presenta el valor més alt, un 2. És també

Salou continuen presentant una major superfície urbana lliure de

rellevant, per l'anàlisi d'aquesta mètrica, la seva evolució, tal i

construccions, amb un valor de 0‟6. La zona de Vilafortuny

com es pot observar en el mapa 22.

presenta un valor de 1‟34. En la dècada dels 90 es manté la

En la dècada dels 60, l‟Índex de l‟Espai Segellat, de mitjana,

tendència iniciada en la dècada anterior. Creix el valor de l‟Índex

presenta un valor de 0‟92. Però aquest valor no és homogeni per

de l‟Espai Segellat, amb un valor de 1‟31. En aquesta dècada, la

tota l‟àrea d‟estudi. El nucli de La Pineda és el que presenta els

zona del nucli de La Pineda presenta els valors més baixos, amb

valors més baixos, un 0‟73 de mitjana. Per contra, és la zona del

un 0‟68 per a la mètrica sobre el contrast de l‟espai turístic urbà.

nucli de Salou la que presenta un valor de 1‟19. L‟àrea amb el

Per contra, les urbanitzacions de ponent de Cambrils presenta el

valor més alt per a la dècada del 60 és el que presenten les

valor més alt per aquesta dècada, amb un 2‟03.

urbanitzacions de Vilafortuny de Cambrils, amb un valor de 1‟2.

En la dècada del 2000 el valor de l‟Índex de l‟Espai Segellat creix

No s‟ha considerat com una excepció per l‟anàlisi, ja que el valor

de forma considerable, arribant a un valor mitjà de 1‟62, per a la

correspon a un cas d‟estudi, a un pla parcial concret:

Costa Daurada central. A l‟igual que en la dècada anterior, el

Urbanització "Castell de Vilafortuny" (1969).

nucli de La Pineda és el que continua presentat els valors més

En la dècada dels 70, els plans parcials aprovats mantenen la

baixos, amb un 0‟99, tot i que presenta ja cert equilibri entre

tendència de la dècada anterior, amb el mateix el valor mitjà de

l'espai lliure i l'espai ocupat. La resta de zones de l‟àrea d‟estudi,

l‟Índex de l‟Espai Segellat, de 0‟92. En els 70, però, la zona de

en la dècada del 2000, la superfície construïda supera a la

Cap Salou és la que presenta el valor més baix, de 0‟72, indicant

superfície lliure de construcció. El nucli de Cambrils, és l‟àrea

un predomini de la superfície no construïda. Per contra, les

amb els valors més alts pel que fa a l‟Índex de l‟Espai Segellat,

urbanitzacions de ponent de Cambrils són les que presenten un

amb un valor de 2‟91 de mitjana. L‟àrea amb el valor més alt per

paisatge més transformat, amb un valor de 1‟145. En la dècada

a la dècada del 2000 és la de les urbanitzacions de ponent de

dels 80 es produeix un augment del valor de l‟Índex de l‟Espai

Cambrils, amb un valor de 4‟87. No s‟ha considerat com una

Segellat, de 0'92 a 1‟04, equilibrant-se la superfície ocupada i la

excepció per l‟anàlisi, ja que el valor correspon a un cas concret,

que resta lliure de construcció. Però aquest equilibri no és igual

el pla parcial: UA.3.- Horta de Santa Maria (2006).
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

A mode de síntesi, l‟evolució de l‟Índex l‟Espai Segellat es

període, i no és fins a meitat dels 90 que es produeix aquest

presenta en els gràfics 6.17 i 6.18, elaborats a partir de la taula

tímid augment.

de resultats 6.12. Els dos casos d‟estudi presenten tendències

La tendència per ambdós casos d'estudi mostra un augment de

similars, tot i que es diferencien per la intensitat amb la que es

la superfície ocupada per algun element constructiu, en detriment

produeix el creixement.

de la superfície no ocupada, o que resta lliure; donant un

En el cas de Cambrils hi ha una clara tendència ascendent,

augment de la densitat constructiva en aquests espais turístics

durant tot el període d‟estudi. En el cas de Salou i La Pineda, la

de segona residència.

línia de tendència, aquesta es manté estable al llarg de tot el

Gràfic 6.17. Evolució de l‟Índex de l‟Espai Segellat de Cambrils. Període

Gràfic 6.18. Evolució de l‟Índex de l‟Espai Segellat de Salou i La Pineda.
Període 1961- 2007.

1961- 2010.
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Taula 6.12. Resultat de l‟Índex de l‟Espai Segellat, per municipi.
Període estudi
(anys)

1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2005
2006
2007
2010

6.1.1.6.- Síntesi dels resultats
Una valoració qualitativa, a partir de la lectura dels plans

Cambrils

Salou- La Pineda

Índex
de l'Espai Segellat

Índex
de l'Espai Segellat

parcials, i dels resultats obtinguts per l'aplicació de les mètriques

1,00
0,82
1,12
0,75
1,13
0,72
0,86

0,59

estudiades, facilita la comprensió de l'evolució de l'espai turístic

0,68
0,96
0,78
0,53
0,71
0,53
0,73
0,91
0,61

residencial de la Costa Daurada central, que es sintetitza en la

0,93
0,89
1,49
0,86

2,03
0,83
0,85
0,98
1,07
1,86

1,74
0,72
0,92
3,84
1,00
1,47
0,83
1,68
4,22
1,13

dels 60. Els plans parcials aprovats tenen com a única finalitat
l‟obtenció de sòl urbanitzable per la construcció de sectors
dedicats a residències temporals. Aquest fet es deu al
creixement de la demanda en el mercat turístic: “de tots és
conegut el creixement turístic de la zona [...]. Aquest factor per si
sol justifica i motiva la redacció d‟aquesta ampliació del pla,

0,80
0,64
0,89

taula 6.13. La primera etapa és la que comprèn tota la dècada

0,76
1,04
0,72

doncs d‟ell es desprèn la demanda de vivendes durant la
temporada turística a la zona.” (Pla Parcial

172

Port Pirata II,

Salou1968). La construcció de vivendes repercuteix en el
creixement econòmic del territori, amb generació de llocs de
treball, i l‟augment de plusvàlues pel municipi: “per major

0,72
0,50

abundament apuntarem el de revalorització dels terrenys ja que
al

0,84
0,73
1,84

destinar-los

a

futures

construccions

augmenta

considerablement el seu valor actual de finca rústega” (PP Sol
Cambrils, Cambrils, 1965).

4,88
0,88
1,61

Font: elaboració pròpia.
172

Pla Parcial, en endavant PP.
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Taula 6.13. Interpretació dels resultats sobre l‟evolució dels components bàsics de l‟espai turístic residencial de la Costa Daurada central.
Dècada 1960
Sistema d'Espais Lliures
Públics

Sistema de
Comunicacions Viàries

Sistema d'Equipaments
Públics i Col·lectius

Edificació Privada

Tipologies edificatòries

Intensitat Edificatòria
Qualitat de Vida en
relació als Sistemes
Urbanístics Locals
Espai Segellat

Dècada 1970

Dècada 1980

Dècada 1990

Dècada 2000

La privatització dels espais
lliures públics

L'establiment dels espais lliures públics per Llei

L‟estratègia dels espais lliures
públics per unir el teixit urbà

La concepció dels espais lliures
públics com espais urbans

La impermeabilitat de les
urbanitzacions turístiques

El planejament microlocal
del sistema viari local

La connectivitat entre espais
per crear municipi

El disseny d'un Sistema de
comunicacions
viàries eficaç

Els equipaments públics en el La localització dels equipaments
municipi turístic
com a estratègia

Els equipaments de naturalesa turística

La demanda de segones residències com a motor de tranformació dels espais turístics

El xalet com a icona dels espais
residencials

La diversitat de formes en els
espais turístics residencials

La barreja de formes en els
espais turístics residencials

La integració dels elements constructius en l'espai natural de les urbanitzacions turístiques

La qualitat de vida com a concepte privat

La baixa ocupació del sòl turístic
urbà

La qualitat de vida com a
concepte públic

L'augment del grau d'ocupació del sòl turístic urbà

La construcció d'espais
residencials flexibles

L'ojectiu de construir residències
permanents

La recerca de l'harmonia en les La identitat del paisatge turístic
formes dels espais turístics
residencial
La influència del concepte sostenibilitat i el major aprofitament de
l'espai privat

La qualitat de vida com a concepte global

L'alt grau ocupació de l'espai
turístic urbà

Desequilibris en el grau
d'ocupació del sòl urbà

Font: elaboració pròpia.
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En aquests espais de segona residència les construccions

Amb una llei del sòl

173

molt laxa i unes ordenances poc

174

s‟entrelliguen amb els espais naturals. Els xalets emergeixen

definides

com la icona de l‟espai turístic, tot i que no de forma exclusiva:

límits establerts, com és el cas del PP del Sector de La Pineda,

“es desenvoluparà aquest polígon amb la construcció de

en nucli de La Pineda. Molts dels espais considerats, avui

vivendes aïllades i blocs d'apartaments en sectors assenyalats,

públics, són incorporats al domini privat per a la construcció

amb escassa ocupació en planta baixa" (PP Urbanització

d‟espais idíl·lics, per ser consumits. És el cas dels espais lliures

Vilafortuny,

xalets

públics, que són incorporats a l‟espai privat distingint, en

proporcionen una bona qualitat de vida a l'integrar-se en l'espai

l‟exemple que s‟adjunta a continuació, entre espai privat i espai

natural: “crear zones mixtes on la natura s‟entrellaci amb les

individual

construccions d‟acord amb les funcions establertes, és a dir,

cap espai edificat per la utilització privada, de manera que tots

harmonia urbanística i el paisatge” (PP Port Pirata I, Salou,

els espais lliures queden destinats a jardins, passos de

1967).

circulació, aparcaments, piscines, etc., per a ús i benefici de la

Els objectius dels promotors privats, que es resumeixen en treure

comunitat de propietaris” (PP Polígon 82, Reus Mediterrani,

benefici econòmic, i la voluntat dels planificadors públics, de

Cambrils, 1968). En el cas dels espais dedicats al Sistema de

construir espais per ser consumits per turistes, porta a una

Comunicacions Viàries, que es construeixen a mesura que

pressió

en

Sector

l‟espai

Castell,

Cambrils,

urbanitzable:

"la

1969).

Comissió

Els

, moltes zones edificables sobrepassen els pocs

175

: “cal ressaltar que aquest tipus d‟ordenació no queda

Provincial

d'Urbanisme va trobar encertat el caràcter residencial del
conjunt, el més adequat a una zona immediata a la platja, vista la

173

Llei de 12 de maig de 1956 sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana.

174

En el PGOU de Cambrils de 1963, i PGOU de Vila-seca i Salou de 1963.

demanda de vivendes i apartaments que es va experimentar,
però va considerar excessiu l‟aprofitament que es preveia i va
concedir autorització per un sol bloc" (PP Grup Residencial
Verge del Carme, Cambrils, 1962).

175

Espai individual, en el cas de l‟exemple del Reus Mediterrani, és l‟equivalent
en el present projecte a espai privat, mentre que l‟espai pertanyent a la comunitat
de propietaris que contempla el PP del Reus Mediterrani, és l‟equivalent a l‟espai
privat de gaudi col·lectiu que contempla el present treball. La distinció entre
aquests dos conceptes es deu a una evolució del vocabulari i de la pròpia
disciplina urbanística.
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s‟aproven les urbanitzacions, acaben dibuixant una trama urbana

sanitaris, a més de restaurant i bar.” (PP Carolina Mar, La

laberíntica.

Pineda, 1961).

Les urbanitzacions són plantejades com illes urbanes, construint

El disseny dels sectors dedicats a la construcció de segones

una trama interior poc permeable des de l‟exterior, però on es

residències, tot i que pugui semblar improvisat, té l‟objectiu de

procura l‟accessibilitat als sistemes de comunicacions viàries

construir espais de gran qualitat per donar servei al turista. El

generals, és a dir, d'ordre superior: “s‟han disposat amplies

concepte de qualitat en aquesta dècada està lligat a l‟espai

zones d‟aparcament de cotxes, on dues amplies vies de

privat, així com a les edificacions: “les construccions dins el

penetració, [que] comuniquen la carretera provincial de la

present pla s‟hauran de realitzar fent servir materials de qualitat

Universitat laboral a al del Far de Salou, amb la platja. Aquests

natural i pròpies del país, refusant la imitació.” (PP Mirador de

carrers importants s‟uneixen entre ells amb altres, altres de perfil

Salou, Salou, 1966). I en detriment dels Sistemes Urbanístics

més reduït, així com parteixen altres, que en forma de cul-de-

Locals, com per exemple al Sistema de Comunicacions Viàries:

sac, donen accés a parcel·les projectades” (PP La Pineda, La

“no es contempla la circulació rodada, amb la finalitat

Pineda, 1967).

d‟aconseguir tranquil·litat de vida” (PP Baronia de Vilafortuny,

Els equipaments públics, no són un requisit indispensable per a

Cambrils, 1969).

la població temporal: “donat el caràcter temporal de la població

En la dècada dels 70 l'única diferència respecte la dècada

no s‟ha cregut necessari dotar al sector d‟altres edificis d‟ús

anterior és l‟augment de la importància dels Sistemes Urbanístics

públic tals com escoles, edificis culturals [...].” (PP Tarraco,

Locals. Amb la Llei 19/1975, de reforma de la Llei sobre Règim

Sector 4, Cambrils, 1965). Sols es contemplen, en les

del Sòl i Ordenació Urbana, es proposen uns estàndards mínims

urbanitzacions turístiques, si suposen un incentiu per a aquestes

per a aquests components dels espais públics, que acaben per

i els seus habitants temporals, sent de característiques diferents

afectar de manera clara, i en l‟àrea d‟estudi, al Sistema d'Espais

als de la ciutat convencional: “no obstant queda afortunadament

Lliures Públics. Per als plans parcials amb vocació turística és

un ampli espai en el centre, que encara resta lliure i en el qual es

important el contacte amb el medi natural: “[...] espais lliures

preveu una instal·lació d‟establiments públics de dutxes i

públics amb importants superfícies destinades a vegetació i
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dedicades a la creació de jardins, parcs arbrats, zones

de cara a una millor qualificació de la zona" (PP Jaime Vilalta,

forestals...” (PP Platges del Sud Cambrils, Cambrils, 1971). Però

Salou, 1971).

continua havent-hi una gran permissivitat pel que fa al

La pressió que reben els espais urbanitzables continua sent

compliment de la llei en aquest component de l‟espai urbà, i una

encara important, per exemple, el PP l'Etoile, al 1972 es reforma

indefinició sobre què són i com es dissenyen aquests espais: “les

ja que "en l‟actualitat [1972] s‟ha desenvolupat el pla amb certes

àrees no ocupades per edificació es destinaran a jardí de

anomalies sigui per la mala interpretació de les ordenances o per

caràcter privat i a aparcament de vehicles” (PP Finca dels

voler aprofitar al màxim el sòl, el que ha donat lloc a que l‟alçada

Capellans, Salou, 1970).

màxima, en la majoria dels casos rabassa l‟alçada reguladora,

L‟espai turístic litoral es presenta com un llençol urbanitzat al

però realitzats per no equivocar-nos quasi totes, amb llicència

llarg de la Costa Daurada: “la necessitat d‟aquest planejament

municipal" (Reforma PP l'Etoile, Cambrils, 1972).

està justificada per les magnífiques i úniques condicions naturals

El concepte de qualitat continua estretament associat a la

de tot ordre que reuneix la finca i que van ser descrites en la

propietat privada: “amb aquest tipus de parcel·lació i la qualitat

memòria i detallades en els plànols. També queda justificada per

de l‟obra d‟urbanització es complirà el criteri de propietat

la demanda existent i per la proximitat d‟altres urbanitzacions

consistent en aconseguir un nucli residencial d‟estiu de gran

plenament aconseguides” (PP Finca dels Capellans, Salou,

categoria i qualitat.” (PP Parcel·les 24 i 25 del polígon 17,

1970).

Cambrils, 1972). El Sistema de Comunicacions Viàries, dins les

Encara que es produeix un augment del protagonisme de les

urbanitzacions és vist, encara, com un element distorsionant de

tipologies edificatòries plurifamiliars verticals, les edificacions de

la qualitat de vida en aquests espais: “amb la finalitat d‟establir

baixa densitat continuen dibuixant espais relaxats. La baixa

limitacions al sorollós i perillós trànsit rodat, s‟ha projectat l‟accés

intensitat edificatòria, és sinònim d‟espais amb un alt benestar

a algunes de les parcel·les a través de passos de vianants.” (PP

per als habitats: "un altre clar signe (bon esperit urbanístic) és la

Platges del Sud de Cambrils, Cambrils, 1971). Aquest fet sumat

voluntat de no arribar als mínims permesos en les ordenances,

a la concepció aïllada de les urbanitzacions turístiques, porta a

desitjant crear parcel·les de major superfície i menor utilització

que el Sistema de Comunicacions Viàries local es caracteritzi per
ser molt precari: “[...] la superfície destinada a vials, arriba a una
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proporció prou àmplia, donat que solsament haurà de donar

En la dècada dels 80 es materialitzen els estàndards mínims dels

servei a una vintena de parcel·les, amb exclusió del trànsit

Sistemes d'Espais Públics en el sòl urbanitzable

exterior i al superfície destinada a zones verdes d‟ús públic

una presa de consciència sobre el seu paper en el territori. En

excedeix a un terç a la exigida de forma genèrica per la Llei” (PP

aquesta dècada encara es continua consumint sòl per a la

Finca dels Capellans, Salou, 1970).

construcció de vivendes dedicades a les segones residències: “la

Els espais dedicats al Sistema d'Equipaments Públics i

necessitat i conveniència de la present ordenació deriva
precisament, de la pròpia escassetat de sòl urbanitzat, en relació

absolutament necessari habilitar algunes edificacions destinades

amb la demanda. Les actuacions anteriors –a l‟igual que la

a garatges per comerços provisionals de temporada, tant per la

present- estan dirigides a un mercat de sòl eminentment

distància

pels

residencial amb una important incidència en el sector turístic

desplaçaments particulars per efectuar compres habituals amb

estranger i del nacional de segona residència” (PP Polígon 91,

les conseqüents dificultats per tal ús comporta, per l‟enorme

Cambrils, 1981). La celeritat en el ritme de consum del territori

escassetat d‟aparcament en aquest casc” (Reforma PP l‟Etoile,

posa en interrogant el futur del medi natural que envolta a

Cambrils, 1972). I continuen sent contemplats des de la vessant

aquests espais construïts, i en alguns casos, suposa el sacrifici

estan

de

la

poc

planificats:

urbanització,

amb

mateix,

automòbil,

s‟ha

, i es produeix

vist

Col·lectius

“així

176

i

turística: “assenyalament de reserves de terrenys per parcs i
jardins públics, zones esportives públiques i de recreació i
expansió, a proporció adequada a les necessitats col·lectives.”
(PP- V2, La Pineda, 1977).
En síntesi, en els anys 70, es produeix un augment del grau
d‟ocupació de l'espai turístic urbà, independentment si es tracta
d‟espai públic o privat.
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176

La Llei 19/ 1975, de reforma de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació
Urbana, assenyala en el seu article 10, que els plans parcials han d‟assenyalar
“reserves de terreny per a parcs, jardins públics, zones esportives públiques i
d„esbargiment i expansió, en proporció adequada a les necessitats col·lectives.
La superfície destinada a aquestes reserves [...] si no s‟hagués fixat
expressament el nombre de vivendes [...] aquesta reserva no podrà ser inferior al
10% del total de superfície ordenada [...] amb independència de les superfícies
destinades en el Pla General a espais lliures o zones verdes per a parcs urbans
públics [...]” (BOE núm. 107, del 5 de maig de 1975, pàg. 9434). Així mateix
també ho assenyala per als altres components de la xarxa d‟espais públics, en
funció del nombre de vivendes i si el pla ho creu convenient executar donada una
necessitat concreta.
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de la qualitat de les estructures residencials a favor del benefici

Els dèficits en el Sistema de Comunicacions Viàries, local, també

econòmic.

es fa palès: “la vialitat existent ja hem comentat que no respon a

Es produeix un rebliment de l‟espai litoral, que afavoreix als

una redacció d‟un projecte previ; es constitueix en una sèrie

espais públics, ja que: “les noves promocions turístiques que

d‟apèndixs de la pròpia carretera, que van facilitar l‟accés a la

d‟ara en endavant es puguin dur a terme, hauran de suplir

parcel·lació però que no permet una permeabilitat entre els teixits

l‟atractiu de la costa amb grans espais lliures i amplies dotacions

residencials” (PERI del Polígon V4 o Punta Daurada, Salou,

destinades a ús turístic, especialment a l'hostaler que és al que

1986). I es proposen modificacions de cara construir espais més

es dirigeix, cada cop amb més intensitat, la demanda turística

funcionals i accessibles: “la finalitat del PERI és reordenar la

dels darrers anys” (PP Polígon 102, Cambrils, 1989).

zona reparcel·lant de nou els sectors que calguin, tot modificant

Es plantegen reformes de plans parcials ja aprovats, o

puntualment el traçat viari per tal de millorar la vialitat interna. A

parcialment executats, que afecta directament als Sistemes

l‟hora es necessari dotar d‟un espai públic que centralitzi les

Urbanístics Locals: “en conseqüència s‟admet la possibilitat, amb

activitats associades al sector” (PERI Estival, Salou, 1988).

les condicions que es diran, d‟usos comercials de caràcter

Pel que fa al Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius

recreatiu, o culturals, religiosos, sanitaris, administratius i de

presenta una major planificació: “no s‟atorgarà llicències

serveis públics, distingint situacions relatives amb la finalitat

d‟activitats ni d‟obres sense que es prevegi una dotació d‟una

d‟evitar barreges d‟usos inconvenients en una mateixa edificació”

plaça

(Modificació urbanització Nostra Senyora de Núria, Salou, 1981).

d‟edificació” (Modificació PP Nostra Senyora de Núria, Salou,

En el Sistema d‟Espais Lliures Públics, les modificacions tenen

1981). Es comencen a aprovar plans parcials més a l‟interior,

com a objectiu corregir aquests espais deficitaris, sobretot en el

respecte la línia de costa, i propers als nuclis tradicionals, on la

municipi de Salou: “[...] per això els objectius del PERI són:

dotació d'equipaments públics respon a necessitats més pròpies

redissenyar la zona afectant al mínim, consolidar allò consolidat i

d‟una

redissenyar allò no consolidat, dotar d‟espais lliures, racionalitzar

inaplaçable de construcció d‟una escola [...], la necessitat

el traçat viari, possibilitar l‟edificació controlada segons les

d‟ubicació d‟un Pavelló Poliesportiu Municipal de pròxima

aptituds de cada parcel·la” (PERI Estival, Salou, 1988).

construcció. La demanda de sòls destinats a serveis i dotacions

d‟aparcament

població

de

per

cada

residència

setanta

metres

permanent:

“la

quadrats

necessitat
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com poden ser la Comissaria de Policia o Parc de Bombers, no

Cambrils, i més complicada en zones com Cap Salou:

pot esperar el llarg tràmit del mateix [...]. Tot això, a la vegada,

“heterogeneïtat del sector marcada per aquesta tipologia on cada

en el punt on la ciutat que aglutina a tota la seva població

bloc edificat té una alçada diferent, i fins hi tot una tipologia

d‟hivern creix i té guies per la seva extensió. I això finalment en

constructiva diferent, amb alçades de dues a cinc plantes” (PERI

la zona que conjuga la seva millor posició cèntrica amb la seva

Estival, Salou, 1988).

comunicació a través de vies ràpides que connecten amb al

Són els Sistemes Urbanístics Locals els que procuraran la

ciutat” (V-9, projecte de modificació puntual del PG, ampliació de

creació d‟un espai de qualitat, tant per a la població temporal

la delimitació del sòl urbà al nucli de Salou, Salou, 1988).

com permanent: “aporta importants beneficis immediats a la

Les modificacions també afecten a les tipologies edificatòries, a

comunitat

les formes amb les que es vesteix l'espai turístic urbà, a la

d‟aprofitament mitjà establert per la Llei del Sòl, crea noves

recerca de modelar un paisatge caòtic en algunes zones de la

zones verdes locals, preveu la construcció de tota la urbanització

Costa Daurada central: “aquest carrer divideix comunitats

del sector, amb la seva corresponent incidència sobre l‟oferta de

humanes en condicions ben distintes, tipologies edificatòries molt

treball, afavorint així el sector laboral, avui bastant deprimit,

acusades (blocs alts/ xalets baixos). Això ha motivat un

aporta al municipi un important patrimoni de sòl, per a les

tractament diferenciat del Pla Especial per a cada zona,

provisions d‟equipaments i dotacions, per l‟establiment de serveis

potenciant els seus trets identificadors i facilitant també al seva

públics municipals” (PP Polígon 12, Cambrils, 1980).

gestió posterior” (PERI V-4 o Punta Dorada, Salou, 1986).

Aquestes consideracions sobre els components bàsics de l‟espai

S‟introdueix la voluntat de crear un espai harmònic, creant unitats

turístic urbà acaben resumint-se en el balanç d‟ocupació dels

constructives continues i respectuoses amb el medi: “és per tant

mateixos, sense tenir en compte la naturalesa del mateix. En la

una directriu fonamental d‟aquest pla perllongar aquesta forma

dècada dels 80 es continua produint un augment del grau

de creixement sense introduir tipologies edificatòries que l‟alterin

d‟ocupació del sòl turístic urbà.

i que condueixin a una disgregació del paisatge” (PP Modificació

En la dècada dels 90 es deixa de transformar sòl urbanitzable

Polígon 33, Cambrils, 1986). Tasca més accessible en el cas de

com a conseqüència la demanda de segones residències,
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almenys de manera explícita. Aquests espais de vocació turística

en: creixement residencial del sector, potenciar el caràcter urbà

comencen a comportar problemes de gestió i viabilitat per al

dels espais públics (verd públic i equipaments), obtenció de sòl

municipi. La bonança econòmica fa, però, que es continuï

per equipaments amb la corresponent urbanització, i connectar

urbanitzant, aquesta vegada dissenyant i executant espais més

amb la xarxa viària existent a l‟efecte de donar-li continuïtat"

flexibles, que puguin adaptar-se als canvis de l‟activitat turística i

(PPR-4, 1996, Salou). O el cas dels espais que formen el

de la dinàmica de la ciutat en general: “[...] la diversificació de

Sistema de Comunicacions Viàries, on es plantegen reformes en

l‟oferta de sòl apte per ésser destinada a usos turístics, adaptant-

sectors ja aprovats, a la recerca d‟aquesta connectivitat: “cal

se en quantitat i qualitat a les necessitats específiques que es

perllongar els vials transversals que ara es preveuen en cul-de-

vagin produït” (PP Polígon 93, Mas Olivé, Cambrils, 1991).

sac, a fi que connectin amb els vials estructurals situats al Nord i

Apareixen sectors que s‟ordenen tot justificant la necessitat de

al Sud de l‟àmbit del subpolígon, tancant l‟anell circulatori” (PP

177

: “l‟objectiu del

Polígon 92, subpolígon 2, Cambrils, 1991). Es busca, en la

planejament es coherent amb el rang superior que ja s‟ha

connexió de les urbanitzacions, procurar fenòmens de primera

esmentat: completar l‟oferta residencial de ciutat jardí amb

residència en llocs tradicionalment de residència temporal: “un

caràcter específic de residència permanent per la proximitat del

cop s‟ajuntin aquests dos sectors a partir d‟un vial, possibilitant

sector al Nucli Històric” (PP Sector 9, Cambrils, 1998).

de comptar amb un important nucli de ciutat jardí de residència

El Sistema Urbanístic Local o espais públics té l‟objectiu d‟unir

permanent” (PP Regueral, Polígon 12, Cambrils, 1996).

urbanitzacions. És el cas dels espais dedicats al Sistema

El Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius és el tercer

d'Espais Lliures Públics, que acaben constituint-se com un

component del Sistema Urbanístic Local que esdevé clau per la

element estratègic per la viabilitat dels espais turístics, i més

viabilitat dels espais turístics residencials: “la conveniència

concretament de les seves edificacions, que apareixen disperses

d‟aquest pla ve justificada per la necessitat del municipi de Salou

en l‟espai: "els objectius i criteris d‟ordenació es poden concretar

de gaudir de sòl urbanitzat per a la promoció d‟habitatge

residència permanent, fins ara quasi inèdit

permanent i per l‟obtenció d‟una àmplia zona d‟equipaments per
177

El nombre de plans parcials aprovats destinats a residència permanent són
menors que el nombre de plans parcials aprovats que explícitament es destinen a
la urbanització de sectors per a la construcció de residències d‟ús temporal.

la ciutat” (PERI 6, Salou, 1993). En termes de planificació, és
important la seva localització de cara a solucionar els dèficits de
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les urbanitzacions aprovades amb anterioritat: “la situació dels

La qualitat de vida deixa de ser un concepte lligat a la propietat

equipaments del pla parcial es preveuen al costat dels existents,

privada en els espais turístics residencials, i passa a ser un

de forma el més central possible en relació al sòl urbà consolidat”

concepte global. La qualitat de vida en l'espai passa per la seva

(PP PI-1, La Pineda, 1993).

planificació pensant en la societat i les seves necessitats:

La bonança econòmica dels 90 porta a un retorn de les tipologies

“l‟objectiu final de creació de sòl urbà respon a una necessitat

edificatòries de baixa densitat, principalment al municipi de

social, on la seva amplitud queda definida en el Pla General que

Cambrils, però amb característiques més properes a la ciutat

van delimitant els sectors prioritaris entre els quals es troba el

convencional: “els objectius més generalitzats que han de

que ens ocupa” (PP Polígon 91, Cambrils, 1991). La planificació

complir els plans parcials són els de consolidar una oferta

construeix un espai turístic més racional: “el dimensionament de

residencial

estat

la xarxa (d‟aigua potable) s‟efectuarà tenint en compte els

desenvolupada en el municipi, si bé els projectes han de poder

consums puntuals en vivendes, equipaments, xarxa de rec i

oferir també una configuració de petits centres de barris més

boques d‟incendis [...]” (PP Polígon 78, Cambrils, 1996).

densos que ajudin a reequilibrar l‟oferta residencial i comercial

En la dècada del 2000, s‟introdueix el concepte de sostenibilitat,

amb tipus alternatius que reforcin per aquesta raó de claredat en

consolidant la tendència iniciada als 90, al considerar l‟espai

la disposició física de l‟oferta unifamiliar aïllada” (PP Sector 17,

turístic com part del municipi turístic, i dimensionant el fenomen a

antic Polígon 79, Cambrils, 1999). Pel que fa al nucli de Salou,

ciutat.

es continua amb la dinàmica de construir blocs de pisos, tot i que

La recerca de la continuïtat urbana també queda reflectida en

comença la intenció d'equilibrar el paisatge urbà amb la

l‟espai dedicat a l'Edificació Privada, construint vivendes amb

introducció de tipologies edificatòries de més baixa densitat: “la

vocació permanent i portant l' especialització turística a partir de

conveniència del present Pla Especial ve justificada per la

l'augment de protagonisme dels establiments turístics censats,

necessitat del municipi de Salou de gaudir de sòl urbanitzat per a

és a dir, els hotels: “objectius: desenvolupament de la zona dels

la promoció d‟habitatges unifamiliars, bifamiliars i en filera”

Emprius com a continuació de l‟àmbit de residència permanent

de

ciutat

jardí

que

amb

fortuna

ha

(Modificació puntual del PG del PERI SA-5, Salou, 1995).
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del municipi, i de l‟àmbit turístic hoteler” (PP Sector-05, Emprius

de l‟àmbit del Sector-01, que es pot entendre com una

Sud, Salou, 2005).

continuació

El Sistema d‟Espais Públics es consolida com a instrument

perfectament a l‟esmentat PPR-1, tant pel que fa al disseny de la

d‟integració territorial: “els objectius d‟ordenació es poden

xarxa viària, com pel que fa a la tipologia edificatòria” (PP Sector-

concretar en: dur a terme d‟una forma ordenada el creixement

01, Barenys, Salou, 2004).

del

mateix,

una

segona

fase

connectada

del nucli urbà, potenciar el caràcter urbà dels espais públics
(zona verda), obtenció de sòl per a zona verda, connexió entre la
xarxa viària existent a l‟efecte de donar continuïtat a la futura

6.1.2.- Interpretació evolutiva del procés de construcció de l'espai

Rambla Parc” (PPR7, Salou, 2000). Pel que fa al Sistema

turístic residencial de la Costa Daurada central

d'Equipaments Públics i Col·lectius, solucionada la preocupació

El model funcional, a nivell de pegat parteix de la classificació de

d‟obtenció de superfície per aquest component de l'espai urbà,

la informació bàsica dels plans parcials, en funció dels objectius

resta la preocupació sobre la seva localització estratègica, per a

que persegueixen amb la transformació del sòl. S‟han tingut en

la construcció del municipi: “la distribució de sòl reservat per a

compte qüestions relacionades amb el procés d‟urbanització i

equipaments està realitzada mantenint el criteri de concentrar sòl

amb el disseny de les urbanitzacions.

destinat a centres docents en una sola peça acomplint la suma

Aquesta anàlisi qualitativa es recull en una taula que sintetitza la

total amb el que determina el Pla General de Cambrils per al

informació organitzada en els cinc ítems bàsics, establerts per

sector” (PP3 subsector 1, Cambrils, 2000). Les tipologies

explicar i descriure el procés d‟ocupació del sòl durant el període

edificatòries jugaran un paper determinant en procurar uns

d‟estudi. En la taula 6.14, també, s‟ha diferenciat si la informació

espais urbans de qualitat, dibuixant un paisatge amb identitat

es dóna en el cas de Cambrils (C), Salou i La Pineda (S-P),

pròpia: “havent-se desenvolupat darrerament el PPR-1, situat a

Salou (S) i La Pineda (P) des de 1990, i si es dóna en els tres

la zona nord-oest del municipi, i trobant-se en aquests moments

casos, la Costa Daurada central (CDC).

finalitzada la urbanització, es pretén iniciar el desenvolupament
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Taula 6.14. Síntesi sobre l‟evolució del mosaic urbà a la Costa Daurada central, per dècades, a partir de l‟anàlisi qualitativa dels plans parcials, a nivell de pegat.
Espais naturals
Estat previ del sòl
Espais agrícoles
al procés
Espais on s'ha iniciat el procés d'urbanització. Continuació del procés constructiu
d'urbanització
Urbanitzacions quasi consolidades amb anomalies
turística
Sòls sense valor agrícola o natural
Construir urbanitzacions de segona residència
Obtenir benefici econòmic
Objectiu dels plans
Ordenar el desenvolupament urbà
parcials amb
Reformar urbanitzacions deficitàries
vocació turística
Evitar processos especulatius
Construir urbanitzacions de residència permanent
Els condicionants naturals
La demanda del mercat turístic, segones residències
La generació de riquesa pel territori
Justificació sobre La proximitat i bona connectivitat a centres urbans
l'aprovació i
L'increment demogràfic turístic i permanent
localització dels El creixement de l'espai urbà per saturació de les urbanitzacions existents
plans parcials
La reforma d'ubanitzacions deficitàries
turístics
La demanda d'habitatges, no sols turístics
L'equilibri territorial
El creixement urbà, procurant la continuïtat en el procés d'urbanització
L'aparició de nous conceptes urbans

S-P
CDC

C
CDC
CDC
CDC

CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
C

CDC
S-P
CDC
CDC
CDC
CDC

Els promotors privats dissenyen i executen les urbanitzacions
Poca participació de l'Administració pública local
Irregularitats en el procés urbanitzador
Ritme de creixement accelerat
Procés de
Poca solvència econòmica dels promotors
construcció de les L'Administació pública com a garatia d'habitabilitat
Provisionalitat dels serveis i les infraestructures
urbanitzacions
Mecanismes de control del procés urbanitzador
turístiques
Preocupació pel medi ambient
Augment de la importància dels espais públics i els serveis públics
Ritme de creixement sostingut
Més rigurositat en el procés urbanitzador

CDC
CDC
CDC
CDC
S-P
CDC
CDC
CDC
S-P
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C
CDC

C
C
CDC
C

S/P

CDC

CDC

C
C

S/P

C
C

S

SP
CDC

CDC
CDC
C

C
CDC
C

CDC
CDC

C

CDC

C

CDC
CDC

Respecte pel territori
Repoblació forestal
Llibertat de composició edificatòria
Integració de les construccions en el paisatge
Qualitat de disseny en les urbanitzacions
Serveis en les urbanitzacions turístiques
Configuració d'un sistema urbà
Homogeneïtat estètica
Dissenys més funcionals (multifuncionals)

Disseny de les
urbanitzacions
turístiques

S-P
C
C
CDC
C

S/P
SP
C

CDC
C
CDC
C
CDC

CDC
CDC
CDC

S/P
S/P
CDC
S/P

S-P

CDC

S/P

S-P
CDC
CDC

C

S/P
S/P

CDC

CDC
C
CDC

CDC
CDC
C
C
CDC
CDC

CDC
CDC

C

C
CDC
CDC

C
CDC
C
CDC

CDC
CDC

CDC
C
CDC

CDC

Font: elaboració pròpia.
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6.1.2.1.- Estat previ del sòl al procés d‟urbanització turística

L‟èxit en la construcció de segones residències a conseqüència

L‟ocupació de l‟espai litoral per part de l‟activitat turística ha anat

d'una demanda d‟aquests habitatges d‟ús temporal, comporta

consumint espais de diferent natura, transformant els seus usos i

l‟abandonament de molts camps agrícoles, perfectes per

funcions inicials per altres de relacionats amb els espais turístics.

construir-hi: “agrícolament no són pobres, doncs existeix un pou

En els anys 60 i 70, els sòls sobre els que es construirien

per al rec total de la finca i són plans, i de bona terra, tot i això, la

aquestes urbanitzacions, eren:

proximitat de les edificacions el trànsit en el accessos ha motivat,

- espais naturals: “actualment els terrenys estan coberts

probablement, un ja perllongat abandó dels mateixos en tal

per pinar, si la resta construeix una duna de formació

aspecte” (PP parcel·les 24 i 25 del polígon 17 de la partida El

eòlica. En la proximitat de la platja existeixen zones

Cavet, Cambrils, 1972).

rocoses” (PP Dunamar, Salou, 1965),

També són susceptibles d‟acollir construccions residencials

- espais on es desenvolupava activitat agrícola amb poca

temporals, espais veïns a aquells on ja s‟ha iniciat el procés

productivitat: “l‟aprofitament agrícola és pobre com

d‟urbanització: “saturat ja el primer sector, l‟empresa promotora

correspon a la majoria de les finques d‟aquesta zona,

ha procedit a l‟ordenació d‟un segon sector limítrof amb el primer,

abundant el garrofer i la vinya” (PP Urb. La Dorada,

en direcció a muntanya, amb el qual enllaçarà” (PP Modificació

Cambrils, 1965),

Castell de Vilafortuny, Cambrils, 1972).

- espais abandonats per l‟èxit de polígons residencials

En la dècada dels 80, un canvi en la legislació estatal en un

veïns, que exerceixen una pressió edificatòria a la que

context econòmic diferent, fa que descendeixi el consum de sòl

els propietaris no es resisteixen per els plusvàlues que

en el litoral de la Costa Daurada central. Per una banda,

comporta la transformació en sòl urbanitzable: “fa molt

existeixen aquelles urbanitzacions quasi consolidades que no

poc estava destinat al conreu d‟hortalisses, però en

han cedit superfície per als espais públics: “actualment el règim

l‟actualitat es troba en ple abandó. Pel que es veu el

de la propietat està constituït pel domini privat. Els espais públics

veïnatge de càmpings i urbanitzacions han anul·lat el seu

no han estat cedits ni acceptats per part de l‟ajuntament, per la

interès agrícola” (PP L‟Etoile de Cambrils, Cambrils,

qual cosa queda aplaçada l‟aprovació definitiva del projecte de

1968).

reparcel·lació derivat del present PERI, i a la total urbanització
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del

sector

d‟acord

amb

els

corresponents

projectes

edificacions antigues sense activitat actual i explotades en el

d‟urbanització” (PERI Zona Estival, Salou, 1988). Per altra

passat com a granges i bòviles. Existeix així mateix un habitatge

banda, existeixen espais quasi executats, dedicats a segones

unifamiliar aïllat, al costat del camí d'accés a la urbanització Nou

residències, però que no han estat adequadament planificats: “la

Cambrils. La resta del territori no suporta cap ús actualment, ni

infraestructura és totalment inadequada” (PP Polígon 30,

agrícola ni altre activitat i no existeixen arbres o elements de

Cambrils, 1984).

vegetació singulars" (Subsector1, Sector 3, Cambrils, 2000).

En la dècada dels 90 els plans parcials continuen corregint
dèficits i alteracions en urbanitzacions quasi executades,
tendència que continuarà en la dècada posterior. També

6.1.2.2.- Els objectius dels plans parcials amb vocació turística

s‟urbanitzen espais que resten entre urbanitzacions: “l‟espai que

La construcció d‟aquestes urbanitzacions turístiques, aprovades

es pretén ordenar constitueix un espai d‟eixample natural de les

als 60, complien uns objectius molt concrets. El principal objectiu

zones ja consolidades al sud i est del sector” (PP Sector 15, antic

és

PP Polígon 78, Cambrils, 1995). De fet, a Cambrils, els espais

residències: “la zona que es planteja [...] correspon a un sector

entre urbanitzacions són espais residuals, espais inferiors a la

residencial d'habitatge temporal” (PP Tarraco Sector 4, Cambrils,

superfície d‟un polígon edificable.

1965). Un altre objectiu, que es desprèn d‟aquest primer, és

En la dècada del 2000, es transformen encara espais agrícoles

l‟obtenció de cert benefici econòmic derivat de la venda de sòl:

per aprofitament residencial: “l‟objectiu consisteix en establir un

“la urbanització té com objecte una extensa parcel·la del litoral

marc de creixement urbà per la transformació urbanística del sòl

on la seva posada en valor turístic serà de gran profit per tota la

delimitat, actualment destinat a usos agrícoles o en situació

zona costanera contigua i, en conseqüència per a les veïnes

expectant per construir suport d‟activitats fonamentalment

localitats” (PP Urbanització de Vilafortuny, Cambrils, 1961).

residencials, i complementàriament, comercials i serveis” (PP

En algun sector hi ha la voluntat de que l‟estada temporal ho

Sector 05, Emprius Sud, Salou, 2005). Molts d‟aquests espais

sigui

agrícoles resten sense activitat: "existeixen diversos coberts i

l‟estacionalitat lligada a l‟activitat turística: “amb la construcció
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futura pensada en la Baronia de Vilafortuny, es persegueix la
idea de cobrir les necessitats d‟un turisme pràcticament

En la dècada dels 70, l‟objectiu principal en la construcció de les

d‟estança permanent, per oferir un evident atractiu, ja que a

urbanitzacions turístiques continua sent la creació de polígons

banda de la qualitat natural de la regió [...] s‟aconsegueix una

residencials de segona residència. Ordenar el desenvolupament

comoditat de vida que convencerà a moltes persones, tals com

urbà continua sent un objectiu important en aquesta dècada,

jubilats, pensionistes; tant nacionals com estrangers, a la seva

concretant-se en donar continuïtat a l‟espai urbà turístic: “amb

permanència estable en aquesta zona, en lloc de decidir-se per

això creiem que La Pineda es consolidarà suficientment a la

altres més allunyats. Tot això sense oblidar el turisme temporal”

vegada que es potencia la seva unió amb la resta del sòl existent

(PP Baronia de Vilafortuny, Cambrils, 1969).

al Cap Salou, i Salou en definitiva” (Modificació Sector V-2, La

Els plans parcials aprovats en els 60 també buscaven procurar

Pineda, 1977), i concretant-se, també en la protecció del medi

un

ambient: “l‟objectiu primordial del Pla està en ordenar sense

desenvolupament

urbà

ordenat

davant

el

fenomen

constructiu. Aquest desenvolupament ordenat es concretava en:

destruir ni densifica en excés un bosc natural” (PP Covamar II,

- una planificació òptima de l‟espai, centrat en el traç del

Salou, 1973).

viari i en garantir els serveis urbans: “el projecte no té

En el cas de Cambrils, la redacció de molts plans parcials busca

més objecte que facilitar l‟accés a serveis urbanístics a

reformar urbanitzacions ja iniciades, però deficitàries en diversos

les parcel·les que es poden incloure en el polígon que es

aspectes: “la reforma del projecte està destinada a legitimar

tracta de posar en explotació” (PP Dunamar, Salou,

aquests vicis d‟ús, reestructurant l‟edificació d‟acord amb majors

1965).

exigències de solejament i visibilitat cap al mar, respectant

- la protecció del medi natural annex a aquestes

sempre el cúbic permès pel Pla General i referent pel pla parcial

urbanitzacions: “són objectius del pla parcial que

vigent, així com els vials i distàncies de l‟edificació als mateixos

estudiarem aconseguir la màxima protecció dels pinars

que en la present reforma queden intactes” (Reforma PP L„Etoile,

existents al costat de la platja i l‟establiment de pas de

Cambrils, 1972).

vianants, en nombre suficient pel més fàcil accés a les

En la dècada dels 80, l‟objectiu dels plans parcials pel que fa a

mateixes” (PP sector La Pineda, La Pineda, 1967).

les urbanitzacions turístiques, és la reforma o modificació de
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moltes de les urbanitzacions ja existents: “l‟objecte de la

d‟espai públics: pavelló, institut, centre d‟ensenyament; i

modificació del PG és canviar el règim del sòl al sector V-4

connectar amb la xarxa viària existent a l‟efecte de

passant-lo a sòl apte per urbanitzar a sòl urbà sotmès a

donar-li continuïtat” (PERI 6, Salou, 1993).

l‟aprovació de PERI. D‟aquesta manera es podrà aconseguir un

-

completar

les

urbanitzacions

en

sectors

ja

mínim de sistema d‟espais lliures [...]” (PERI V-4, Punta Dorada,

desenvolupats: “l‟objectiu bàsic d‟aquesta ordenació és

Salou, 1986).

acabar el desenvolupament de l‟eixample urbanístic que

A Cambrils, alguns plans parcials continuen amb l‟objectiu de

s‟estén entre el mar i la carretera de València a

procurar un desenvolupament urbà ordenat, donant continuïtat a

Barcelona i que es denomina Vilafortuny i del que el

l‟espai urbà a partir de l‟edificació en espais interurbans, i evitar

Polígon 91 és una prolongació” (PP Polígon 91,

processos especulatius: “[...] la creació racional de nou sòl

Cambrils, 1991).

urbanitzat, el factor decisiu d‟equilibri en el mercat de solars, ja
que amb aquesta finalitat primordial existeix aquest pla” (PP

Pren rellevància, en cas de Cambrils, evitar processos

Polígon 12, Cambrils, 1980).

especulatius, tot qualificant una gran superfície de sòl per no

En la dècada dels 90 i per una reactivació del mercat de les

crear

segones residències, els plans parcials aprovats tenen com

urbanitzacions de residència permanent, “[...] en els sectors més

objectiu un desenvolupament urbà a partir de:

propers al Nucli Històric” (PP Sector 9, Cambrils, 1997), fenomen

-

sobrevaloració

d‟aquest.

S‟aproven

algunes

una correcta planificació, assegurant la superfície

que es produirà a Salou en la dècada del 2000.

destinada a espais públics donant continuïtat a l‟espai

En la dècada del 2000, l‟objectiu dels plans parcials amb vocació

turístic litoral: “els objectius d‟ordenació es poden

turística continuen volent complir amb l‟objectiu de desenvolupar

concretar en: dur a terme d‟una manera ordenada el

un espai urbà de qualitat, tot i que ho fan de forma més explícita:

creixement del nucli urbà, potenciant el caràcter urbà del
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Emprius Nord es proposa: l‟obtenció del seu àmbit per a

-

la creació de sòl residencial i comercial, degudament

En definitiva, procurar un desenvolupament sostenible: “l‟objectiu

urbanitzat

el

és avançar cap a un model de gestió urbana i municipal

creixement previst pel POUM enllaçant amb la iniciativa

sostenible, que passejar sigui una possibilitat prioritària i el carrer

municipal que ha impulsat el desenvolupament del

ha de ser lloc privilegiat de contacte, lleure i relació interpersonal,

Sector 01 Barenys i possibilitar la construcció de

tornant a les arrels de la ciutat mediterrània d‟ús de l‟espai públic

l‟estructura viària bàsica que organitza el territori i la

en un marc, però de modernitat i competitivitat turística i de

mobilitat del mateix [...]” (PP Sector04, Emprius Nord,

consciència i compromís ambiental, fer de Salou un lloc de

Salou, 2009).

referència en els catàlegs de bones pràctiques de sostenibilitat a

un territori ben connectat: "el pla contribuirà a la formació

nivell internacional” (PP Sector-05. Emprius Sud, Salou, 2005).

i

ocupat,

continuar

ordenadament

d'un passeig que uneixi des del límit amb el terme
municipal de Vinyols i els Arcs fins la ronda nord

-

projectada. Tanmateix, el pla garantirà la cessió

6.1.2.3.- Justificació sobre l‟aprovació i localització dels plans

obligatòria

parcials turístics

i

gratuïta

a

l'Ajuntament,

degudament

urbanitzada, de les reserves de sistema viari, parc urbà i

En la dècada dels 60, la principal justificació per la creació

equipaments inclosos dins de l'àmbit del polígon; i

d‟aquestes urbanitzacions d‟ús temporal és la demanda del

l'equitativa distribució de beneficis i càrregues del

mercat turístic, degut a “un creixement demogràfic turístic de

planejament entre propietaris afectats" (Sector 4, Els

temporada” (PP Urbanització de Vilafortuny, Sector Castell,

Antígons, Cambrils, 2010).

Cambrils, 1966), per obtenir un habitatge d‟ús temporal en el

una localització òptima dels elements urbans: “els

litoral de la Costa Daurada central, i la generació de riquesa per

objectius previstos tenen com a meta una proposta clara

al territori local, en totes les seves dimensions: “[...] ja que a més

de conjunt, de forma que es pugui arribar a una

de representar un legal benefici pels seus promotors, és font de

localització racional i adequada dels elements públics i

riquesa tant per la regió i la nació, a l‟atendre a aquelles que

privats” (PPR1- Barenys, Salou, 2000).
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enriqueixen amb les seves despeses una recent indústria com és

En el cas del municipi de Cambrils, la construcció de noves

el turisme” (PP Port Pirata I, Salou, 1967).

urbanitzacions turístiques respon a una saturació de l'espai urbà

La localització de les urbanitzacions turístiques queda justificada

per les urbanitzacions ja consolidades: “en tres anys quasi s‟ha

per les condicions naturals del litoral de la Costa Daurada

construït la totalitat de vivendes en el sector Playas de

central, i més concretament, el clima i les platges: “la benignitat

Vilafortuny. Saturat aquest primer sector, l‟empresa promotora ha

del clima, així com al qualitat de les platges, han fet que amb una

cedit a l‟ordenació d‟un sector limítrof amb el primer, en direcció

rapidesa entusiasta s‟hagin creat veritables nuclis de població

a al muntanya” (PP sector Castell de Vilafortuny, Cambrils,

turística” (PP Baronia de Vilafortuny, Cambrils, 1969). La

1965).

topografia del terreny i el paisatge, en general, també han

En la dècada dels 70, hi ha diferents motius que justifiquen la

justificat la creació i emplaçament de moltes d‟elles: “la seva

creació de les urbanitzacions turístiques. Per una banda, es

topografia és accidentada predominant les pendents mitjanes,

consolida una demanda de segones residències com a

que permeten edificar un xalet aïllat al temps que impedeixi que

conseqüència de l‟auge de l‟activitat turística: “el present pla ve

cap construcció obstrueixi de vistes als seus voltants” (PP

justificat pel constant creixement turístic d‟aquesta costa. I a les

Mirador de Salou, Salou, 1966).

seves necessitats es destinarà aquesta urbanització” (PP Mar

La proximitat i la bona connectivitat de les urbanitzacions amb

Cambrils,

els centres urbans consolidats, justifica en molts dels plans

d‟urbanitzacions en la Costa Daurada central, ve avalat per l‟èxit

parcials aprovats, la localització de moltes urbanitzacions: “per la

d‟ocupació de les urbanitzacions ja aprovades i construïdes en

carretera de Vila-seca a La Pineda queda assegurada la

dècades anteriors: “esgotades les possibilitats de l‟edificació de

comunicació fàcil amb el poble i per la carretera de Tarragona a

Cambrils Badia, ha heretat les preferències dels que s‟interessen

Salou en l‟anterior acomet en les immediacions de la finca

per buscar residència temporal estiuenca a Cambrils” (PP

s‟estableix molt bona comunicació amb Salou i Tarragona i per la

parcel·les 24 i 25 del polígon 17 de la partida El Cavet, Cambrils,

carretera General de València a Barcelona amb al resta del país”

1972).

(PP Hervas Camacho, La Pineda, 1966).
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Un cas especial és el de La Pineda, on la demanda d'habitatges

En la dècada dels 90, els plans parcials justifiquen la creació de

es justifica per l‟emergència de l‟activitat industrial: “la falta de sòl

nous espais per ser urbanitzats, per un augment de la demanda

urbà per la construcció de vivendes que allotgin a la població que

en habitatges, no només d‟ús temporal: “la seva ordenació

està generant el desenvolupament industrial” (PP V-2, La

permetrà completar en aquest punt el PG, així com abastar

Pineda, 1977).

l‟actual i forta demanda de sòl per edificar en aquest municipi. És

Per altra banda, els condicionants naturals i la bona connectivitat

per això, que aquest document justifica la seva formulació,

de les urbanitzacions amb els nuclis urbans ja consolidats,

conveniència i oportunitat” (PPR-7, 2000, Salou).

continuen

La transformació d‟espai per ser urbanitzat, també, queda

justificant

la

localització

de

les

urbanitzacions

turístiques en aquesta dècada.

justificada per la voluntat de donar continuïtat als espais turístics

En la dècada dels 80, l‟aparició de nous conceptes urbans

al llarg del territori que ocupen: “el sector que s‟ordena podrà

justifiquen l‟aprovació de plans parcials que urbanitzen noves

funcionar

zones del litoral de la Costa Daurada central: “[...] es pretén

adjacents, degut a els seves connexions amb carrers ja

perllongar aquest teixit de forma que “creï ciutat” és a dir,

completament urbanitzades i dotades de tots els serveis [...]” (PP

mantenir un nivell urbà d‟edificacions i serveis que acullen la vida

Sector 15, antic Polígon 78, Cambrils, 1996).

col·lectiva de forma que afavoreixi la realització de noves

Els plans parcials aprovats en aquesta dècada, a l‟igual que en

relacions

l‟anterior, busquen proporcionar un equilibri territorial entre

entre

habitants”

(Modificació

PP

Polígon

33,

perfectament

integrat

amb

les

urbanitzacions

Cambrils,1986).

espais púbics i privats: “la conveniència de l‟ordenació d‟aquest

L‟equilibri territorial, entre espais públics i privats, es presenta

buit de l‟ordenació d‟aquesta zona resulta obvia, donant que

com un motiu que justifica l‟aprovació de plans parcials en

permetrà,

aquest territori turístic: “aporta al municipi un important patrimoni

urbanístiques importants, i sempre interessants i convenients per

de sòl per les seves previsions d‟equipaments i dotacions, per

al zona, i en segon lloc completar la realització de les previsions

l‟establiment de serveis públics municipals” (PP Polígon 12,

del vigent Pla General i plans parcials limítrofes” PP Polígon 78,

Cambrils, 1980).

Cambrils, 1991).

en

primer

lloc,

proporcionar

unes

dotacions
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En la dècada del 2000, el que continua justificants l‟aprovació de

parcel·les àmplies, de tal manera que l‟ocupació sigui mínima

nous plans parcials, en l‟àrea d‟estudi, és la continuïtat en l‟espai:

amb la finalitat de respectar el bosc existent” (PP Covamar II,

“conformar en tot cas un creixement, ja predefinit en la seva

Salou, 1973).

estructura des de la Revisió Adaptació del Pla General, que

En la dècada dels 60, la importància del medi ambient es veu

suposa la creació d'espais urbans i no residuals” (PP Sector 3

reflectida en la intenció de repoblació forestal que s‟expressa en

subsector 1, Cambrils, 2000).

molts plans parcials considerats, sobretot en els de Salou i La

A mode de síntesi, l‟oportunitat de la seva formulació ve donada

Pineda: “[...] precisament per ser

per les següents consideracions: “augmentar l‟oferta de sòl

zona, de manera que s‟introdueixin conjunts de palmeres

residencial i comercial en un moment especialment dinàmic de

convenientment distribuïdes, amb la qual cosa ha de donar un

l‟economia i d‟apostes estratègiques, prosseguir la implantació

aspecte més amable del conjunt” (PP Port Pirata I, Salou, 1964).

d‟un model urbà altament qualificat que ha de reforçar la

La importància del medi ambient es reflexa també en la voluntat

competitivitat del municipi com a localització privilegiada d‟usos

d‟integrar els espais urbans privats en els espais naturals:

residencials- turístics, orientar l‟interès en el desenvolupament

”edificis aïllats de vivendes rodejats de vegetació i amb una

d‟aquest sector, impulsat per una part àmpliament majoritària de

considerable

la propietat del sòl” (PP Sector 04, Emprius Nord, Salou, 2009).

Cambrils,1965). També queda reflectit en el respecte d‟aquestes

densitat

l‟escassa la vegetació de l

d'habitatges”

(Cambrils

Mediterrani,

urbanitzacions vers al paisatge i territori: “les construccions
hauran

de

respectar

aquestes

normes

prenent

formes

6.1.2.4.- El disseny de les urbanitzacions de segones residències

volumètriques que s‟integrin en el terreny” (PP Covamar II,

Molts dels plans parcials justifiquen la seva localització per les

Salou, 1973).

condicions naturals, per tant, el disseny de moltes de les

La qualitat és la condició indispensable a tenir en compte en el

urbanitzacions turístiques, des de la dècada dels 60 al 2000, és

disseny de les urbanitzacions dels anys 60: “amb aquest tipus de

respectuós amb el territori, procurant la mínima modificació del

parcel·lació

mateix: “es pretén ordenar el terreny, mitjançant la disposició de

complementarà amb el criteri de propietat consistent en
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aconseguir un nucli residencial d‟estiu de gran categoria i

La qualitat encara continua sent un ítem de les construccions en

qualitat” (PP Urbanització La Dorada, Cambrils,1965).

aquestes urbanitzacions turístiques: “amb aquest tipus de

En el disseny del sector residencial s‟inclouen espais dedicats a

parcel·lació i al qualitat de l‟obra d‟urbanització es complirà amb

donar servei a la urbanització. Espais que per naturalesa haurien

el criteri de propietat consistent en aconseguir un nucli

de donar servei als habitants del municipi, però que en aquest

residencial d‟estiu de gran categoria i qualitat” (PP Parcel·les 24 i

cas estan al servei dels habitants de les urbanitzacions, els

25 del

turistes: “com a serveis complementaris existeix un supermercat,

edificacions privades de baixa densitat, en contacte amb la

un snaker, un restaurant, una església, botigues varies, per

natura.

donar la totalitat de serveis que precisa una zona residencial”

La dècada dels 80 el canvi en la concepció dels espais turístics

(Cambrils Mediterrani, Cambrils, 1965).

residencials, que es caracteritzarà per acollir diferents usos i en

Pel que fa a les formes, en la dècada dels 60 hi ha una llibertat

definitiva diferents funcions, on la compatibilitat en l‟espai també

en la composició edificatòria, que porta a una heterogeneïtat del

serà contemplada de forma especial: “[...] s‟admet la possibilitat

paisatge construït, i que aboca a una imatge de caos, que

amb les condicions que es diran, d‟usos comercials de caràcter

caracteritzarà les urbanitzacions més madures en l‟àrea d‟estudi:

recreatiu, o culturals, religiosos, sanitaris, administratius i de

“es deixa en llibertat completa la composició, les edificacions que

serveis públics, distingint situacions relatives amb al finalitat

es projecten en els terrenys compresos en aquest projecte” (PP

d‟evitar

La Pineda, La Pineda, 1962).

(Modificació del PP Nostra Sra. de Núria, Salou, 1981).

En al dècada dels 70, aquesta llibertat estètica queda limitada,

La composició d‟un paisatge harmònic, sense contrasts bruscos,

amb la finalitat de crear paisatges harmònics, o pel que s‟insinua,

es continua reflectint en el disseny dels plans parcials: “es per

a espais amb certa homogeneïtat formal: “la composició estètica

tant, una directiu fonamental d‟aquest pla perllongar aquesta

de les edificacions no és lliure. No obstant ha d‟adequar-se a

forma de creixement sense introduir tipologies edificatòries que

complir una harmonia de conjunt amb el paisatge, zona i tipus de

l‟alterin i condueixin a una disgregació del paisatge” (PP

construccions dominants” (PP Nostra Sra. de Núria, Salou,

Modificació Polígon 33, Cambrils, 1986).

Polígon 17, Cambrils, 1972), materialitzades

usos

inconvenients

en

una

mateixa

en

edificació”

1971).
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En la dècada dels 90, és important la funcionalitat en el disseny

6.1.2.5.- Procés de construcció de les urbanitzacions turístiques

dels espais públics: “[...] i el de concentració d‟edificis en

En la dècada dels 60, la planificació, el disseny i l l‟execució de

determinats indrets formant centres més densos on s‟afegirà l‟ús

les urbanitzacions turístiques van a càrrec dels promotors

comercial” (PP Sector 9, Cambrils, 1997). Aquest objectiu es

privats: "el mode d‟execució de les obres d‟urbanització de la

traslladarà fins els plans parcials aprovats en el 2000: “la

finca serà per gestió privada i la previsió sobre la seva futura

distribució del sòl reservat per a equipaments està realitzada

conservació correrà a càrrec dels propietaris. Aquesta última fins

mantenint el criteri de concentrar el sòl destinat a centres

que per existir suficient densitat d‟edificació, 80% de la totalitat,

docents en una sola peça, complint la suma total amb el que

pot cedir-se els vials al municipi corrent a càrrec del mateix a

determina el Pla General de Cambrils per al Sector" (PP

partir de llavors la conservació d ela urbanització” (PP Hervas

Subsector 1 del sector 3, Cambrils, 2000).

Camacho, La Pineda, 1966).

En la dècada del 2000, l‟homogeneïtzació de les formes en el

El paper de l‟Administració local, en aquest període, es

disseny dels plans parcials és també un factor a destacar: “pel

caracteritza per una poca participació en la planificació i execució

que fa a la tipologia plurifamiliar aïllada, es proposa, a l‟igual que

de les urbanitzacions, limitant-se a l‟expedició de llicències i a un

al PPR-1, una ordenació totalment regular, establint un únic

lax control del procés d‟execució constructiu: “fent constar així

model d‟edificació [...]” (PP Sector 01, Barenys, Salou, 2004).

mateix que les obres d‟urbanització que es portin a terme seran

En algun cas es retorna al concepte de qualitat, en el disseny

pel seu compte, no devent el Municipi de Cambrils cooperar ni

dels sectors urbanitzables, dels 60, en el que s‟intenta separar

col·laborar amb l‟entitat urbanitzadora, en quant a element

els espais privats dels públics: “tot aquest viari està integrat amb

econòmic i financer es refereix, i si única i exclusivament en

espais verds de manera que ofereixi més independència del viari

quant a facilitats de tràmits legals pugui precisar l‟empresa

respecte l‟habitatge” (PP Sector 01, Barenys, Salou, 2004),

urbanitzadora” (PP Port Cambrils, Cambrils, 1966).

encara que a nivell municipal, s‟intenti la integració de tots els

L‟Administració local es veu sobrepassada per un accelerat

espais. La tònica general serà la creació d‟espais multifuncionals.

procés de consum i construcció d‟urbanitzacions dedicades a
segones residències, “en la memòria general apuntem el

316

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

creixement turístic de la zona de rapidesa i proporcions

realitzaran a mesura que el desenvolupament de l‟edificació ho

insospitades, factor que per ell mateix justifica i motiva

vagi exigint, no permetent-se la construcció de cap parcel·la que

sobradament la redacció d‟aquest pla parcial, doncs d‟ell es

no estigui dotada dels serveis mínims necessaris” (PP Carolina

desprèn l‟enorme sol·licitud de vivendes estiuenques en aquesta

Mar, La Pineda, 1961). Amb conseqüències punitives: “també

zona.” (PP Sol Cambrils, fase 1, Cambrils, 1965).

s‟avisa al promotor que de no complir amb allò regit, se li obrirà

Existeixen diferents situacions que mostren aquest desequilibri

un expedient sancionador, d‟acord amb la llei del Sòl” (PP

entre la demanda, o consum, i l‟execució de les urbanitzacions

Carolina Mar, La Pineda, 1956).

turístiques. En primer lloc, existeix una provisionalitat en algunes

Davant aquestes irregularitats en el procés d‟execució de les

infraestructures

urbanitzacions

i

serveis

projectats:

“les

voreres

dedicades

a

la

residència

temporal,

momentàniament no es pavimentaran, doncs seria un enfarfec

l‟Administració local prendrà cert protagonisme, convertint-se en

per les futures construccions del tancat de la finca [...]” (PP Sol

garantia d‟habitabilitat d‟aquests nuclis de segones residències,

Cambrils 1a fase, Cambrils, 1965), o: “l‟evacuació de les aigües

com és el cas de la urbanització Carolina Mar (1961), a La

residuals es realitzaria, provisionalment, per mitjà de les fosses

Pineda, on un document de 1976, de la Comissió municipal,

sèptiques i rases d‟absorció. Posteriorment, quan es construeixi

parla de la recepció de determinats serveis per tal de solucionar

el clavegueram, actualment és Estudi per l‟Ajuntament, es

diversos problemes existents en aquestes.

connectarà a les clavegueres de la urbanització a la xarxa

Així, en la dècada dels 70, tot i que l‟Administració pública

municipal d‟evacuació” (PP Porta del Mar, La Pineda, 1966).

continua mantenint un paper expectant pel que fa a l‟execució de

En segon lloc, es contemplen certes irregularitats en el procés

les urbanitzacions turístiques, emergeixen certes mesures, a

d‟urbanització: “a més l‟ajuntament no tenia notícia d‟un edifici

nivell local, de cara a controlar el procés de construcció de

que s‟espera construir a partir de l‟agrupació de llicències, dels

l‟espai turístic: “els tècnics municipals tenen lliure accés a les

quals el promotor no té permís” (PP Carolina Mar, La Pineda,

obres per comprovar que les mateixes s‟executen d‟acord amb

1961). Aquestes irregularitats obliguen a portar un control en el

els projectes aprovats, pel que l‟empresa constructora posarà els

procés d‟urbanització, per part dels serveis tècnics dels

mitjans necessaris a l‟abast dels requerits tècnics amb la finalitat

ajuntaments: “totes les obres previstes en el pla d‟ordenació es

de facilitar la seva tasca” (PP V-2, La Pineda, 1977).
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Els promotors privats, dissenyen, executen i mantenen les

conegut de l‟Ajuntament, on contínuament es venen sol·licitant

urbanitzacions dedicades a residències secundàries, però es

llicències per les noves construccions” (PP Polígon 12, Cambrils,

materialitza la corresponsabilitat amb l‟Administració pública

1980).

local, que acaba refermant el seu paper de procurador dels

Es reconeixen els errors comesos en el passat per un ritme de

serveis mínims per l‟habitabilitat d‟aquestes estructures: “la

construcció molt accelerat, i la manca d‟instruments legals que

conservació en bon estat de funcionament de les obres

guiessin aquest procés i configuressin urbanitzacions turístiques

d‟urbanització correrà a càrrec del municipi i dels promotors o

completes, equilibrant els espais públic i privats: “aquesta

futurs propietaris, respectivament, segons es tracti dels vials o

parquedat d‟ordenances i l‟excessiu resultat restrictiu a que

instal·lacions a nivell de Pla General o de la resta de les obres

condueixen, poden ser conseqüència dels remots antecedents

que es realitzin dins el polígon d‟actuació; tals com vials, obres

d‟aquest pla parcial on la seva tramitació arrenca de l‟any 1960,

de fàbrica, instal·lacions de sanejament i drenatge, abastiment

amb la consegüent immaduresa interpretativa de la primera Llei

d‟aigua,

enllumenat,

del Sòl, i no cristal·litza en un pal executiu fins 1971. Sols en

jardineria, etc.” (PP V-2, La Pineda, 1977). Però la realitat és que

aquesta circumstància trobem justificació en l‟absència de

molts dels serveis encara continuen sent de caire provisional,

previsió, en tot l‟àmbit del pla, d‟usos comercials” (Modificació del

inclús un cop executada la urbanització: “l‟evacuació d‟aigües

PP Nostra Sra. de Núria, Salou, 1981).

residuals es verifica provisionalment per mitjà de fosses

S‟inicien modificacions en urbanitzacions ja aprovades, a partir

sèptiques i pous absorbents independents” (PP Nostra Sra. de

d‟instruments legals més rigorosos i que limiten amb més

Núria, Salou, 1971).

precisió les actuacions urbanístiques. Aquest fet es plasma en un

En la dècada dels 80, els plans parcials ja no parlen tant

augment

clarament del ritme accelerat del procés d‟urbanització turística

repercussió en la transformació dels espais: “la modificació que

en el litoral de la Costa Daurada central. En el cas de Cambrils,

es presenta per la seva aprovació es justifica en primer lloc, per

es parla d‟un consum sostingut: “el ritme de construcció

aconseguir una adequació del realç als terrenys que circumden

d‟aquestes urbanitzacions de caràcter turístic, és igualment

l‟edifici del Castell de Vilafortuny, modificant el criteri mantingut
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en el pla inicial, d‟entroncar-lo amb les noves construccions,

Sector 15, Cambrils, 1995), controlar el compliment de la

rodejant-lo d‟espais verds, ampliats en les zones d‟equipaments

normativa dels plans parcials, i limitant el paper dels promotors

que apareixen a l‟aplicar les normes de la Llei de 1975, on les

privats.

seves cessions no es contemplaven.” (Modificació PP Polígon

intervencionista,

88, Baronia de Vilafortuny, Cambrils, 1989).

residencials dedicats a les segones residències: “l‟Ajuntament es

En al dècada dels 90, el procés urbanitzador es consolida com

comprometrà a autoritzar les connexions als serveis municipals

un procés rigorós, recolzat per una legislació molt més acurada i

corresponents, sempre i quan les obres d‟urbanització estiguin

minuciosa: “el sòl queda distribuït complint els percentatges

correctament executades i comprovades pels Serveis Tècnics

mínims i màxims establerts pel Pla General i la Normativa

municipals” (PP Polígon 78, Cambrils, 1991).

Urbanística, així com els majors requeriments establerts per

En la dècada del 2000 els plans parcials contemplen totes les

l‟Ajuntament de Cambrils” (PP Polígon 78, Cambrils, 1991).

fases del procés, des de l‟aprovació fins la seva execució:

La complexitat en el procés de construcció de l‟espai turístic

“d‟acord amb el que especifica la legislació del pla parcial haurà

urbà, per aquesta normativa més rígida, o si més no més

de justificar l‟adequació de l‟ordenació a les directrius del

acurada, també porta a que en alguns plans parcials es deixi

planejament de rang superior que desenvolupi, demostrant la

entreveure una necessitat d‟agilitzar aquest, i d‟adaptar certs

seva coherència interna, la correlació entre la informació i els

instrument legals a la realitat territorial: “[...] així mateix, al

objectius del Pla amb l‟ordenació proposada, així com les

disposar de pocs propietaris, permetrà una àgil gestió i ràpida

possibilitats per portar a la pràctica les seves previsions dins les

urbanització del sector” (PPR-4, Salou, 1996).

etapes establertes per a la seva execució” (Modificació Sector

L‟Administració pública local pren un major control en totes les

01, Barenys, Salou, 2007).

fases del procés constructiu, establint les consideracions

El procés de construcció és sostenible, contemplant tot el

necessàries pel planejament dels nous sectors urbanitzables:

municipi des de totes les seves dimensions, i establint una pauta

“els esquemes de les xarxes de serveis han estat traçats tenint

de un consum del sòl esglaonat i racional: “[...] en aquests

en compte les previsions partiran del nombre de vivendes a cada

moments finalitzada la urbanització, es pretén iniciar el

illa i del Sector, i les dotacions necessàries per cada servei” (PP

desenvolupament de l‟àmbit del Sector-01, que es pot entendre

Un

cop

més,

assegura

l‟administració
l‟habitabilitat

pública,

d‟aquests

més
polígon
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com una continuació del mateix, una segona fase connectada

conjunt de mètriques i un model funcional, de caràcter mixt, amb

perfectament a l‟esmentat PPR-1, tant pel que fa al disseny de la

dades quantitatives i la informació qualitativa que es desprenen

xarxa viària, com pel que fa a la tipologia edificatòria” (PP

dels plans parcials aptes.

Sector01, Barenys, Salou, 2004).

En un segon subapartat es presenten els resultats de l'aplicació
de les mètriques a nivell de tipus d'urbanització. El resultat és la
delimitació dels tipus de paisatge urbà per a la Costa Daurada
central.

6.2.- El paisatge de les segones residències a la Costa
Daurada central

En un tercer subapartat, el paisatge turístic de la Costa Daurada
central serà descrit a partir del resultat del model funcional

La forma en la que s'agrupen els tipus de pegat configura el

dissenyat.

paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central. Per a

Els tipus d‟urbanitzacions són considerats com les unitats de

l'estudi dels tipus de paisatge turístics, en el nivell d'anàlisi

paisatge turístic urbà, i de fet, es poden interpretar com els

intermedi que proposa l'Ecologia del Paisatge, els plans parcials

elements urbans que configuren la identitat.

aprovats en l'àrea d'estudi continuen sent l'instrument bàsic
d'informació. La classe, a nivell de mètriques espacials, s'adapta
al nivell d'anàlisi intermedi i a la terminologia canònica de

6.2.1.- Definició i descripció dels tipus d'urbanització en el

l'Ecologia del Paisatge.

paisatge de la Costa Daurada central

Els tipus d‟urbanitzacions, o plans parcials, són discriminats a

Els dos indicadors discriminants per a l‟establiment dels diferents

partir del comportament de dues variables o pegats: el

tipus d‟urbanitzacions al llarg de la Costa Daurada central, són la

percentatge de superfície dedicada a l‟edificació privada i el

superfície que els plans parcials dediquen a l‟edificació privada, i

percentatge de superfície construïda.

la superfície dels plans parcials que apareix ocupada per algun

Els tipus d'urbanització resultants són descrits en el primer

tipus d‟element construït (tant de propietat pública como privada).

subapartat. Un cop establerts, s‟han dissenyat i calculat un

A partir de la combinació entre aquests dos indicadors, i a partir

320

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

de la confecció d'intervals amb els seus resultats, es creen les

Gràfic 6.19. Evolució de la superfície dedicada a l‟Edificació Privada i

unitats de paisatge turístic residencial de la Costa Daurada

evolució de l‟Espai Construït, a la Costa Daurada central.

central.

%

100

La relació que s‟estableix entre els dos indicadors és inversa, tal i

90

com es pot observar en el gràfic 6.19. Mentre que la superfície

80

dedicada a l‟Edificació Privada descendeix en tot el període

70

d‟estudi, afavorint altres usos que són de gaudi públic, per als

60

dos

casos

d‟estudi,

el

percentatge

d‟ocupació

del

sòl

50
40

urbanitzable, augmenta, traduint-se en una major ocupació de

30

l‟espai, tant de caràcter públic com privat.
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Font: elaboració pròpia
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A partir de la combinació de les variables o pegats, superfície

Taula 6.15. Síntesi dels tipus d‟urbanització a partir dels indicadors

dedicada a l‟Edificació Privada i superfície construïda dels plans

discriminants.

parcials, s‟han classificat els plans parcials, distingint-los com
tipus d‟urbanització.

Grups

Dècada

Descripció

A

60

Urbanitzacions amb baix percentatge d'espai
construït, i amb un percentatge mitjà de
superfície dedicada a edificació privada

B

60

Urbanitzacions amb baix percentatge d'espai
construït, i amb un percentatge alt de superfície
dedicada a edificació privada

C

70

Urbanitzacions amb el percentatge mitjà- baix
d'espai construït, i amb un percentatge mitjà de
superfície dedicada a edificació privada

D

70

Urbanitzacions amb el percentatge mitjà- alt
d'espai construït, i amb un percentatge mitjà de
superfície dedicada a edificació privada

E

70

Urbanitzacions amb el percentatge mitjà- baix
d'espai construït, i amb un percentatge alt de
superfície dedicada a edificació privada

F

80

Urbanitzacions amb el percentatge mitjà- alt
d'espai construït, i amb un percentatge baix de
superfície dedicada a edificació privada.

G

80

Urbanitzacions amb el percentatge mitjà- baix
d'espai construït, i amb un percentatge baix de
superfície dedicada a edificació privada

H

80

Urbanitzacions amb el percentatge baix de
l'espai construït, i amb un percentatge baix
superfície dedicada a edificació privada

I

90

Urbanitzacions amb el percentatge alt d'espai
construït, i amb un percenatge baix de superfície
dedicada a edificació privada

Així, s‟han distingit nou tipus d'urbanitzacions, per a tota la Costa
Daurada central fruit del creuament dels dos indicadors, tal i com
es pot observar en la taula 6.15. En el mapa 23

178

es pot

observar a quin tipus d'urbanització pertany cada pla parcial

179

.

Simbologia

Un cop establerts els tipus i agrupats els plans parcials, s‟ha
calculat la mitjana d‟anys per a cada tipus, de manera que
cadascun d‟aquests tipus d‟urbanització queda situat en un
moment de la línia temporal del període d‟estudi, i s‟han ordenat
a partir del criteri cronològic

178

180

.

Veure nota peu de pàgina 137.

179

Veure mapa 23. Ampliant aquesta informació, en l'Annex 4, s'inclou la
classificació dels plans parcials en cadascun dels nou tipus d'urbanització
resultants per a la definició dels tipus de paisatge de la Costa Daurada central.
180

Veure l'Annex 5 per comprovar com queden classificats els plans parcials o
urbanitzacions turístiques aptes per l'estudi, a partir dels indicadors discriminants,
en la metodologia, per a la definició dels tipus de paisatge turístic residencial a la
Costa Daurada central.
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Hi ha dos paisatges característics dels anys 60, els formats pels

construït, exactament un 45‟86%. El tipus d‟urbanització D

tipus d‟urbanització A i B. Els plans parcials que pertanyen al

presenta un 55‟67% de la seva superfície, construïda.

tipus d'urbanització A són aprovats de mitjana al 1967, mentre

El tipus d‟urbanització E queda definida per dedicar més del 75%

que els del tipus B, ho són del 1969.

de la seva superfície a la construcció de residències de caràcter

El tipus d'urbanització A es caracteritza per presentar grans

privat; exactament, dedica un 84‟44%. Tot i això, l‟espai construït

espais sense elements construïts, però a la vegada, els espais

d‟aquest tipus d‟urbanització, representa entre 40% i el 50% de

que apareixen construïts, en majoria es dediquen a l‟aprofitament

la seva superfície total, un 43‟23%.

privat. Així, el tipus d'urbanització A, es defineix presentant

El paisatge turístic residencial dels 80, definit pels tipus

menys d‟un 40% de la seva superfície construïda, un 36‟52% i

d‟urbanitzacions F que agrupa els plans parcials aprovats de

per dedicar entre un 65% i un 75% de la seva superfície a

mitjana al 1983, i el tipus d'urbanització G, que agrupa els plans

l‟edificació privada, concretament un 70‟7%.

parcials aprovats de mitjana al 1989, i el tipus d'urbanització H,

El tipus d'urbanització B també presenta grans espais sense

que agrupa els plans parcials aprovats de mitjana també al 1989,

construir, menys d‟un 40% de la seva superfície total,

es caracteritzen per dedicar menys d‟un 65% de la superfície

concretament un 29‟13%, encara que dediqui un 86%.de la seva

total dels

superfície total, a edificació privada.

d‟urbanització F dedica a l‟edificació privada un 48‟78% de la

Els tipus d‟urbanització C, D i E són les que dibuixen el paisatge

seva superfície total, mentre que els tipus G i H en dediquen,

turístic residencial dels 70. Els plans parcials del tipus

respectivament un 48‟75% i un 47‟94%.

d'urbanització C són aprovats, de mitjana, al 1971. El tipus D i E,

El tipus d‟urbanització F presenta entre un 50% i un 60% de la

són aprovats de mitjana, al 1972 i 1975, respectivament.

seva superfície total ocupada per algun element construït, un

Els tipus d'urbanització C i D dediquen entre un 65% i un 75% de

52‟74%. El tipus d‟urbanització G presenta un espai ocupat, del

la seva superfície total, a edificació privada. Concretament, el

total de la seva superfície, entre el 40% i el 50%, un percentatge

tipus d‟urbanització C en dedica un 67‟7%, i el tipus D un

de 45‟21%. El tipus d‟urbanització H té menys del 40% de la

69‟74%. Per altra banda, el tipus d‟urbanització C presenta entre

seva superfície total ocupada per algun element construït,

el 40% i el 50% de la seva superfície ocupada per algun element

concretament un 35‟46%.

plans

parcials, a edificació privada.

El tipus
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El paisatge turístic residencial dels 90, i per extensió del 2000,

l‟àrea d‟estudi, o si per contra, es tracta d‟un tipus

està format per tots els plans parcials classificats en el tipus

d‟urbanització que apareix dispers a llarg d‟aquest.

d‟urbanització I, i que van ser aprovats de mitjana en aquestes
dècades. El tipus d‟urbanització I es caracteritza per dedicar un

La combinació d‟aquests tres eixos de caracterització dels tipus

baix percentatge, del total de la superfície dels plans parcials, a

d‟urbanització, culminen amb la descripció preliminar que es

edificació privada. Dedica menys d‟un 65%, exactament un

contempla en aquest apartat. En els apartats que segueixen a

38‟2%.

tipus

aquest, i des del prisma de l‟Ecologia del Paisatge, es presenten

d‟urbanització, concreta que el tipus d‟urbanització I presenta

els resultats de les mètriques dissenyades per estudiar el mosaic

més d‟un 60% de la superfície total ocupada per algun element

paisatgístic que dibuixen les unitats paisatgístiques creades, o

constructiu, 65‟18%.

tipus d‟urbanització bàsics. Els tipus d'urbanització delimiten

La

segona

variable

que

defineix

aquest

tipus de paisatge de les segones residències.
La caracterització del paisatge de la Costa Daurada central a
partir dels tipus d‟urbanització, s‟ha plantejat a partir de tres eixos
bàsics de descripció:
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1) Pel que fa al primer eix, i un cop establerts els tipus
d'urbanització propis del paisatge turístic urbà de la

1) el primer eix es preocupa per la presència de

Costa Daurada central, té l‟objectiu descriure el pes de

cadascun dels tipus d‟urbanització sobre el total del

cadascun

paisatge turístic residencial,

paisatgístic de l'àrea d'estudi.

dels

tipus

d'urbanització

en

el

mosaic

2) un segon eix de caracterització, es preocupa pel pes

En la figura que s‟adjunta a continuació, figura 6.1, apareix la

de cadascun dels components bàsics de l'espai turístic

superfície total que desenvolupa cada tipus d‟urbanització,

residencial en cadascun dels tipus d'urbanització,

respecte la superfície total urbanitzada pel planejament parcial

3) el tercer eix es centra en la distribució territorial dels

des dels anys 60 fins el 2010.

tipus d‟urbanització, que té com objectiu esbrinar si un

El tipus d‟urbanització G és les que urbanitza la major superfície

tipus de paisatge es pot associar a una zona concreta de

de sòl en l‟àrea d‟estudi, representant un 28‟32% de la superfície
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urbanoturística total de la Costa Daurada central. El tipus

l‟àrea d‟estudi. Aquest tipus d‟urbanització engloba plans parcials

d‟urbanització G és el de major presència. Els plans parcials

que, de mitjana, tenen una superfície de 152.562'34m , una gran

classificats dins el tipus d‟urbanització G, de mitjana, tenen una

superfície. A l'altre extrem es situen els tipus d'urbanització D i A.

2

2

superfície total de 145.477‟49m , sent el segon grup on la

El tipus d‟urbanització D sols representa el 1‟78% de l‟espai

dimensió mitjana dels plans parcials és més gran.

turístic urbà de la Costa Daurada central. La superfície mitjana

Els tipus d‟urbanització G, H i I urbanitzen el 57‟75% de la

dels plans parcials és la més petita de tots els tipus

superfície turística urbana que desenvolupa el planejament

d‟urbanització, essent de 45.860‟25m .

parcial. Aquests tipus d‟urbanitzacions que de mitjana s‟aproven

El tipus d‟urbanització A sols representa el 1‟92% de la superfície

a finals dels 80 i començaments del 90, i per extensió del 2000,

urbanitzada a partir de plans parcials turístics residencials a la

transformen més de la meitat del sòl turístic urbà de la Costa

Costa Daurada central des dels 60 fins al 2010. La superfície

Daurada central.

mitjana dels plans parcials que queden agrupats en el tipus

El tipus d'urbanització I suposa el 23‟75% de la superfície de

d‟urbanització A és de 65.926,76m , sent el segon grup on la

2

2

superfície mitjana dels plans parcials és més baixa.
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Tipus A

Tipus B

Tipus Urbanització
Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D
Tipus E
Tipus F
Tipus G
Tipus H
Tipus I
Total

Tipus C

Tipus D

Any aprovació
(mitjana)
1967
1969
1971
1972
1975
1983
1989
1989
1993

Figura 6.1: Superfície desenvolupada
pels Tipus d'Urbanització
a la Costa Daurada Central

Tipus E

Superfície urbanitzada
total (m 2)
197.780,27
264.232,37
1.282.743,63
183.440,99
932.992,12
1.480.021,62
2.909.549,88
583.357,22
2.440.997,47
10.275.115,57

Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.

Tipus G

Percentatge superfície
urbanitzada total (%)
1,92
2,57
12,48
1,78
9,08
14,41
28,32
5,68
23,75
100

Superfície mitjana urbanitzada
per pla parcial (m 2)
65.926,76
88.077,46
91.624,55
45.860,25
71.768,63
123.335,14
145.477,49
72.919,65
152.562,34

Dècada 1980

Escala

1:12.000

Dècada d'aprovació dels Tipus
d'Urbanització:

Dècada 1960

Tipus I

Tipus H

Llegenda:

Dècada 1970
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

Tipus F

Dècada 1990
Dècada 2000

0

0,125 0,25

0,5 Km

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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2) El segon eix de descripció, es centra en concretar el pes

influeix directament en els valors de l‟Índex de Qualitat de Vida

de cada component bàsic de l'espai turístic residencial,

relacionat amb els dos components de l‟espai públic aquí

en cadascun dels tipus d'urbanització i entesos com una

anomenats. El tipus d‟urbanització B presenta els valors més

col·lecció de pegats.

baixos en l‟Índex de l‟Espai Segellat, de manera que la majoria

A continuació es resumeix el pes de cadascun dels components

de la seva superfície apareix lliure de construcció.

bàsics en cada tipus d'urbanització establerts per a la Costa

El tipus d‟urbanització C, més propi de començaments dels 70,

Daurada central. Els resultats s'adjunten en el la taula 6.16 que

es caracteritza per presentar l‟Índex d‟Intensitat Edificatòria més

sintetitzen els resultats.

baix de tots els tipus d‟urbanització, mostrant així, un molt baix

El tipus d‟urbanització A, que agrupa plans parcials aprovats, de

aprofitament net de l‟espai.

mitjana, a finals dels 60, es caracteritza perquè presenta el

El tipus d‟urbanització D, aprovat de mitjana al 1972, destaca per

percentatge més alt de superfície privada dedicada a la Tipologia

presentar dèficits en alguns components de l‟espai públic urbà.

Edificatòria Unifamiliar Aïllada.

Concretament, és el tipus amb el percentatge més baix de

El tipus d‟urbanització B, propi de finals dels 60, presenta un

superfície

paisatge urbà que es caracteritza per dedicar el percentatge més

Col·lectius.

alt de la seva superfície total a Edificació Privada, aquest fet, fa

El tipus d‟urbanització E, aprovades de mitjana a meitats dels 70,

que aquest el tipus d‟urbanització sigui deficitària en la resta de

és caracteritza per ser el tipus d‟urbanització amb el percentatge

components bàsics de l‟espai urbà. Concretament, el tipus

més baix de superfície dedicada al Sistema d‟Espais Lliures

d‟urbanització B es caracteritza per presentar el percentatge de

Públics. Aquest aquesta característica repercuteix amb un molt

superfície més baix dedicat al Sistema de Comunicacions

baix Índex de Qualitat de Vida relacionat amb el Sistema

Viàries, i per ser el tipus d‟urbanització que presenta el segon

d‟Espais Lliures Públics.

dedicada

al

Sistema

d‟Equipaments

Públics

i

percentatge més baix de superfície dedicada al Sistema
d‟Equipaments Públics i Col·lectius. El baix percentatge de
superfície destinat a aquests dos Sistemes Urbanístics Locals,
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Taula 6.16. Síntesi de la presència dels components bàsics de l'espai turístic residencial, en els tipus d‟urbanització, a la Costa Daurada central.

Tipus
d'urbanització A

Tipus
d'urbanització B

Tipus
d'urbanització C

Tipus
d'urbanització D

Tipus
d'urbanització E

Tipus
d'urbanització F

Tipus
d'urbanització G

Tipus
d'urbanització H

Tipus
d'urbanització I

Edificació Privada
Sistema Espais Lliures
Sistema Comunicacions Viàries
Sistema Equip. Públics i Col·lectius
Equipaments Turístics
Índex Qualitat Vida Espais Lliures
Índex Qualitat Vida Comunicacions
Viàries
Índex Qualitat Vida Equip. Públics i
Col·lectius
Tipologia edificatòria Unifamiliar Aïllada
Tipologia edificatòria Plurifamiliar Vertical
Tipologia edificatòria Plurifamiliar
Horitzontal
Índex Intensitat Edificatòria
Índex Espai Segellat

Grup amb els valors més alts

Segon grup amb els valors més alts

Segon grup amb els valors més baixos

Grup amb els valors més baixos

Font: elaboració pròpia.
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El tipus d‟urbanització F, de mitjana aprovat a començaments

Turístics. El tipus d‟urbanització H presenta el més baix Índex

dels 80, es caracteritza per dedicar un alt percentatge de

d‟Intensitat Edificatòria.

superfície residencial privada a la construcció de cases

El tipus d‟urbanització I, és el tipus d‟urbanització que es

adossades. De fet, és el tipus d‟urbanització que presenta el més

caracteritza per dedicar el percentatge més baix, de la seva

alt percentatge de superfície privada a la construcció d‟aquesta

superfície total, a Edificació Privada. Aquest fet té una relació

tipologia edificatòria. El tipus d‟urbanització G, propi de finals

directa amb el percentatge de superfície que aquest tipus

dels 80, és el tipus d‟urbanització amb el segon percentatge de

d‟urbanització dedica als Sistemes Urbanístics Locals. Aquest

Superfície més baix dedicat a Edificació Privada. Aquest baix

tipus d‟urbanització dedica el percentatge més alt, de la seva

valor afavoreix a les superfícies de caràcter públic. El Sistema

superfície total al Sistema de Comunicacions Viàries i al Sistema

d‟Espais Lliures Públics i el Sistema d‟Equipaments Públics i

d‟Equipaments Públics i Col·lectius, fet que repercuteix en l‟Índex

Col·lectius presenten el segon valor més alt pel que fa al

de Qualitat de Vida en relació a aquests components de l‟espai

percentatge de superfície dedicat a aquests usos. Aquests alts

públic, presentant els valors més alts respecte al resta de tipus

valors tenen una repercussió en els resultats dels Índexs de

d‟urbanització.

Qualitat de Vida relacionats amb el Sistema d‟Espais Lliures

El tipus d„urbanització I, amb unitats aprovades de mitjana als 90

Públics i l‟Índex de Qualitat de Vida relacionat amb el Sistema

i per extensió 2000, dedica un baix percentatge de superfície als

d‟Equipaments Públics i Col·lectius.

equipaments turístics, sent el grup amb el segon percentatge

El tipus d‟urbanització H, també propi de finals dels 80, és el que

més baix de tots els tipus d‟urbanització. Pel que fa a les

dedica el percentatge més alt, de la seva superfície total, al

tipologies edificatòries, el tipus d‟urbanització I és el que dedica

Sistema d‟Espais Lliures Públics. Aquest alt percentatge té

el més alt percentatge de superfície residencial a la construcció

repercussió en el més alt Índex de Qualitat de Vida en relació al

d‟apartaments, tipologia edificatòria Plurifamiliar Vertical, en

Sistema

tipus

detriment de la superfície privada dedicada a la construcció de

d‟urbanitzacions establerts en la Costa Daurada central. També

xalets, que presenta el percentatge més baix respecte tots els

destaca perquè és el tipus d‟urbanització que dedica el

tipus d‟urbanització distingits. És el tipus d‟urbanització amb un

percentatge més alt de la seva superfície total a Equipaments

major aprofitament de la superfície privada, i el que presenta el

d'Espais

Lliures

Públics,

de

tots

els
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valor més alt pel que fa a l‟Índex d‟Intensitat Edificatòria. Aquest

central. Si que es pot afirmar que dos d‟aquests plans es troben

fet influeix en que, el tipus d‟urbanització I presenti el valor més

situats en la zona de Cap Salou, en el municipi de Salou.

alt, de tots els tipus d‟urbanització, pel que fa a l‟Índex d‟Espai

El tipus d‟urbanització B, també compta amb pocs casos, sols

Segellat, fent que la majoria de la superfície aparegui ocupada

tres plans parcials compleixen amb els requisits per quedar

per algun element construït.

classificats en aquest tipus d‟urbanització. Aquest escàs nombre
de casos també fa difícil explicar si es tracta d‟un tipus
d‟urbanització que tendeix a la concentració o dispersió territorial

3) El tercer eix de descripció, que caracteritza els tipus
d‟urbanització, és la seva distribució territorial.
Si

s‟identifica

en

quina

zona

es

concentra

cada

en l‟àrea d‟estudi. Un dels casos es situa en la zona del Cap
Salou, els altres dos casos es troben situats en la zona de les

tipus

urbanitzacions de llevant de Cambrils.

d‟urbanització, es poden associar a un espai concret de l‟àrea

Sí que es pot afirmar que aquests tipus d‟urbanització, el tipus A i

d‟estudi, distingint paisatges urbans en els diferents trams de

B, propi de finals dels 60, poden tenir certa influència en el

l‟àrea d‟estudi, que acaben dibuixant el mosaic paisatgístic de la

paisatge turístic urbà de Cap Salou, en el municipi de Salou.

Costa Daurada central. La distribució territorial de cadascun dels

Pel que fa al tipus d‟urbanització C, hi ha un total de catorze

tipus d‟urbanització s‟adjunta en el mapa 23, que es presenta a

plans parcials que compleixen amb els barems d‟edificació

continuació.

privada i espai construït. La majoria dels plans parcials del tipus

El tipus d‟urbanització A, és un tipus d‟urbanització que té poca

d‟urbanització C es concentren en la zona de les urbanitzacions

presència territorial, de fet sols hi ha tres plans parcials que

de Vilafortuny. Un total de quatre plans parcials de dimensions

quedin agrupats en aquest tipus, per tant, tampoc es pot fer

significatives formen el cor d‟aquesta zona d‟urbanitzacions. En

referència a una dispersió o concentració territorial significativa

la zona de llevant de Cambrils torbem un total de tres plans

en alguna zona concreta de l‟àrea d‟estudi, i tampoc es pot

parcials que corresponen el tipus d‟urbanització C, tot i que de

afirmar que aquest tipus d‟urbanització tingui un paper decisiu en

petita dimensió. De major superfície són els plans parcials situats

la caracterització del mosaic paisatgístic de la Costa Daurada

en les urbanitzacions de ponent de Cambrils, encara que sols
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s‟hi localitzin dos casos, com en el cas del Cap de Salou. En el

concentri el tipus d‟urbanització F. En el cas de la zona de les

nucli de La Pineda i en el nucli tradicional de Salou s‟hi localitza

urbanitzacions de ponent de Cambrils es localitzen quatre casos.

un pal parcial, en cadascuna d‟aquestes àrees.

En les urbanitzacions de llevant, en la part més interior, s‟hi

Sols hi ha quatre plans parcials estudiants, que compleixin amb

localitzen dos plans parcials, i en la zona de Vilafortuny s‟hi

les condicions per ser classificats com a tipus d‟urbanització D.

localitzen fins a tres. En la zona del nucli de Salou es poden

En aquest cas tampoc és significatiu parlar de concentració o

trobar un parell de plans parcials, un de major dimensió en la

dispersió territorial, tot i que dos dels casos es localitzen en el

part central del nucli, i un de menor dimensió en el límit amb el

nucli tradicional de Salou, un altre encara que de superfície

municipi de Cambrils. En el nucli de La Pineda es localitza un sol

important es situa en la zona de Vilafrotuny i un tercer, de petita

cas.

dimensió en la zona de Cap Salou, a primera línia de mar.

El tipus d‟urbanització G es caracteritza per la seva dispersió en

En el cas del tipus d‟urbanització E, hi ha una concentració dels

el territori de l‟àrea d‟estudi. Dels dotze plans parcials que formen

casos d‟estudi en la zona de Cap Salou. De tretze plans parcials

part d‟aquest tipus d‟urbanització, trobem casos en tot el territori

que compleixen amb els barems per ser classificats en aquest

d‟estudi, exceptuant en la zona de Cap Salou. S‟observa en el

tipus d‟urbanització, quatre es situen en aquesta zona de l‟àrea

mapa, una concentració de casos en la zona de Vialfortuny i les

d‟estudi, tots a primera línia de mar. En la zona de Vilafortuny, el

urbanitzacions de llevant, formant una aglomeració important.

nucli de La Pineda i el nucli de Salou es localitzen dos plans

Per altra banda, el nucli de Salou concentra tres dels casos, i en

parcials, respectivament, i en els dos últims casos, de poca

el cas de La Pineda també s‟hi compten tres casos, però de

dimensió. De poca dimensió, també, són els casos localitzats en

menor dimensió. Quatre plans parcials es situen en les

les urbanitzacions de ponent i llevant de Cambrils, amb un cas

urbanitzacions de ponent de Cambrils. En la zona del nucli de

en cadascuna de les zones.

Cambrils es localitza un sol cas.

El tipus d‟urbanització F es caracteritza per ser un tipus

El tipus d‟urbanització H no és localitza en cap espai concret de

d‟urbanització present en tota l‟àrea d‟estudi. De forma dispersa,

l‟àrea d‟estudi, per tant té una distribució dispersa. De vuit plans

esquitxa l‟àrea d‟estudi, exceptuant la zona de Cap Salou. No

parcials que pertanyen a aquest tipus d‟urbanització, un parell

destaca cap zona concreta de la Costa Daurada central on es

apareixen situats en les Urbanitzacions de ponent del municipi
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de Cambrils, un parell apareixen en la zona del nucli de Salou, i

En aquesta última àrea, es situen sis casos d‟estudi, mentre que

un parell més en la zona del Cap de Salou. Un cas es troba

en el nucli tradicional de Cambrils es localitzen cinc plans

situat en les urbanitzacions de llevant de Cambrils, i el que resta

parcials pertanyents a aquest tipus d‟urbanització. A la resta del

en el nucli de La Pineda.

territori els casos es redueixen i apareixen de forma dispersa. En

El tipus d‟urbanització I és un altre tipus que apareix dispers per

les urbanitzacions de Vilafortuny es localitzen dos casos d‟estudi,

tot el territori de la Costa Daurada central, exceptuant la zona del

en el nucli de Salou un únic cas, i en el nucli de La Pineda, un sol

Cap de Salou, on no s‟hi situa cap cas. Tot i aquesta dispersió

cas.

territorial, i si s‟observa el mapa, hi ha una concentració en el
nucli de Cambrils i les Urbanitzacions de ponent.
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6.2.2.- Les mètriques en la definició i descripció del paisatge de

paisatge altament privatitzat, doncs dediquen més del 50% de la

les segones residències

seva superfície, de mitjana, dels plans parcials, a Edificació

Amb l'aplicació de mètriques espacials a nivell de pegat s'ha

Privada. De fet, són els tipus d'urbanització B i E, els que

aconseguit caracteritzar l‟espai turístic urbà de la Costa Daurada

dediquen més d'un 80% de la seva superfície, de mitjana vers el

central.

total, a Edificació Privada. Concretament el tipus de paisatge B

S'han dissenyat mètriques que tenen a veure amb les formes

es caracteritza perquè els plans parcials classificats dins aquest

que caracteritzen els diferents tipus de paisatge turístic

tipus dediquen, de mitjana, un 86% de la seva superfície total a

residencial de l'àrea d'estudi. Tenen en compte la connectivitat

aquest ús lucratiu. El tipus de paisatge E en dedica un 84'44%.

de l'espai turístic urbà amb els elements d'atracció turística, que

Analitzant el croquis dels tipus de paisatge, figura 6.2., també es

són els que justifiquen la localització de les urbanitzacions

pot observar un augment de la complexitat en la seva

turístiques, en determinen el seu aspecte visual i la seva

composició, si comparem aquells tipus de paisatge més propis

estructura elemental, i fan que es puguin distingir diferents

del 60 i 70, amb els dels 80 i 90, i per extensió 2000. Mentre els

paisatges turístics residencials.

tipus de paisatge dels 60 i 70 es limiten a dedicar espai per
l‟Edificació Privada, al Sistema d'Espais Lliures i al Sistema de
Comunicacions Viàries, els tipus de paisatge F, G ,H i I reserven

6.2.2.1.- La constitució del paisatge turístic residencial

de

Els resultats de les mètriques dissenyades per a l'anàlisi de la

d'Equipaments Públics i Col·lectius, i a Equipaments Turístics.

composició dels tipus de paisatge de les segones residències es

En el cas dels espais dedicats al Sistema d'Equipaments Públics

presenten en la figura 6.2. En forma de croquis representa la

i Col·lectius, ja el tipus de paisatge E, propi de començaments

proporcionalitat dels elements bàsics de l‟espai urbà per cada

dels 80, dedica un percentatge prou important de superfície per

tipus de paisatge.

aquest ús. De forma consolidada, el tipus de paisatge F dedica

Els tipus de paisatge A, B, C, D i E, aprovats de mitjana entre els

un 7'63% de mitjana, i el tipus de paisatge G i H dediquen un

anys 60 i mitjans dels 70, es caracteritzen per presentar un

8'5% i un 8'56%, respectivament. El tipus de paisatge I, que
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caracteritza el paisatge turístic urbà de començaments dels 90 i

Viàries, exceptuant els tipus de paisatge B i H, on, de mitjana,

per extensió del 2000, dedica un 13'66%, de mitjana, de la seva

dediquen un major percentatge al Sistema d'Espais Lliures

superfície total.

Públics,

En el cas de les zones reservades a Equipaments Turístics, de

mitjana,respectivament, de la seva superfície total.

gaudi col·lectiu però de propietat privada, tot i que els tipus de

Tot i aquest augment de la complexitat funcional en els tipus de

paisatge propi dels 80 i 90, ja contemplen superfície per a tal ús,

paisatge de la Costa Daurada central, produït per un augment

destaca el tipus de paisatge H, que dedica un 3'18% de mitjana,

dels tipus d'usos que s'hi localitzen, la superfície dedicada a

de la seva superfície total, a la construcció d'espais per a la

Edificació Privada continua sent molt superior a la de qualsevol

construcció d‟establiments turístics censats.

dels elements bàsics que es contemplen en els espais urbans, i

Pel que fa als Sistemes Urbanístics Locals, sempre ha

en concret, en els espais turístics urbans.

exactament

un

10'14%

i

un

25'03%

de

predominat la superfície dedicada al Sistema de Comunicacions
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(1967)

Tipus de
paisatge
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Edificació
Edificació
Privada (m 2) Privada (%)

Tipus D
(1972)

Tipus E
(1975)

Superfície
Sistem a
Espais
Lliures
Públics (m 2)

Percentatge
Sistem a
Espais
Lliures
Públics (%)

Tipus A

46.607,96

70,7
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13,44

Tipus C

62.028,91
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9,64
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Tipus D
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a la Costa Daurada central
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6.2.2.2.- Les formes del paisatge turístic residencial

paisatge B, els plans parcials classificats en aquest tipus

Les mètriques que pretenen estudiar la composició formal del

dediquen, de mitjana, un 60‟68% de la seva superfície privada,

paisatge de les segones residències, a nivell de tipus

mentre que un 39‟32% es dedica a la construcció de blocs

d‟urbanització, es centren en l‟estudi de les formes amb les que

d‟apartaments. En el cas del tipus de paisatge C, propi de

es caracteritzen cadascuna d‟aquestes unitats paisatgístiques.

començaments dels 70, es comença a densificar la seva

Les formes o edificis amb els quals es construeix la superfície

composició, ja que es comença equilibrar la superfície dedicada

privada, donen caràcter a cadascun d‟aquests tipus de paisatge

a les diferents tipologies edificatòries. En el tipus de paisatge C,

establerts, i en definitiva, al paisatge turístic urbà de la Costa

es dedica un 55‟15% a la construcció de xalets, mentre que es

Daurada central.

dedica un 38‟42%, de mitjana, de la superfície privada, a la

El resultat de l‟estudi de la composició formal del paisatge de les

construcció d‟apartaments.

segones residències es presenta en la figura 6.3.

Per tant, aquests tres tipus de paisatge propis de finals dels 60 i

Els tipus de paisatge turístic residencial A, B i C, propis de finals

començaments dels 70 es caracteritzen, en general, per dibuixar

dels 60 i començaments dels 70, es caracteritzen per edificar la

un paisatge relaxat, a partir de tipologies edificatòries de baixa

superfície de caràcter privat, a partir d‟habitatges Unifamiliars

densitat.

Aïllats, és a dir, xalets. Xalets que en la seva majoria compten

El tipus de paisatge D, també propi de començaments dels 70,

amb una planta d‟alçada, i es troben envoltats d‟espai lliure de

comença a capgirar l‟aspecte formal d‟aquestes unitats de

gaudi privat. L‟espai dedicat a edificació privada, en aquests tres

paisatge de segona residència. Es comença a dedicar un major

tipus de paisatge, apareix ocupat en un 60% per edificacions

percentatge de superfície privada a la construcció de blocs

unifamiliars aïllades, vers un 40% de la superfície dedicada a

d‟apartaments, densificant l'espai residencial. El tipus de

edificació

verticals.

paisatge D té, de mitjana, un 36‟89% de la seva superfície de

Concretament, el tipus de paisatge A dedica un 68‟21%, de

caire privat construïda a partir de xalets, mentre dedica un

mitjana, de la seva superfície dedicada a l‟Edificació Privada, a la

63‟11% de la mateixa, a Plurifamiliars Verticals. Aquesta

construcció de xalets, mentre el 31‟79% el dedica a la

tendència culmina amb el tipus de paisatge I, propi de

construcció de Plurifamiliars Verticals. En el cas del tipus de

començaments dels 90 i per extensió del 2000, que dedica un

privada,

ocupada

per

plurifamiliars

337

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 3.- Anàlisi de resultats.

81‟19% de mitjana, de la seva superfície residencial, a les

El primer tipus de paisatge de la Costa Daurada central,

Plurifamiliars Verticals. Aquest fet repercuteix en el més baix

cronològicament parlant, que incorpora la tipologia edificatòria

percentatge de superfície privada dedicat a la construcció de

Plurifamiliar Horitzontal en la seva superfície residencial, és el

xalets, un 13‟43% de mitjana. Es dibuixen paisatges residencials,

tipus de paisatge C, propi de començaments dels 70, que dedica

formalment més compactes i desenvolupats en alçada.

un 6‟43% de la seva superfície privada.

Un altre símbol de maduresa del paisatge turístic urbà del litoral

Els tipus de paisatge E, F i G, que caracteritzen el paisatge de

de la Costa Daurada central és l‟aparició dels habitatges

les segones residències de meitats dels 70 a finals dels 80,

Plurifamiliars Horitzontals o adossades, donant una major

dediquen part de la seva superfície privada a la construcció

complexitat formal als tipus de paisatge d‟aquest tram de costa.

d‟adossades. D‟aquests tres tipus de paisatge, el tipus F, de

Aquesta tipologia edificatòria suposa un híbrid de les tipologies

mitjana aprovat a començaments dels 80, és el que dedica el

de baixa i alta densitat, sense que els seus costos de construcció

percentatge més alt de tots els tipus de paisatge, a la construcció

i manteniment, siguin tant alts com en el cas de les tipologies

d‟adossades, concretament, dedica un 18‟83% de la seva

Unifamiliars Aïllades, i en definitiva, que el benefici total de la

superfície privada a aquesta tipologia.

transformació del sòl sigui més alt que en el cas dels xalets.

Mentre el tipus de paisatge H,de mitjana aprovat a finals dels 80,
no contempla la construcció d‟adossades, mentre el tipus de
paisatge I, propi dels 90 i 2000, recupera aquesta tipologia
edificatòria, suposant un 5‟38% de la superfície privada.
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Superfície
Edificacions
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Superfície
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6.2.2.3.- La localització dels tipus de paisatge de les segones

El tipus de paisatge A és el que es localitza a una menor

residències

distància de la línia litoral, de mitjana els plans parcials que

La mètrica estructural de configuració té com objectiu l‟estudi de

queden classificats en aquest tipus de paisatge es situen a

la localització dels tipus de paisatge residencial establerts per a

185‟49 metres

l'àrea d'estudi. És una mètrica estructural de configuració que té

tocar de la línia de mar, doncs presenta el nombre més elevat de

l‟objectiu de localitzar paisatges urbans. Aquesta mètrica es

casos que tenen contacte directe amb el mar. El tipus de

preocupa per seva ubicació d‟acord amb els principals elements

paisatge A, és propi de finals dels 60, concretament i de mitjana,

d‟atracció turística: la platja i els nuclis de població tradicional.

al 1967. És el tipus de paisatge més antic de la Costa Daurada

Els resultats sobre la distància dels tipus de paisatge respecte la

central, i no representa més d‟un 1‟92% del total del paisatge de

línia litoral es presenten en la taula 6.17 que s‟adjunta a

les segones residències de la Costa Daurada central.

continuació, i en el mapa 24 que s‟adjunta a continuació.

El tipus de paisatge que està situat a una major distància

181

. També és un tipus de paisatge que es situa a

respecte la línia costanera és el tipus G, paisatge propi de finals
dels 90, aprovat de mitjana al 1989. El paisatge del tipus G es
Taula 6.17. Distància mitjana dels tipus de paisatge, des del centre dels

troba situat, de mitjana, a 744‟77m de la línia de la costa. El tipus

plans parcials, fins la línia litoral en la Costa Daurada central.

G representa un total del 28‟32% del paisatge de les segones

Tipus de
paisatge

Any

Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D
Tipus E
Tipus F
Tipus G
Tipus H
Tipus I

1967
1969
1971
1971
1975
1983
1989
1989
1993

Distància mitjana del grup a la línia
litoral (m)

185,49
614,42
670,66
640,06
556,69
609,21
744,77
454,01
606,55

residències de l‟àrea d‟estudi.
Un segon objectiu és analitzar la distància mitjana dels tipus de
paisatge als nuclis de població tradicional, taules 6.18 i 6.19, per
comprovar si la disposició dels tipus de paisatge turístic
residencial respon a un patró d‟ocupació territorial, i, d‟acord a la
bibliografia revisada, es situa el més allunyat possible del nucli
de població tradicional, o al contrari del que expliquen els

Font: elaboració pròpia.
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documents de planejament parcial, es busca, amb la seva

Taula 6.18. Distància mitjana dels tipus de paisatge fins el centre del

situació,

nucli tradicional, pel municipi de Cambrils.

cert

contacte

amb

aquests

nuclis

de

població

permanent. Al tractar-se de municipis diferents, dins l’àrea
d’estudi, l’anàlisi es fa, per una banda, en el municipi de
Cambrils, i per altra banda, en el municpi de Salou, al qual, i fins
a començaments dels 90, pertanyia el nucli turístic de La Pineda.
Si s’observa la taula 6.18, que mostra la distància mitjana dels
tipus de paisatge fins el centre del nucli tradicional de Cambrils,
es pot observar que els tipus de paisatge turístic residencial de
finals dels 60 i començaments dels 70, que correspondria als

Tipus de
paisatge

Any

Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D
Tipus E
Tipus F
Tipus G
Tipus H
Tipus I

1967
1969
1971
1971
1975
1983
1989
1989
1993

Distància mitjana del pla parcial al
nucli tradicional (m)
951,69
2.823,88
3.319,67
4.093,95
3.068,20
2.754,16
2.693,93
1.481,01
1.655,48
Font: elaboració pròpia.

tipus A, B, C i D, presenten una tendència a situar-se cada cop,
de forma més allunyada del nucli de població tradicional. Però a
meitats dels 70 i fins als 90, i per extensió 2000, els tipus de
paisatge presenten una tendència a situar-se, cada com més, al
nucli de població tradicional.

El mateix comportament es dóna en el cas del municipi de Salou
i nucli de La Pineda, tal i com es pot observar en la taula 6.19.
Els tipus de paisatge turístic residencial que caracteritzen les
urbanitzacions aprovades de mitjana a finals dels 60 i
començaments dels 70, presenten una tendència a allunyar-se
del nucli de població tradicional. Exceptuant el tipus de paisatge
D, des de meitats dels 70 i fins a començaments dels 90, i per
extensió 2000, els tipus d’urbanitzacions E, F, G, H i I, i el
paisatge que dibuixen, es situen progressivament, més propers
al nucli de població tradicional.
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Taula 6.19. Distància mitjana dels tipus de paisatge fins el centre del

Pel que fa a la connectivitat estructural entre els tipus de

nucli tradicional, pel municipi de Salou i el nucli de La Pineda.

paisatge turístic residencial i el nucli de població permanent, i tot
i que en un primer moment l‟estratègia passava per situar-se el

Tipus de
paisatge

Any

Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D
Tipus E
Tipus F
Tipus G
Tipus H
Tipus I

1967
1969
1971
1971
1975
1983
1989
1989
1993

Distància mitjana del pla parcial al
nucli tradicional (m)
2.956,71
3.113,82
3.360,15
1.464,96
3.213,36
2.347,09
2.561,81
2.861,63
1.930,55

més

allunyat possible

del

nucli de població

tradicional,

diferenciant de forma clara l‟espai turístic residencial de l‟espai
de residència permanent, tal i com apunta molta de la literatura
revisada, des de mitjans dels 70 fins als 90, i per extensió 2000,
el paisatge turístic residencial comença dibuixar espais urbans
més propers, espacialment parlant, als nuclis de població
permanent, fent plausible aquella avantatge que es disposava en
molts dels documents de planejament parcial analitzat: la

Font: elaboració pròpia.

proximitat al nucli de població permanent cobreix moltes de les
necessitats que un turista residencial pot tenir en un moment
Per tant, per una banda, podem dir que els tipus de paisatge
turístic residencial de la Costa Daruada central central tendeixen
a situar-se, de forma progressiva, des de la línia litoral cap a
l‟interior. La connectivitat a la que vol fer referència les mètriques
aplicades a nivell de tipus d‟urbanització per a l‟estudi de la
configuració del paisatge turístic residencial de la Costa Daruada
central, mostra la recerca de l‟accessibilitat d‟aqeustes unitats de
residència temporal a la platja, un dels principals atractius per la
construcció de segones residències i motiu de desplaçament de
molts dels turistes o habitants temporals.
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Mapa 24: Distància mitjana dels tipus
de paisatge fins la línia litoral a la
Costa Daurada central
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.

Llegenda: Tipus de paisatge
Tipus A
Tipus B

Tipus C
Tipus D
Tipus E

Escala

1:60.000
Localització a la Costa Daurada central

0 0,350,7

1,4 Km

Tipus F

Tipus G
Tipus H
Tipus I

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Part 3.- Anàlisi de resultats.

6.2.3.-

La

modelització

dels

paisatges

de

les

segones

Per a la configuració de cadascuna de les franges de descripció,

residències

en cadascun dels models de tipus de paisatge identificats, es

El model funcional, a nivell de tipus d‟urbanització, suposa un

prenen les formes reals dels plans parcials aprovats en l‟àrea

complement al resultat de les mètriques espacials dissenyades i

d‟estudi. La tipologia formal dels edificis usada per a la confecció

aplicades fins al moment, amb l‟objectiu de modelitzar els

del model i la seva disposició en l‟espai, respectant els

paisatges de les segones residències de la Costa Daurada

percentatges d‟aquests elements o pegats, i la seva presència en

central.

cadascuna de les franges de descripció, són fruit de l‟observació

Es representa de forma explícita cada tipus de paisatge turístic

i comparació de casos. Són formes reals que es troben en plans

residencial, a partir dels fonaments de la coremàtica i la

parcials aprovats en l‟àrea d‟estudi de cadascun dels tipus de

confecció de croquis espacials partint del resultat de les

paisatge.

mètriques espacials.

Cadascun dels models de paisatge estan acompanyats de: un

Tal i com s‟ha explicat en l‟apartat 5.2.5 de la metodologia, sobre

quadre resum sobre el tipus de paisatge (any aprovació,

el model funcional a nivell de tipus d‟urbanització a la Costa

superfície total del model i el percentatge de superfície que

Daurada central, aquestes modelitzacions parteixen d‟un procés

representa del total de l‟àrea d‟estudi), un quadre resum sobre la

de disseny i confecció complex. La forma modèlica de cadascun

constitució

dels tipus de paisatge per a la Costa Daurada central manté la

components bàsics d‟aquest, fruit de l‟aplicació de les mètriques

superfície mitjana calculada, d‟aquí que alguns dels models

sobre el percentatge de paisatge a nivell de tipus d‟urbanització.

siguin més grans que altres tot i mantenir la mateixa escala de

També s‟inclou un quadre resum sobre la constitució formal del

respresentació de la figura. D‟altra banda, els percentatges de

paisatge turístic residencial o presència de les principals

superfície dels Sistemes Urbanísics Locals i Edificació Privada,

tipologies edificatòries en el paisatge residencial privat. Per últim,

fruit dels càlculs de les mètriques a nivell de tipus d‟urbanització,

s‟adjunta una figura sobre la disposició del tipus de paisatge

han estat respectats tant pel total del model de paisatge com per

respecte la línia litoral fruit del càlcul de la mètrica sobre la

cadascuna de les franges de descripció establertes.

connectivitat dels tipus de paisatge respecte aquest element
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fonamental per a la localització dels tipus d’urbanització, i en

6.2.3.1.- El tipus de paisatge A: la simplicitat estructural de

definitiva dels tipus de paisatge per a la Costa Daurada central.

l'ocupació del sòl

Es presenta la distància mitjana del tipus d’urbanització o

El tipus de paisatge A es caracteritza per la simplicitat en la

paisatge, i la distància mínima i màxima d’aquest respecte la línia

composició i la configuració dels elements bàsics que el

de costa.

caracteritzen, tal i com es pot observar en la figura 6.4. És propi

Després de la modelització de cadascuna de les franges de

de finals dels 60, concretament i de mitjana de 1967. La

descripció, i de la modelització general dels tipus de paisatge

superfície dedicada a Edificació Privada, suposa, de mitjana, el

sobre el pla, s’ha procedit a la seva representació en tres

70’7% de la superfície total. La superfície dedicada al Sistema

dimensions. De mitjana una planta d’un edifici té una alçada de

d’Espais Lliures Públics, suposa el 14’15% de la superfície total,

tres metres. A partir de la informació dels plans parcials aprovats

trobant-se localitzats a primera línia de mar, i jugant un triple

i classificats pels tipus de paisatge establerts, s’ha dotat a les

paper en aquesta unitat de paisatge turístic urbà. Per una banda,

tipologies d’habitatges i a la resta de tipus d’edificacions, la seva

complint el seu paper com a zona de transició; per altra banda,

alçada real. Així, els elements construïts en les franges

complint el seu paper d'element de contenció del procés

descriptives i tipus de paisatge mantenen una relació real en

urbanitzador sobre l'espai costaner, i finalment, complint el seu

aquestes representacions modèliques.

paper com amortidor d’impacte visual entre l’espai natural, la

S’observen els trets comuns, pel que fa a configuració i

platja, i l’espai urbanitzat. Aquests espais lliures públics a tocar

composició dels pegats en els tipus d'urbanització, i per les tres

de platja, actualment serien considerats com a espais de

franges d’observació establertes, tal i com s'ha explicat en la

protecció natural, costanera, i serien exclosos del planejament

metodologia.

urbà al no considerar-se com a sòls aptes per urbanitzar. En el
planejament dels 60 és molt habitual incorporar aquest tipus
d’espais verds al Sistema d’Espais Lliures Públics per complir
amb el mínim establert per llei respecte a les dotacions
urbanístiques locals d’aquest tipus. En el tipus de paisatge A, i
en aquesta franja d’observació en contacte amb la línia de costa,
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els espais lliures públics, o espais que formen part del Sistema

d’aquest tipus de paisatge, aprovats en les dècades dels 60 i 70.

d’Espais Lliures Públics, són espais on apareixen accidents

Aquestes edificacions en alçada, tenen un efecte pantalla, sobre

naturals, penya-segats, on no es pot construir. Són espais lliures

la resta d'edificacions unifamiliars localitzades a l'interior. La

públics que resten sense construcció per la dificultat que suposa

trama que dibuixa el Sistema de Comunicacions Viàries, en

edificar en ells. El tipus de paisatge A es caracteritza per la

aquests espais dedicats a les edificacions Plurifamiliars Verticals,

dualitat que presenta l’espai dedicat a l’Edificació Privada, entre

és irregular, adaptat al terreny, sense tenir en compte l’eficiència

tipologies edificatòries de baixa densitat, situades en la franja de

en l’accés a aquests blocs d’apartaments. Per al tipus de

descripció mitja i interior del model, i l’espai dedicat a l’edificació

paisatge A de la Costa Daurada Central, el Sistema de

privada a partir de plurifamiliars verticals, situades a primera línia

Comunicacions Viàries suposa un 15'49% de la superfície total.

de mar. Aquestes edificacions de més alta intensitat edificatòria,

En la zona de les vivendes Unifamiliars Aïllades, més interiors,

ocupen la primera franja de descripció establerta, propera a la

aquestes dibuixen una trama més o menys regular, tot i que el

línia de mar, i suposa el 31'79% de la superfície dedicada a

Sistema de Comunicacions Viàries no es caracteritza per la seva

l'Edificació Privada, el segon percentatge més baix dels tipus de

eficiència circulatòria, sinó que es limita a donar accés a les

paisatge establerts. Es tracta de blocs d’apartaments, que en

finques privades. El tipus de paisatge A es presenta com un

algun cas, i posteriorment a la seva edificació, poden haver-se

paisatge desassossegat, al dedicar un major percentatge de la

dedicat a hotels o altres modalitats d’establiments turístics

seva superfície residencial privada a la construcció d'unifamiliars

censats. Amb una alçada considerable, es concentren en

aïllades, un 68'21%. Pel que fa a la seva distribució espacial, es

parcel·les dedicades a edificació privada, dedicant la resta de la

tracten, en algun cas, de parcel·les ordenades, però en altres

parcel·la a espai lliure de gaudi privat. En blocs més moderns, en

casos, l'illa de xalets presenta un cert desordre en la limitació de

aquest espai lliure privat, es localitza algun equipament esportiu,

les diferents propietats i la distribució de les edificacions. En

de gaudi privat. En els blocs d'edificació més recent s'hi

algun cas les illes no estan completades, i resten solars sense

localitzen piscines, encara que no era un element imprescindible

edificar. Aquests contrinueixen a dibuixar un espai relaxat, fet

en el moment de l'aprovació de molts dels plans parcials

que es tradueix en un l'Índex d'Espai Segellat baix, de 0'58.
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Tipus de paisatge
A
Any (mitjana grup)
1967
Nombre d'urbanitzacions
3
Superfície total (m2)
197.780,27
Percentatge superfície total (%)
1,92

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
46.607,96
8.858,03
10.210,76

Percentatge (%)
70,70
13,44
15,49

65.926,75

100

Components bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Total

Superfície (m 2)
31.791,30
14.816,67
46.607,97

Percentatge (%)
68,21
31,79
100

250

0,38

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de costa

Línia de costa
Tipus A distància mitjana
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
Tipus H

Tipus A mínima distància

Tipus I

Tipus A màxima distància

Tipus A
0

Figura 6.4: Tipus de
paisatge A a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.

Metres
1.000

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions

Espais Lliures Privats

Edificacions Unifamiliars Aïllades

Construccions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Verticals

Sistema Comunicacions Viàries

Piscines

Delimitació Parcel·les

1:2.500

0

25

50

Escala

100 m

2013

Data

Maria Trinitat Rovira Soto. Tesi Doctoral.
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6.2.3.2.- El tipus de paisatge B: el paisatge turístic privat

funcional. En el cas del tipus de paisatge B, els espais lliures

El model del tipus de paisatge B, és característic de finals dels

públics suposen una part de l’illa edificada, i per tant, no ocupen

anys 60 i començaments dels 70. El paisatge que caracteritza es

un espai individual dedicat a tal ús. Aquest fet encetaria un debat

troba a tocar de la platja, amb una via de comunicació o vial

sobre la consideració i definició dels espais lliures públics en els

entre l’espai urbanitzat i l’espai litoral de gaudi públic.

espais turístics urbans. En la dècada dels 60 són diverses les

El tipus de paisatge B, tal i com es pot observar en la figura 6.5,

fórmules per assegurar el compliment dels estàndards mínims de

es caracteritza per presentar una part important de la seva

les dotacions urbanístiques, establertes per llei, que juguen amb

superfície a l'Edificació Privada, un 86% de la seva superfície,

aquesta ambigüitat en la seva definició i localització funcional. El

sent el tipus d’urbanització que presenta el percentatge més alt

tipus de paisatge B és poc dens, presentant el valor més baix en

de superfície dedicat a aquest ús

l'Índex d'Espai Segellat, de 0'411, donat per la gran superfície

La superfície dedicada al Sistema d’Espais Lliures Públics es

sense ocupar dels espais privats residencials.

concentra a primera línia de mar, entre la línia de costa, o platja, i

El patró o trama urbana que dibuixa el model del tipus de

la part urbanitzada, suposat el 10,14% de la superfície total.

paisatge B dibuixa vials estrets, laberíntics, que dificulten l’accés

Aquesta franja d’espai lliure públic, verd, pot tenir com objectiu

i la circulació en l’espai urbanitzat. De fet, el tipus B és el tipus de

procurar

lliure de

paisatge amb una menor presència d'elements propis del

construcció i el construït. També pot funcionar com a element de

Sistema de Comunicacions Viàries, un 3’36% de la superfície

contenció de l’espai edificat, o amortidor de l’impacte visual entre

total. És també escassa la presència d'equipaments públics i

l’espai natural o platja i l’espai urbanitzat. En el model del tipus

col·lectius. En la dècada en la que s’aproven, de mitjana, els

de paisatge B, els espais lliures públics es concentren en

plans parcials classificats en aquest tipus de paisatge, els

aquesta primera de descripció i s’endinsen en els sectors o illes

equipaments també són un tema controvertit. En aquest cas, no

dedicades a l’aprofitament privat. Com també es donava en el

es contemplen equipaments públics tal com avui es coneixen,

tipus de paisatge A, aquests espais lliures públics a tocar de

sinó que a finals dels 70, els plans parcials aprovats

platja són qüestionats des d’un punt de vista conceptual i

contemplaven equipaments de tipus recreatiu, i molts cops, tot i
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que s’anunciava com un equipament públic, acabava sent de

situats a primera línia de mar, es caracteritzen per ser espais

propietat privada i gaudi privat.

més oberts, de cara al mar, tot i que poden incorporar espais

Visualment, el model del tipus de paisatge B també es

lliures privats i algun equipament d'oci, com la piscina. Sigui quin

caracteritza per la dualitat entre les tipologies edificatòries

sigui

unifamiliars aïllades, que suposen el 39’32% de la superfície

caracteritzen per incorporar espais lliures de gaudi privat en el

privada, i les tipologies edificatòries plurifamiliars verticals, que

seu domini, fent que les construccions, en menor o major

en suposen el 60’68%. Aquesta dualitat es veu reforçada per

mesura, es caracteritzin per disposar de més espai lliure privat.

l’alta superfície que el tipus de paisatge B dedica a l'edificació

L’Índex d’Intensitat Edificatòria pel tipus B és de 0’86.

privada.

En la franja de descripció intermèdia, entre la franja de contacte

A primera línia de mar, es concentra tot el percentatge de

amb el litoral i la part més interior, es fa present aquesta dualitat,

superfície residencial privada edificada a partir de plurifamiliars

entre l’espai privat construït a partir de tipologies edificatòries de

verticals. Es poden distingir dos models de tipus d’edificació

baixa densitat, unifamiliars aïllades, i l’espai construït a partir de

plurifamiliar vertical. Un primer model de la tipologia edificatòria

tipologies edificatòries d’alta intensitat, plurifamiliars verticals. En

plurifamiliar vertical, es caracteritza per suposar veritables

l’últim

complexos residencials privats, la disposició dels blocs és amb

caracteritzades per una uniformitat formal, incorporant a l’espai

vistes a la platja però tancats en ells mateixos. Les edificacions

privat espais lliures de gaudi privat i equipaments, també de

plurifamiliars verticals suposen un efecte pantalla en la línia

gaudi privat, com les piscines. Per contra, l’espai dedicat a la

litoral, que afecta a “les vistes”, element de revalorització

tipologia unifamiliar aïllada, no presenta aquesta homogeneïtat.

territorial, de les unifamiliars construïdes en la franja de

Cada parcel·la respon a un tipus diferent de xalet, alguns, la gran

descripció intermèdia. Es contempla, en aquest espai privat lliure

majoria, incorporen piscina privada, fet que ho distingeix de les

d’edificació, la construcció d’equipaments privats, destinats a l’oci

unifamiliars del tipus d’urbanització A.

dels habitants dels blocs d’apartaments de la mateixa parcel·la,

La part més interior del model del tipus de paisatge B està

com pistes de tenis o piscines. Altres espais, construïts a partir

edificat a partir de xalets, formant un continu en la franja de

de la tipologia plurifamiliar vertical, de construcció més recent i

descripció intermèdia.

el

model

cas,

es

plurifamiliar

tracta

de

vertical,

aquests

construccions

més

espais

es

modernes,
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Tipus de Paisatge
B
Any (mitjana grup)
1969
Nombre urbanitzacions
3
Superfície total (m2)
264.232,37
Percentatge superfície total (%)
2,57

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sistema Equip. Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
75.748,29
8.933,32
2.962,59

Com ponents bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Total

Superfície (m 2)
45.967,81
29.780,48
75.748,29

Percentatge (%)
86
10,17
3,36

433,33

0,49

88.077,46

100

Percentatge (%)
60,68
39,32
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar

Línia de costa
Grup B distància mitjana
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
Tipus H

Grup B mínima distància

Tipus I

Grup B màxima distància

Tipus A
0

Figura 6.5: Tipus de
paisatge B a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.

Metres
1.000

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions Privades

Espais Lliures Privats

Edificacions Unifamiliars Aïllades

Construccions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Verticals

Sistema Comunicacions Viàries

Piscines

Delimitació Parcel·les
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6.2.3.3.- El tipus de paisatge C: l’aparició dels adossats

paisatge C. Els espais lliures públics situats entre la línia de

El tipus de paisatge C, tal i com mostra la figura 6.6, és propi de

costa i els espais edificats, del tipus de paisatge C, continuen

començaments dels anys 70. El tipus de paisatge C es troba

complint amb el paper d’espai de transició entre aquests,

arran de la línia de platja, amb una via de comunicació o vial que

d’amortidor o de mur de contenció de l’espai urbanitzat de la

divideix la zona urbanitzada i la platja.

fràgil línia de costa, com a espai natural i sotmès a pressió

Des de la perspectiva compositiva encara és prou simple, però

edificatòria. És en aquest model de tipus de paisatge on el

comença a presentar certa complexitat, que es materialitza en: la

Sistema d'Espais Lliures Públics comença a ocupar una

diversificació de les tipologies edificatòries (apareixen les

superfície pròpia.

plurifamiliars horitzontals), en la creació d’elements per facilitar

En la franja intermèdia i interior del model del tipus de paisatge

l’accés i la circulació viària dins les unitats determinades, i en la

C, el paper del Sistema d'Espais Lliures Públics és ben diferent.

individualitat dels equipaments públics i col·lectius, que tot i que

Per una banda, apareixen com espais associats als equipaments

continuen lligats a l’oci i la recreació per cobrir les necessitats de

públics i col·lectius, convertint-se en centres dedicats a l’encontre

la població temporal, emergeixen com illes monofuncionals.

social dels residents temporals. Per altra banda, els espais lliures

L'espai dedicat al Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius,

públics, en aquesta línia intermèdia i interior, també juguen un

que suposen un 2’03% de la superfície total, ocupa les franges

paper d’esponjament en aquests espais altament construïts, i

de descripció no litorals, amb una voluntat, precisament, de

que acaben per convertir-se en elements que faciliten la

procurar espais de recreació i d'encontre social, tot substituint

circulació rodada, tot i que de forma indirecta. La xarxa de

l’espai litoral entès des de la seva funció recreativa. Es diversifica

circulació viària esdevé un veritable sistema, que tot i que no es

el paper dels espais dedicats al Sistema d'Espais Lliures Públics,

caracteritza per un òptim traçat, és prou eficient al suposar un

que en aquest tipus de paisatge representa un 9’64% de la

20’62% de la superfície total del tipus de paisatge C.

superfície total. Els espais lliures públics passen d’ocupar espais

L’espai dedicat a l’Edificació Privada, en el tipus de paisatge C

perifèrics, i no sols des d'un punt de vista espacial, sinó també

descendeix de forma clara, suposant un 67’7%, del total de la

des d'un punt de vista funcional, ja que també es situen a

superfície del tipus de paisatge C, encara que es tracti d’un tipus

primera línia de mar, en espais centrals en el model del tipus de

de paisatge, també, propi de començaments dels 70. La dualitat
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en les formes que fins ara caracteritzaven el paisatge turístic

per parcel·la, i on les piscines no tenen cabuda. Són espais

urbà de la Costa Daurada central, es trenca amb l’emergència de

heterogenis, on la divisió parcel·lària és irregular i els xalets no

les adossades.

responen a cap tipus de disseny preestablert.

En la franja de descripció més propera a la línia de costa, la

En la franja de descripció intermèdia del model, es barregen les

superfície dedicada a Edificació Privada s’urbanitza bàsicament

diferents tipologies edificatòries que es contemplen en el present

amb la tipologia edificatòria plurifamiliar vertical, que pel total del

estudi. Per una banda, es localitza alguna illa dedicada a la

tipus d’urbanització suposa el 38’42% de la superfície residencial

construcció de blocs d’apartaments. Es tracten de parcel·les on

privada. Es tracta de construccions amb una composició formal

els edificis es tanquen en ells mateixos, incorporant algun

més homogènia, tancats en elles mateixes i disposades de

equipament de gaudi privat. Es tracten d’espais dedicats a

manera que es preservi la privacitat en el gaudi d’aquets espais

l’edificació privada, d’alta densitat, que compten amb una certa

lliures

presència

harmonia formal en les edificacions que s’hi localitzen, com ja

d’equipaments privats, com les piscines o les pistes de tenis, en

venia passant en aquests espais de blocs d’apartaments situats

aquests espais que acompanyen a les edificacions privades.

més a l’interior.

No totes les illes dedicades a edificació privada estan

En aquesta franja intermèdia de descripció, es distingeixen dos

precedides, des de la perspectiva de la línia de costa, per un

tipologies edificatòries unifamiliars aïllades. Per una banda, s’hi

espai lliure públic que funciona com element de transició entre la

localitza un primer model d’aquesta tipologia de baixa densitat

platja i l’espai urbanitzat, tal com es venia fent fins ara. Moltes de

caracteritzat per un major aprofitament de l’espai privat, encara

les illes construïdes es troben a tocar de la platja (passeig, via de

que manté la mica de jardí al voltant de l'edificació, com a tret

circulació o la pròpia platja).

propi d’aquesta tipologia. La disposició dels xalets, dins l’illa,

En aquests primera franja de descripció paisatgística, es

respon a un patró de distribució regular. Per altra banda, també

construeixen, per primera vegada, edificacions unifamiliars

es localitza alguna illa dedicada a la tipologia edificatòria

aïllades, tot i que posteriorment serà un fenomen més

unifamiliar aïllada, però amb una molt baixa intensitat edificatòria.

generalitzat. Es tracta d’una zona de xalets, densament edificada

Es tracta de grans parcel·les, dividides de forma irregular, on els
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xalets apareixen desordenadament distribuïts en l’espai privat.

Són espais de difícil accés, on la urbanització es tanca en ella

En algun cas poden incorporar algun tipus d’equipament de

mateixa procurant la privacitat i aïllament dels seus habitants

gaudi privat, com la piscina, però és poc freqüent. Es tracta

respecte la resta de territori urbanitzat, encara que això

d’espai privats amb un difícil accés des de l’exterior.

repercuteixi en un deficient Sistema de Comunicacions Viàries, a

La tipologia plurifamiliar horitzontal es localitza, en aquest cas,

nivell qualitatiu, optimitzant el disseny i l'accessibilitat a la

únicament en aquesta franja de descripció intermèdia i suposa el

urbanització. Són espais amb una anàrquica divisió de les

6’43% de la superfície residencial privada. Es tracta de

parcel·les i una anàrquica distribució en l'interior d'aquestes

complexos tancats en ells mateixos, caracteritzats per una

parcel·les, que dóna com a resultat un aspecte formal divers, en

regularitat en la seva distribució i per una homogeneïtat formal

l’illa. En menor mesura, també es localitzen espais dedicats a

de totes les edificacions que s’hi localitzen. En la part central, de

edificacions unifamiliars aïllades, més ordenades i de major

totes elles, es situa l’espai de gaudi privat: jardí i piscina.

intensitat edificatòria, amb un òptim accés a les mateixes,

La franja de descripció més interior del model del tipus de

procurat per una trama de comunicacions viaries més regular.

paisatge C mostra el predomini de la tipologia edificatòria de

Tota aquesta composició i configuració que es presenta el tipus

baixa densitat, els xalets. Concretament hi ha un domini d’aquell

de paisatge C té, ja, un aspecte més dens, presentant un Índex

model d’unifamiliars aïllades caracteritzat per una baixa intensitat

de l'Espai Segellat mitjà, de 0'84.

edificatòria: disposen d’amplis espais lliures privats.
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Tipus de paisatge
C
Any (mitjana grup)
1971
Nombre urbanitzacions
14
Superfície total (m 2)
1.282.743,63
Percentatge superfície total (%)
12,48

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sistema Espais Lliures
Sist. Comunicacions Viàries
Sistema Equip. Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
62.028,91
8.835,88
18.896,31

Com ponents bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Plurifamiliars Horitzontals
Total

Superfície (m 2)
34.211,67
23.831,17
3.986,07
62.028,91

Percentatge (%)
67,70
9,64
20,62

1.863,45

2,03

91.624,55

100
Percentatge (%)
55,15
38,42
6,43
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar

Línia costa
Grup C
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
Tipus H

Grup C mínima distància

Tipus I

Grup C màxima distància

Tipus A
0

Figura 6.6: Tipus de
paisatge C a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.

Metres
1.000

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions Privades

Espais Lliures Privats

Edificacions Unifamiliars Aïllades

Construccions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Edificació Plurifamiliars Verticals

Sistema Comunicacions Viàries

Edificacions Plurifamiliars Horitzontal

Delimitació Parcel·les

Piscines
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6.2.3.4.- El tipus de paisatge D: les segones residències lluny de

Públics i Col·lectius. La superfície dedicada a l’Edificació Privada

la costa

suposa el 69’74% del total de la superfície del model del tipus de

El model del tipus de paisatge D, en la figura 6.7, és propi de

paisatge D.

començaments dels 70, concretament i de mitjana del 1972.

Tot i que el model del tipus de paisatge D no es troba situat a

Aquest tipus de paisatge es caracteritza perquè no es situa a

primera línia de mar, s’ha dividit igualment en tres franges per a

primera línia de mar. Dels plans parcials classificats dins aquest

la seva descripció, tal i com es contempla en la metodologia

tipus d’urbanització, sols un cas està situat a primera línia litoral,

dissenyada per a l’estudi dels tipus de paisatge de les segones

la resta de casos ocupen una posició interior en l’espai turístic

residències a la Costa Daurada central. La part sud del model es

residencial de la Costa Daurada central.

troba edificada a partir de blocs de pisos o plurifamiliars verticals.

Hi ha un descens del percentatge de superfície dedicada al

Concretament, el tipus de paisatge D dedica un 63’11% de la

Sistema d’Espais Lliures Públics, respecte els anteriors tipus de

seva superfície residencial a aquest tipus d'edificació. Es

paisatge. El 4’38% de la superfície total d'aquest tipus de

diferencien dos tipus d’espais edificats a partir de plurifamiliars

paisatge que es dedica als espais lliures públics es destina a

verticals. Per una banda, hi ha unes illes de plurifamiliars

relaxar els espais densament edificats, convertint-se en espais

verticals de característiques més urbanes: blocs de pisos amb un

per a l’encontre social dels seus habitants, en algun cas, i de

major aprofitament de la parcel·la, que no incorporen cap tipus

forma indirecta, facilita la circulació rodada en aquestes unitats

d’equipament de gaudi privat, i que formalment presenten una

constructives. Respecte al Sistema de Comunicacions Viàries, es

heterogeneïtat causada per la no pertinença a una mateixa

dedica un gran percentatge a aquest element bàsic del paisatge

promoció d’habitatges. Són edificacions que miren a l’espai

turístic urbà, un 25’88% de la superfície total. La trama és molt

públic urbà. Aquesta tipologia de plurifamiliars verticals, en el

més regular i els vials disposen d’una major amplitud en

model tipus de paisatge D, tant en la part més propera a la línia

comparació amb els vials de tipus d’urbanització contemplats fins

de costa com en la part més interior, encara no tenen un paper

al moment.

predominant.

Hi ha un retorn a la dualitat de l’espai edificat. No es contempla

Per altra banda, i únicament localitzat en la part més propera a la

cap percentatge de superfície dedicat al Sistema d'Equipaments

costa, el tipus de paisatge D, es distingeix una altra tipologia de
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vivendes plurifamiliars verticals, més semblant a les tipologies

En la part més interior del model de tipus de paisatge D es

plurifamiliars verticals descrites fins al moment, més adaptades a

concentra tota la superfície privada dedicada a la construcció

les necessitats de recreació de la població temporal, però

d’unifamiliars aïllades, que suposa el 36’89% de la superfície

localitzada lluny de la línia litoral. Es tracta de blocs de pisos

residencial. Es tracta de xalets que apareixen regularment

tancats en ells mateixos, amb espais sense construir reservats a

distribuïts en les parcel·les. Són construccions més modernes

espai lliure privat i a la construcció d’equipaments de caràcter

que poden disposar de piscina privada.

privat, com les piscines. Són espais que presenten una certa

És un tipus de paisatge d’alta densitat constructiva, presentant el

homogeneïtat formal: parcel·les grans on es poden construir

segon valor més alt en l’Índex d’Espai Segellat, un 1’25, procurat

dues fases de la mateixa promoció.

per una molt alta ocupació de l'espai, tant públic com privat.
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Tipus de paisatge
D
Any (mitjana grup)
1972
Nombre urbanitzacions
4
Superfície total (m2)
183.440,99
Percentatge superfície total (%)
1,78

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
31.983,20
2.006,75
11.870,30

Components bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Total

Superfície (m 2)
11.799,50
20.183,70
31.983,20

Percentatge (%)
70,94
2,50
26,56

45.860,25

100
Percentatge (%)
21,92
78,08
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar
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0

Figura 6.7: Tipus de
paisatge D a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.
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Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions

Sistema Comunicacions Viàries
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6.2.3.5.- El tipus de paisatge E: l’aprofitament privat de l’espai

urbà, un 0’85%, són de naturalesa no estrictament turística:

públic

espai dedicat a l’aparcament de vehicles, situat en la part més

El tipus de paisatge E, que de mitjana és aprovat al 1975, és el

interior del pla parcial.

segon tipus de paisatge que dedica un major percentatge de la

Els plans parcials classificats en aquest tipus de paisatge es

seva superfície total a l’aprofitament privat, concretament dedica

situen o arran de mar, o arran de la platja, amb algun vial o via

un 84’44% de la seva superfície a l’Edificació Privada.

de comunicació entre la zona urbanitzada i la platja.

El model del tipus de paisatge D, veure figura 6.8, es mostra com

En la franja descriptiva més propera al litoral, apareix ocupat per

un espai altament edificat. Aquest fet repercuteix en un molt baix

illes dedicades a la tipologia edificatòria plurifamiliar vertical, però

percentatge de superfície dedicat al Sistema d’Espais Lliures

amb característiques que el diferencien dels blocs de pisos que

Públics, un 0’84%, el més baix de tots els tipus de paisatge, i

es construeixen en el nucli tradicional, com pot ser l’aspecte

concentrat en l'espai de descripció territorial més proper a la línia

formal de les construccions, la seva disposició en l’espai

de costa, tornant a situar-se, però, en la perifèria del tipus de

edificable, i les condicions d’habitabilitat de les vivendes. Es

paisatge. Els espais lliures públics mantenen el seu paper

tracta d’illes amb un alt Índex d’Intensitat Edificatòria, ja que en

d’espai de transició entre la platja i l’espai urbà del tipus

una mateixa illa es concentren les edificacions, de la mateixa

d’urbanització, com amortidor o com a element de contenció de

promoció, per a deixar una superfície considerable d’espai lliure

l’espai edificat.

per al gaudi privat dels habitants d’aquests apartaments.

Aquest tipus de paisatge també és caracteritza per un baix

No es contempla la construcció d’equipaments recreatius, de

percentatge de superfície dedicat al Sistema de Comunicacions

caràcter privat, exceptuant en la part més interior d’aquesta

Viàries, un 13’87%, el segon percentatge més baix de tots els

primera franja de descripció, on s’intenta suplir el contacte amb

tipus de paisatge, fet que queda reflectit en una trama de vials

el mar amb la incorporació de la piscina. A banda de la

estrets.

incorporació d’espai públic al domini privat, com és el cas de les

Pel que fa al Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius, el

zones verdes, el traçat de la trama viària per accedir a aquests

percentatge dedicat a aquest element bàsic del paisatge turístic

espais, també presenta unes característiques pròpies i diferents
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de la trama urbana d’un nucli convencional: regular i eficient. Es

ciutat tradicional. Es tracta d’espais amb una baixa intensitat

tracta d’un traçat laberíntic, per preservar, encara més aquesta

edificatòria, on les edificacions de baixa densitat ocupen una

privacitat i potenciar l’aïllament o separació del nucli tradicional.

petita part de la parcel·la. La resta de la parcel·la és espai lliure

En la segona franja de descripció establerta per al model del

de gaudi privat que pot incorporar alguna piscina. La parcel·lació

tipus de paisatge D, també s’hi localitzen tipologies edificatòries

és irregular i les formes són heterogènies per a tot l’espai privat.

plurifamiliars verticals. Es tracten d’illes amb un alt Índex

La franja més interior de descripció en la qual s’ha dividit el

d’Intensitat Edificatòria. Les edificacions, pertanyents a la

model del tipus de paisatge E, està edificada a partir de xalets i,

mateixa promoció i homogènies pel que fa al seu aspecte visual i

de forma residual, a partir d’adossades. Es tracta d’illes de xalets

a la seva disposició en l’espai, creixen en alçada per deixar un

on hi ha un major aprofitament de la parcel·la per part de

espai prou important lliure de construcció, per al gaudi privat i per

l’edificació principal, i per tant, l’Índex d’Intensitat Edificatòria és

a la construcció d’algun tipus d’equipament com la piscina, que

major que en el cas de les illes dedicades als xalets, que es

intenta suplir el contacte amb el mar, amb aquests espais de

localitzaven en la franja de transició entre la primera línia i aquest

recreació privada.

espai més interior. Les parcel·les, uniformement dividides en

En aquesta línia de descripció intermèdia es fan presents espais

l’illa, presenten una harmonia formal en les seves construccions,

privats edificats a partir de tipologies edificatòries de baixa

recolzat per una trama viària regular. Alguns dels xalets disposen

densitat, els xalets. En aquest cas, es tracta d’illes de difícil

de piscina d’ús privat, tot i que de forma anecdòtica.

accés, amb trames viàries laberíntiques, amb l’objectiu de

El tipus de paisatge E presenta un Índex de l'Espai Segellat que

preservar la privacitat de l’espai residencial i amb la voluntat de

podria considerar-se mitjà. Amb un valor de 0'76, aquest

crear un paisatge urbà totalment diferenciat de la imatge de

paisatge propi de mitjans dels 70 és menys dens que el tipus de
paisatge D, propi de començaments dels 70.
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Tipus de paisatge
Any (mitjana grup)
Nombre urbanitzacions
Superfície total (m2)
Percentatge superfície total (%)

E
1975
13
932.992,12
9,08

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Total

Superfície (m 2)
60.598,77
605,80
9.957,06

Com ponents bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Plurifamiliars Horitzontals
Total

Superfície (m 2)
22.245,81
34.838,23
3.514,73
60.598,77

Percentatge (%)
82,89
1,71
14,12

607

1,28

71.768,63

100

Percentatge (%)
36,71
57,49
5,80
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar

Línia de costa
Tipus E distància mitjana
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus E mínima distància
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Tipus A

Figura 6.8: Tipus de
paisatge E a la Costa
Daurada central
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6.2.3.6.- El tipus de paisatge F: la polivalència dels espais

Incorpora serveis més relacionats amb les necessitats més

turístics residencials

pròpies de la població permanent. Aquest tipus de paisatge

Entrant en la dècada dels 80, es produeix un canvi notable i se

dedica un 7’63% de la seva superfície total al Sistema

superarà la simplicitat funcional que fins ara es caracteritzava el

d'Equipaments Públics i Col·lectius, en la part més interior del

paisatge turístic de la Costa Daurada central. De mitjana, els

model, suposant un dels primers símptomes de conversió dels

plans parcials classificats en el tipus de paisatge F es van

espais turístics residencials en la línia de “fer ciutat”.

aprovar l’any 1983.

El Sistema de Comunicacions Viàries, que suposarà el 26’45%

El tipus de paisatge F, es situa arran de platja, existint una via de

de la superfície total, presenta una trama més regular, que es

comunicació o vial entre la urbanització i la platja, element que

recolza en elements que optimitzen la circulació rodada en

justifica la localització de molts dels plans parcials construïts a la

aquests espais i procuraren l’accés als mateixos: illetes,

Costa Daurada central.

rotondes, entre altres elements.

Els plans parcials classificats en el tipus de paisatge F, i els que

La voluntat de “fer ciutat”, també quedarà reflectida en la reserva

s’aprovaran posteriorment, incorporen tot un conjunt d’elements

d’espais urbans per a la construcció d’equipaments turístics:

que fins ara no s’havien contemplat, tal i com es pot observar en

establiments turístics censats (de propietat privada i gaudi

la figura 6.9. La dualitat formal, que repercuteix en la percepció

col·lectiu). Fins ara s’havia contemplat la possibilitat de que

visual d'aquest paisatge, entre blocs d’apartaments i xalets, amb

edificis

tímides intervencions de vials i espais verds públics, és

immobiliàries, arribessin a convertir-se en allotjaments turístics,

substituïda per la disposició de nous elements urbans que fins

com hotels. Aquests “aprofitarien” edificis que en un primer

ara estaven reservats a la població permanent del municipi, i per

moment estarien destinats a les segones residències, tot

tant únicament estaven localitzats en la ciutat convencional.

adaptant-se a una normativa especial i excepcions en el

És el primer tipus de paisatge, dels descrits fins al moment, en

compliment d’algunes normes, per arribar a convertir-se en

que la superfície dedicada a l’Edificació Privada no supera el

allotjaments turístics o establiments turístics censats, sempre a

que

es

construïen

en

les

diferents

promocions

50% de la superfície total, sinó que és del 48’78% del total.
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Part 3.- Anàlisi de resultats.

182

. En el tipus de paisatge F es dedica un 1’95% de la

edificats i com a espais d’encontre social dels habitants dels

superfície total a aquest component. Els equipaments hotelers es

espais de segona residència, augmentant l’Índex de Qualitat de

situen en la part interior de la primera franja descriptiva, la litoral,

Vida en relació als Sistemes Urbanístics Locals, i incorporant,

en el model del tipus de paisatge F.

també un atractiu visual necessari pel fet que no es situen a

El Sistema d’Espais Lliures Públics del tipus de paisatge F és el

primera línia de mar.

15’18% de la superfície total del tipus de paisatge, i tornen a

En la franja de descripció costanera, en el model del tipus de

recuperar un paper central, sense abandonar la seva posició

paisatge F, la majoria de la superfície residencial privada ha

perifèrica, tant en la línia litoral com en la franja més interior. La

estat edificada a partir d’unifamiliars aïllades. A partir d’una trama

complexitat per la qual es caracteritza el tipus de paisatge F, tant

urbana regular, les unifamiliars aïllades es disposen de forma

en la seva composició com disposició, es fa extensiva als espais

ordenada en illes, responent a una divisió ordenada de les

lliures públics.

parcel·les. En algun cas, els xalets presenten certa homogeneïtat

En la zona més propera al litoral, els espai lliures públics

formal: es tracta de promocions immobiliàries executades a

continuen funcionant com a amortidor i espai de transició entre la

l’hora, i possiblement pertanyents al mateix propietari o promotor.

platja i la zona residencial, tot i que aquesta funció perd pes a

En algun cas disposen de piscina, tot i que no és un tret

favor del paper dels espais lliures en els espais més interiors del

característic d’aquets xalets a tocar de mar.

model. En la franja de descripció intermèdia i interior, el seu

La resta de la franja de descripció més propera a la costa és

paper es concreta en la funció d’esponjament en espais altament

edificada a partir de plurifamiliars verticals. En algun cas es limita

posteriori

a edificis de blocs d’apartaments, amb característiques més
182

Cal tenir en compte que s’està fent referència a plans parcials turístics
residencials, en els quals es podien produir aquestes situacions: que un dels
edificis, de la zona residencial privada, es dediqués a l’activitat hotelera, i regintse per una normativa urbanística excepcional. Situació que s’havia produït fins al
moment En el cas de Salou hi ha plans parcials únicament dedicats a la
construcció de complexes hotelers, que han quedat desestimats al no ser objecte
d’estudi. En aquest cas, i els que precediran, en un pla parcial residencial, es
contempla la construcció d’equipaments turístics, i es dedica un percentatge de la
seva superfície total a aquest ús.
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properes a les zones urbanes convencionals, i en altres casos
representen autèntics complexos residencials dedicats a les
segones residències, incorporant grans espais verds al domini
privat i algun equipament de gaudi privat, com les piscines. En
aquests últims casos l’Índex d’Intensitat Edificatòria és alta.
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En la franja de descripció intermèdia, hi ha un domini de les

Per últim, la franja descriptiva interior d'aquest tipus de paisatge,

tipologies edificatòries de baixa densitat. Destaca la superfície

presenta un espai més relaxat, bàsicament per la presència de

dedicada a la construcció d’habitatges plurifamiliars horitzontals,

grans espais lliures públics. En aquesta part més interior sols es

que suposa el percentatge de superfície privada més alt de tots

localitzen edificacions plurifamiliars verticals, de característiques

els tipus d’urbanització. Concretament es dedica un 18’83% de la

més recents. Es tracta de grans espais tractats com un conjunt.

superfície total a l’edificació privada. Es tracta de complexos

Per tant, la seva disposició i planificació està molt estudiada.

d’adossades amb un espai de gaudi privat i col·lectiu, on s’hi

Presenta un aspecte homogeni, en les seves formes. La

localitzen piscines. La resta d’aquest espai intermedi entre la

sensació

franja descriptiva de costa i la franja més interior del tipus

proporcionada pel fet de disposar d’espais lliures de gaudi privat,

d’urbanització F, es troba edificat a partir de xalets. Per una

com la piscina i les zones verdes, que el diferencien dels espais

banda, xalets que es troben disposats de forma més regular en

plurifamiliars verticals de la ciutat convencional. Són espais que

l’illa on s’assenten, on la divisió de les parcel·les és equitativa, i

es converteixen en zones de trobada i reunió, i donen als blocs

envoltats per una trama viària regular que li dóna accés, i amb

d’apartaments un plus de qualitat de vida

una harmonia formal de les edificacions que s’hi localitzen.

L'aspecte que presenta el tipus de paisatge F és més aviat dens,

Destaca el nombre de piscines; cada xalet en disposa d’una de

doncs presenta un Índex d'Espai Segellat alt, amb un valor de

gaudi privat. També, es mantenen estructures edificatòries

1'12.

d’integració

en

el

paisatge

turístic

urbà

està

183

.

unifamiliars aïllades més pròpies de temps anteriors. Illes de
xalets de difícil accés, laberíntic, on les edificacions presenten
formes diverses, tancades en elles mateixes. No es contempla la
construcció de piscines de gaudi privat per cadascuna de les
edificacions.

183

Es parla que la privatització de l’espai públic és més una cosa dels 70, tot i
que ara és un fenomen més generalitzat.
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Tipus de paisatge
F
Any (mitjana grup)
1983
Nombre d'urbanitzacions
12
Superfície total (m2)
1.480.021,62
Percentatge superfície total (%)
14,4

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
60.168,37
18.723,78
32.620,30

Components bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Plurifamiliars Horitzontals
Total

Superfície (m 2)
27.924,29
20.915,28
11.328,80
60.168,37

Percentatge (%)
51,82
13,49
26,12

9.413,53

6,18

2.409,17
123.335,15

1,95
100
Percentatge (%)
56,08
36,18
7,74
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de costa

Línia de costa
Tipus F mínima distància
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
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Tipus F màxima distància
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0

Figura 6.9: Tipus de
paisatge F a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
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6.2.3.7.- El tipus de paisatge G: els paisatges turístics en

interior, els espai lliures públics redueixen la densitat edificatòria

transició

d’aquestes zones, amb la construcció d’espais verds per a la

El tipus de paisatge G, tal i com es pot observar en la figura 6.10,

recreació i trobament dels seus habitats: parcs amb un disseny

és també propi de finals dels 80, de mitjana al 1989. Aquest es

estudiat, que ocupen espais centrals, que incrementen la qualitat

situa a primera línia de mar, arran de platja, separat per una via

de vida d'aquests espais urbans. També apareixen com annexos

de comunicació o vial.

als equipaments públics i col·lectius, convertint-se en centres

Seguint la tendència engegada en el tipus de paisatge F, la

direccionals per a satisfer les necessitats de la població

superfície dedicada a l’edificació privada no supera el 50% de la

temporal, i permanent.

superfície total. El tipus de paisatge G dedica un 48’75% la

Pel que fa al Sistema de Comunicacions Viàries, el tipus de

superfície a l’Edificació Privada, és el segon tipus de paisatge

paisatge G, hi dedica un 23'64% de la seva superfície total,

amb el percentatge més baix dedicat a l’aprofitament privat, a

dibuixant una trama regular en tot el model. En la franja de

més, presenta una imatge relaxada, al ser el segon tipus de

descripció més interior apareix alguna zona on la trama és més

paisatge amb el percentatge més alt de superfície dedicat al

enrevessada, corresponent a espais dedicats a edificacions de

Sistema d’Espai Lliures Públics.

baixa densitat que encara funcionen sota premisses d'estricta

Els espais lliures públics es troben igualment distribuïts en les

privacitat.

tres franges de descripció plantejades en la metodologia per als

Els espais que contemplen els tipus de paisatge G per al

tipus de paisatge. El percentatge que dedica el tipus de paisatge

Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius, suposen el 8'5% de

G al Sistema d'Espais Lliures Públics és un 17'38% de la seva

la superfície total, sent el segon tipus de paisatge amb el

superfície total. En la franja més propera a la línia de costa, els

percentatge més alt dedicat a aquest element bàsic del paisatge

espais lliures públics recuperen el seu paper d’espai de transició,

urbà. És el primer tipus de paisatge que contempla la dualitat

amortidor o contenidor de la urbanització, entre la platja i l’espai

sobre la naturalesa dels equipaments públics en els espais

urbà. Se li afegeix, o es reforça, la funció recreativa d'aquests,

turístics urbans. Per una banda, es continuen construït

amb un disseny més planificat, ocupant espais estratègics i

equipaments dedicats a la recreació i l'oci, com poden ser

creant espais per al gaudi. En la franja de descripció intermèdia i

equipaments esportius que fins ara eren típics dels tipus
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d'urbanització de caire més turístic, en les àrees residencials de

efecte pantalla fruit de la construcció, en la primera línia de mar,

segona

de plurifamiliars verticals.

residència.

I

per

altra

banda,

es

construeixen

equipaments de caire més urbà, més relacionats amb la ciutat

Apuntar que en el tipus de paisatge G, el percentatge de

convencional i amb una població que resideix de forma

superfície residencial privada que es dedica a les unifamiliars

permanent en el territori, com el cas de les escoles. Aquests

aïllades és d'un 46'64%, mentre que les plurifamiliars verticals

equipaments descrits fins al moment es situen en una franja

suposen el 50'94% de la superfície residencial privada. Així, es

intermèdia i interior de descripció, i contribueixen a augmentar

tracta d'un paisatge residencial força equilibrat pel que fa a les

l'Índex de Qualitat de Vida en relació als Equipaments Públics i

formes que presenta. Les unifamiliars que es localitzen a primera

Col·lectius, sent el tipus de paisatge amb el segon valor més alt,

línia de mar es caracteritzen perquè, tot i presentar una

respecte al resta de tipus d'urbanització. La construcció d'espais

accessibilitat prou òptima, amb un trama viària regular, les

per aparcaments de vehicles no suposa cap novetat per als tipus

unifamiliars apareixen en una disposició interior regular, però

d'urbanització descrits fins al moment. La novetat rau de la

donen una sensació caòtica al presentar una alta densitat en

situació d'aquests. En el cas del tipus de paisatge G, es

espais unifamiliars. No queda espai per a la construcció, per

contempla la construcció d'aparcaments a primera línia de mar,

exemple, de piscines de gaudi privat.

per a facilitar l'accés a la platja, no només dels turistes que

En la primera franja de descripció urbana més propera a la línia

disposen de segona residència, sinó també pels visitants.

de costa, també apareix edificada a partir de plurifamiliars

En la franja de descripció territorial més propera a la línia de

verticals. Es tracten d'espais on es construeixen gran blocs

costa, del model del tipus de paisatge G, hi ha una barreja entre

d'apartaments, de disposició regular en l'espai i d'aspecte formal

espais edificats a partir d'unifamiliars aïllades i plurifamiliars

harmònic: fases de la mateixa promoció. Aquests espais dedicats

verticals. A destacar, però, que a primeríssima línia es situen illes

a la construcció de blocs d'apartaments incorporen espais lliures

construïdes a partir d’unifamiliars, espais lliures públics o

privats i la localització de piscines en el seu interior, continuant

equipaments públics i col·lectius, per tant, no es produeix aquell

amb la voluntat de privatitzar les funcions dels espais públics i
donant aquesta sensació de ser espais que es tanquen en ells
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mateixos procurant una sensació de seguretat als seus

En la franja de descripció més interior del tipus de paisatge G, hi

habitants; voluntat pròpia dels espais residencials turístics.

ha un predomini d'unifamiliars aïllades. Per una banda, espais

En aquesta primera franja de descripció més costanera, però en

privats construïts a partir de xalets amb una trama urbana

la part més interior d'aquesta, es localitza el 2'42% de la

regular, on les edificacions es disposen de forma ordenada per

superfície privada, dedicada a la construcció de vivendes

parcel·la; cadascuna de les construccions privades té piscina.

plurifamiliars horitzontals.

Per altra banda, espais d'unifamiliars aïllades, on els xalets es

En la franja de descripció intermèdia, la tipologia edificatòria que

disposen de forma desordenada en l'espai privat, amb una

caracteritza l'aspecte formal d'aquesta zona és la plurifamiliar

diversitat formal dins el mateix espai; en algun cas disposen de

vertical, combinant blocs d'apartament amb un major i menor

piscina. Ambdós tipus d'unifamiliars aïllades es caracteritzen per

aprofitament de l'espai privat, que té una influència directa sobre

un difícil accés procurat per una trama viària poc òptima.

els valors resultants de l’Índex d'Intensitat Edificatòria.

En la franja més interior del tipus de paisatge G també es

Hi ha plurifamiliars verticals que es construeixen en grans espais

localitzen plurifamiliars verticals, més properes al model que s'ha

privats, i per contra altres espais de plurifamiliars verticals de

descrit en la franja més propera a la platja. Espais de

menor dimensió, que tot i que poden incorporar espais lliures en

plurifamiliars que consumeixen grans superfícies de sòl, no per

el seu domini, recorden a les primeres promocions de

l'espai que ocuparan les edificacions, sinó per la superfície lliure

plurifamiliars verticals sense equipaments recreatius de gaudi

privada i per l'espai dedicat a la construcció de piscines de gaudi

privat i d'intensitat edificatòria important.

privat.

En la franja intermèdia es reserva la superfície dedicada a

A mode de conclusió es pot afirmar que el tipus de paisatge G és

Equipaments Turístics, que en aquest cas suposa el 1'73% de al

un paisatge mitjanament dens, amb un valor, pel que fa a l'Índex

superfície total del tipus d'urbanització G.

de l'Espai Segellat, de 0'84.
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Tipus de paisatge
G
Any (mitjana grup)
1989
Nombre urbanitzacions
20
Superfície total (m2)
2.909.549,88
Percentatge superfície total (%)
28,32

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
70.917,45
25.285,75
34.389,88

Com ponents bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Plurifamiliars Horitzontals
Total

Superfície (m 2)
33.075,55
36.123,50
1.718,40
70.917,45

Percentatge (%)
48,74
17,38
23,64

12.362,35

8,50

2.522,06
145.477,49

1,73
100
Percentatge (%)
46,64
50,94
2,42
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar

Línia de costa
Tipus G distància mitjana
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
Tipus H

Tipus G mínima distància

Tipus I

Tipus G a màxima distància

Tipus A
0

Figura 6.10: Tipus de
paisatge G a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.
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1.000

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions

Espais Lliures Privats

Edificacions Unifamiliats Aïllades

Construccions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Verticals

Edificacions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Horitzontals

Sistema Comuniacions Viàries

Edificacions Equipaments Turístics

Delimitació Parcel·les

Piscines
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6.2.3.8.- El tipus de paisatge H: els grans espais turístics

individualitzats, planificats, dedicats al lleure, i aportant un plus

residencials

de qualitat paisatgística a aquest tipus d’urbanització. Tot i això,

El tipus de paisatge H és un tipus d’urbanització típic de finals

aquest paper perd pes a favor d’altres funcions dels espais lliures

dels 80, concretament, de 1989.

públics en franges més interiors, fent que a primera línia algunes

A simple vista, tal i com es pot observar en la figura 6.11, aquest

edificacions es trobin a tocar de la línia de costa (platja, passeig

paisatge es caracteritza per les grans superfícies que es dedica

marítim, via de comunicació al costat de la platja, entre altres

a cadascun dels components bàsics. Es continua amb la

elements). Els espais lliures públics de la primera franja de

tendència iniciada pels tipus de paisatge de començaments dels

descripció, la més propera al litoral, apareixen annexos a illes

80. El paisatge H dedica un 47’94% de la seva superfície total a

construïdes, per tal de relaxar espais altament edificats o per

l’aprofitament privat, dels quals el seu 27’41% va destinant a la

construir espais de trobada social, o en aquest cas, com a zona

construcció de xalets, i la resta, un 72’59%, a la construcció de

de preservació de la privacitat dels seus habitants.

plurifamiliars verticals.

Aquests espais lliures annexos a illes construïdes també es

El tipus de paisatge H es caracteritza per ser el tipus de paisatge

troben en les franges de descripció intermèdia i interior, sent més

que dedica el major percentatge de superfície al Sistema

importants en aquestes localitzacions. Tal com ja es comentava

d’Espais Lliures Públics, concretament un 25’03%. Al contrari del

en el cas de la franja de descripció costanera, els espais lliures

que es produïa en els primers models de tipus de paisatge

annexos a illes edificades juguen diferents papers. Per una

analitzats, en aquest cas la major part de la superfície dels

banda, espongen espais altament edificats, per altra banda, es

espais lliures públics es situa en la franja de descripció

converteixen en zones de trobada social, espais recreatius, entre

intermèdia i interior. En la franja de descripció més costanera, els

els habitants residents gràcies a una major planificació. Aporten

espais lliures continuen jugant un paper d'espais de transició,

un plus de qualitat a aquests espais urbans, fent-los més

d'amortidor i de contenidor del procés urbanitzador, entre la

atractius visualment i repercutint en un major valor en el seu

platja i la superfície urbanitzada. Tal i com es donava en el tipus

Índex de Qualitat de Vida. De forma indirecta, també es

de paisatge G, els espais lliures públics, a primera línia de mar,

converteixen en espais que optimitzen la circulació i accessibilitat

comencen a tenir certa autonomia, emergint-se com espais

en l’espai.
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El tipus de paisatge H presenta el percentatge més alt de

Aquestes, arrecerades rere un espai lliure públic, constitueixen

superfície dedicada als Equipaments Turístics, concretament en

veritables

dedica un 3’18% de la seva superfície total. Per primer cop, dels

superfícies privades, que acullen més d’una edificació privada.

tipus d’urbanització descrits fins al moment, els establiments

L’harmonia formal es deu a que es tracta d’edificis que pertanyen

hotelers se situen a primera línia de costa, incorporant, com ja ve

a la mateixa promoció, que comparteixen un gran espai lliure

sent habitual, la piscina com element indispensable.

privat, amb equipaments de gaudi privat, com les piscines.

Els espais dedicats al Sistema d'Equipaments Públics i

Respecte la resta del territori, aquestes plurifamiliars verticals, no

Col·lectius suposen el 8’56% de la superfície total. Situats en la

donen una sensació d’espai altament edificat, ja que tot i estar

línia de descripció intermèdia, la seva funcionalitat està més

tancats en elles mateixes, i tot i que l’espai lliure sigui de gaudi

enfocada a les necessitats de la població permanent que no pas

privat, no donen una sensació de paisatges altament edificats.

a les necessitats de la població de residència temporal.

Aquest model plurifamiliar vertical es repeteix en la franja de

Concretament, per aquest tipus de paisatge, es distingeixen

descripció intermèdia i interior.

equipaments de caràcter educatiu.

Pel que fa a l’espai dedicat a l’Edificació Privada, a partir

El Sistema de Comunicacions Viàries suposa el 15’29% de la

d’unifamiliars aïllades, es situen arran de penya-segats, en

superfície total, dibuixant amples vials que procuren una xarxa

contacte directe amb la línia de mar, i sense respectar la línia de

de comunicacions eficient, tot i que en algun cas, en l’espai de

protecció de costa, ja que no inclou cap espai de transició entre

les unifamiliars de primera línia i de la franja més interior,

l'espai natural i l'urbanitzat. Es distingeixen dos tipus de models.

presentin certa complexitat. Disposa també d’elements que

Un primer model d’unifamiliars aïllades es situa en la primera

faciliten la circulació rodada com illetes o rotondes.

franja de descripció, i també, en la franja més interior. Es tracten

En la primera franja de descripció territorial, la més propera a la

d’unifamiliars aïllades caracteritzades per una poca planificació.

línia de costa, hi ha un predomini de superfície construïda a partir

Els xalets apareixen dispersos per l’illa on es localitzen, fruit

de plurifamiliars verticals, que es situen arran de platja, entre

d’una reparcel·lació desordenada. La diversitat de les seves

aquest element d’atracció turística i la zona urbanitzada.

formes, juntament amb la dispersió espacial, són característics
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d’aquets espais amb un molt baix Índex d’Intensitat Edificatòria.

En la franja de descripció intermèdia, les unifamiliars aïllades es

Aquests trets són més exagerats en l’espai residencial a primera

caracteritzen per la seva planificació, que porta a parlar d’espais

línia de mar, on les edificacions són més petites i a tocar de la

uniformes i ordenats. La divisió parcel·lària és regular amb una

línia de mar, no incorporen equipaments auxiliars. Per altra

homogeneïtat formal. Poden incorporar piscina. Hi ha un major

banda, en el cas de les unifamiliars de la franja descriptiva més

aprofitament de l’espai en planta.

interior, les edificacions ocupen un major espai, en planta, i

El tipus de paisatge H es caracteritza per presentar un Índex

incorporen piscina de gaudi privat. En el cas dels dos models,

d'Espai Segellat baix, de 0'537, dibuixant un espai on la

l’accessibilitat a les vivendes és dificultosa, preservant la

superfície

privacitat dels espais turístics residencials.

independentment si són de titularitat pública o privada.

no

ocupada

és

superior

a

la

ocupada,
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Tipus de paisatge
Any (mitjana grup)
Nombre urbanitzacions
Superfície total (m2)
Percentatge superfície total (%)

H
1989
8
583.357,22
5,68

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
34.956,53
18.250,31
11.152,80

Com ponents bàsics
Unifamiliars Aïllades
Plurifamiliars Verticals
Total

Superfície (m 2)
9.580,88
25.375,66
34.956,54

Percentatge (%)
47,93
25,03
15,29

6.239,30

8,56

2.320,73
72.919,65

3,18
100

Percentatge (%)
27,19
72,81
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar

Línia de costa
Tipus H distància mitjana
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
Tipus H

Tipus H mínima distància

Tipus I

Tipus H màxima distància

Tipus A
0

Figura 6.11: Tipus de
paisatge H a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.

Metres
1.000

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions

Espais Lliures Privats

Edificacions Unifamiliars Aïllades

Edificacions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Verticals

Sistema Comunicacions Viàries

Edificacions Equipaments Turístics

Delimitació Parcel·les

Piscines
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6.2.3.9.- El tipus de paisatge I: la complexitat de l'espai turístic

a les plurifamiliars horitzontals, en un 5’38% del total de la

residencial

superfície residencial privada.

La darrera fase en l’evolució del paisatge turístic residencial de la

En la primera franja de descripció, la que es situa més propera a

Costa Daurada central es plasma en el model del tipus de

la línia de costa, i establerta en la metodologia proposada per a

paisatge I. Els plans parcials classificats en aquest tipus

l’estudi dels tipus de paisatge, ja es fa present aquesta

d’urbanització, són aprovats, de mitjana, al 1993

184

. Si s’observa

complexitat. Pel que fa als espais que queden classificats en el

el model del tipus de paisatge I, figura 6.12, és el tipus de

Sistema d'Espais Lliures Públics, que són el 16’14% de la

paisatge que presenta una major complexitat. Incorpora gran

superfície total del tipus d’urbanització, és en aquesta franja de

quantitat d’espai de naturalesa, composició i funció, diferents.

descripció on juguen múltiples funcions. Per una banda,

Tots els elements construïts a primera línia de mar, es troben

continuen sent un espai de transició entre la platja i la zona

separats d’aquest element d’atracció turística, per una via de

urbanitzada, a més de suposar un amortidor o espai de

comunicació o vial. Tot i la construcció de plurifamiliars verticals

contenció del procés urbanitzador. En ocasions ocupen espais

a primera línia de mar, la seva disposició i la intensitat

genuïnament dedicats a Edificació Privada. Els espais lliures

edificatòria d’aquestes parcel·les, fan que l’efecte pantalla

comencen a tenir certa autonomia i emergeixen com espais

provocat per aquests elements construïts en alçada, sigui menor

individuals, ja sigui annexionats a illes d’edificació privada o

que en altres models ja descrits.

relaxant espais altament edificats, a partir de la creació d’espais

És el tipus de paisatge que dedica el menor percentatge de

d’encontre social per als seus habitants que contribueixen a

superfície, respecte la seva totalitat, a Edificació Privada, un

l’augment de la qualitat de vida d’aquests espais turístics urbans.

38’2%. De la qual la seva gran majoria serà edificada a partir de

En ocasions acaben, tot i que de forma indirecta, convertint-se

plurifamiliars verticals, un 81’19%. La resta es destinarà a les

en elements que optimitzen i fan més eficient la circulació i

edificacions unifamiliars aïllades un 13’43%, i de forma residual,

l’accessibilitat als espais privats.
Altres espais lliures que es poden localitzar en la primera franja

184

Tenint en compte el període d'estudi, per extensió, i fins al moment, també de
la dècada del 2000.

de descripció estan altament planificats. Continuen jugant un
paper d’espai de transició i de contenció, però guanya pes la
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seva funció recreativa. Es tracten d’espais altament planificats

es caracteritza per ser poc eficient, si ho comparem amb la resta

que incorporen un plus de qualitat urbana a aquests espais

de franges descriptives. Es tracta de vials estrets que s’obren

tensionats. Són visualment atractius, pensats per al gaudi dels

pas entre les illes edificades, poc eficient per a la circulació

habitants i visitants, i que augmenten el grau de qualitat urbana

rodada, que intenten preservar la privacitat dels residents més

de l’espai litoral a l’integrar aquest espai “natural” a una línia

propers al mar.

litoral altament pressionada.

La major part de la superfície dedicada a Edificació Privada

El Sistema d’Equipaments Públics i Col·lectius és el que

d’aquesta primera franja litoral, està edificada a partir de

presenta un major percentatge de superfície. Concretament, el

plurifamiliars verticals. Concretament és en aquesta franja litoral

tipus de paisatge I dedica un 13’66% de la seva superfície total a

on es concentren totes les tipologies de plurifamiliars verticals

tal ús. Aquesta superfície es reparteix d’una forma bastant

descrites fins al moment. Per una banda es distingeixen espais

equitativa en el model del tipus de paisatge I. En la primera franja

de blocs d’apartaments, a primera línia de costa (platja, via de

de descripció, la més propera a la costa, els equipaments públics

comunicació litoral, entre altres), que estan més relacionats amb

i col·lectius no estan destinats a la construcció de cap edificació,

les primeres edificacions plurifamiliars verticals construïdes. Es

sinó a la reserva d’espai per a l’aparcament de vehicles. Els

tracta d’illes altament edificades, amb un conjunt d’edificacions

espais altament edificats del litoral, i una alta tendència a visitar

concentrades en un espai reduït i projectades en alçada. Blocs

l’espai més que a residir-hi, poden justificar la construcció

disposats de manera anàrquica en l’illa edificable, en ocasions

d’aquests espais, que satisfan tant a la població temporal com a

amb poca harmonia formal, degut a que es tracten de diferents

permanent.

promocions, i que comparteixen un espai lliure privat, i que en

El Sistema de Comunicacions Viàries és, en aquesta franja,

estranya ocasió poden incorporar algun tipus d’equipament

clarament diferent del de la franja intermèdia i interior. Tot i que

privat, com la piscina.

el tipus de paisatge I dediqui el percentatge més alt de superfície

Un altre model de plurifamiliars verticals que es localitza a

al Sistema de Comunicacions Viàries, un 30’55% del total de la

primera línia litoral manté els trets característics del model

seva superfície, en la primera franja de descripció, la trama viària

anterior, però la intensitat edificatòria és menor. Les edificacions
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disposen de major superfície lliure al seu voltant, presentant una

En una part interior d’aquesta franja litoral es concentra tot el

menor

aquesta

percentatge de superfície dedicat a les plurifamiliars horitzontals,

anarquia formal, però visualment es presenten com espais

un 5’38% de la superfície residencial. Vivendes continues de

menys densos. Disposen de superfície lliure privada, i és més

baixa densitat, disposades en bloc, de forma horitzontal, que

normal que disposin d’algun tipus d’equipament de gaudi privat,

comparteixen, en el seu interior, un espai lliure de gaudi privat, i

com les piscines. Tot i que pugui semblar que comencen a

piscina.

presentar certa planificació, la seva situació a primera línia de

La franja de descripció intermèdia i interior es caracteritzen per

mar posa en entredit la seva organització espacial.

ser espais més relaxats. Les illes edificades són més grans, i

El tercer model de plurifamiliars verticals que es pot distingir en

l’espai reservat al Sistema de Comunicacions Viàries és major,

la primera franja de descripció de paisatge turístic urbà per al

incorporant

tipus de paisatge I és més propi de plans parcials aprovats

(rotondes, illetes, entre altres).

recentment. Es tracta d’espais privats on les edificacions fan un

Pel que fa als equipaments, es produeix una diversificació dels

aprofitament màxim en planta, tot i que es conserva un espai

mateixos. Si fins al moment la dualitat estava en la seva

lliure privat amb piscina, però menor. Són blocs d’apartaments

naturalesa: equipaments turístics i equipaments urbans, entenent

que pertanyen a la mateixa promoció, per tant gaudeixen de

com urbans els més propers a cobrir les necessitats de la

certa harmonia formal entre ells. No deixen de ser espais

població permanent, superada aquesta dualitat, es distingeix

residencials tancats en ells mateixos, altament edificats.

entre la funció o necessitat que pretenen cobrir. En la línia

Part d’aquesta primera franja litoral, tot i que de forma residual

intermèdia i interior de descripció es distingeixen: escoles,

està edificada a partir d’unifamiliars aïllades. Xalets que es

mercats, supermercats, benzineres, equipaments esportius,

disposen de forma ordenada per l’illa, procurat per una

aparcaments públics, entre altres. Els espais dedicats al Sistema

parcel·lació regular, amb certa harmonia formal. Fan un

d'Equipaments Públics i Col·lectius ocupen illes de forma

aprofitament important de la parcel·la en planta baixa, i no

individual o comparteixen

incorporen la piscina com element fonamental, segurament per la

construint espais multifuncionals.

densitat

edificatòria.

Continuen

mantenint

elements

per

optimitzar

la

circulació

illa amb edificacions

rodada

privades,

seva proximitat a la platja.
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La franja de descripció intermèdia s’edifica a partir de

blocs ocupen una menor superfície en planta i es centren en la

plurifamiliars verticals. Tot i que es distingeixen dos models de

seva construcció en alçada, harmònics en el seu aspecte formal i

plurifamiliars verticals, ambdós models fan un gran aprofitament,

la seva disposició en l’espai edificable. Incorporen una gran

en planta, de la seva superfície edificable. Per una banda es

superfície d’espai lliure privat amb equipament de gaudi privat,

distingeixen blocs de pisos de característiques més urbanes, que

piscina. En aquesta franja més interior s’edifiquen unifamiliars

ocupen tota l’illa edificable, que no contemplen espai lliure privat,

aïllades, corresponents a un model d’ocupació més actual:

sinó que basen el seu espai relacional sobre l’espai lliure públic.

parcel·lació regular que disposa els xalets de forma ordenada en

L’altre model de plurifamiliar vertical té característiques més

l’espai, homogeneïtat formal i incorporació de la piscina com

relacionades amb la segona residència. Continua havent una

element bàsic de benestar residencial.

gran ocupació en planta per part d’aquests blocs d’apartaments

En aquesta franja de descripció interior es concentra la superfície

que conformen grans complexos residencials. Els blocs,

dedicada als Equipaments Turístics, que en aquest tipus de

pertanyents a una mateixa promoció, es tanquen en ells

paisatge suposen el 1’45% de la superfície total.

mateixos disposant d’espais lliures privats on es localitzen

L'aspecte que presenta aquest tipus de paisatge turístic

equipaments de gaudi privat, com les piscines.

residencial és d'un espai urbà dens, ja que l'Índex d'Espai

Aquest segon model de plurifamiliars verticals és també manifest

Segellat en aquest tipus de paisatge és el que té el valor més alt

en la franja de descripció més interior, en aquest cas, però, els

dels fins ara descrits; de 1'87.
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Tipus de paisatge
I
Any (mitjana grup)
1993
Nombre urbanitzacions
16
Superfície total (m2)
2.440.997,47
Percentatge superfície total (%)
23,76

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sist. Espais Lliures Públics
Sist. Comunicacions Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
58.282,19
24.623,46
46.604,99

Components bàsics
Unifamiliar Aïllada
Plurifamiliar Vertical
Plurifamiliar Horitzontal
Total

Superfície (m 2)
7.827,29
47.319,31
3.135,58
58.282,18

Percentatge (%)
38,20
16,14
30,55

20.842,20

13,66

2.209,50
152.562,34

1,45
100
Percentatge (%)
13,43
81,19
5,38
100

Localització dels Tipus de Paisatge respecte la línia de mar

Línia de costa
Tipus I distància mitjana
Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

Tipus F

Tipus G
Tipus H

Tipus I mínima distància

Tipus I

Tipus I màxima distància

Tipus A

Metres
1.000

0

Figura 6.12: Tipus de
paisatge I a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Sistema Espais Lliures Públics

Illes Edificacions

Espais Lliures Privats

Edificacions Unifamiliars Aïllades

Construc. Sist. Equipaments Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Verticals

Piscines

Edificacions Plurifamiliars Horitzontals

Sistema Comunicacions Viàries

Edificacions Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Delimitació Parcel·les

Edificacions Equipaments Turístics

1: 3.000
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interna, en aquest cas els tipus d'urbanització. El patró ajuda a
6.3.- El mosaic paisatgístic de la Costa Daurada central

definir l’heterogeneïtat del paisatge.

El tercer nivell d’anàlisi que proposa l’Ecologia del Paisatge és el

És a dir, la matriu és l’element de fons que connecta cadascun

paisatge, que té com a objectiu la recerca de les seqüències

dels elements bàsics del mosaic del paisatge. La combinació

paisatgístiques, o patrons, que pel fet de repetir-se, caracteritza i

d’aquests elements formen patrons de paisatge.

dota d'identitat un paisatge.

El paisatge queda definit com un mosaic, i els mosaics presenten

La identificació de les matrius paisatgístiques per cadascuna de

patrons, estructurals, a més dels processos que es poden produir

les zones on es concentren les urbanitzacions tipus, acaba per

en ell. Els patrons de paisatge permeten la comparació entre ells

permetre establir unes seqüències de tipus de paisatge, on la

(Morláns, 2005a).

seva combinació i la seva repetició porta a la construcció de

En aquest apartat es presenten els resultats de la construcció

patrons de paisatge.

d’una

Des de l'Ecologia del Paisatge, pren protagonisme el concepte

paisatgístic de la Costa Daurada central, a partir de la relació de

de matriu i el concepte de patró. El concepte de matriu és

veïnatge dels tipus urbanització tendencials. A partir d’aquestes

enfocat des d'un punt de vista territorial, sent definit per Forman

matrius es pot estudiar quin és el model estructural característic

(1995) com un model territorial fonamental, que forma part del

del paisatge de la Costa Daurada central.

mosaic de paisatge. L’extensió, la connectivitat i la dinàmica

Els patrons que defineixen el paisatge turístic residencial de la

entre els pegats, que formen una matriu, a la vegada la

Costa Daurada central, i que el modelitzen, permeten comparar-

defineixen i la distingeixen. En la tesi que es desenvolupa, no

lo amb altres paisatges turístics residencials de qualsevol de les

s’estudia la dinàmica entre els tipus d’urbanitzacions, però si la

costes on l’activitat turística estigui lligada al consum de segones

connectivitat i la seva extensió en l’àrea d’estudi.

residències.

És Matteucci (2009) qui assimila el patró a la organització

En un primer apartat, s’establiran les matrius paisatgístiques a

espacial dels diversos fragments de relativa homogeneïtat

partir d’un criteri de proximitat entre els tipus d'urbanització
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tendencials,

que

determinaran

les

concentracions

caracteritzen quasi un 80% de tota la superfície

d’urbanitzacions al llarg del litoral de l’àrea d’estudi.

urbanitzable

En un segon apartat es dibuixaran les matrius de paisatge turístic

concretament un 78’95% de la superfície total de l'àrea

urbà resultants per l'àrea d'estudi, i es sotmetran a anàlisi. En el

d'estudi si es suma el percentatge d’aquestes, tal i com

tercer apartat, s’analitzaran aquestes matrius, per tal de definir

es pot observar en la taula 6.20. Es pot afirmar que el

quins són els patrons que descriuen el paisatge de les segones

paisatge de les segones residències, de la Costa

residències de la Costa Daurada central.

Daurada central, es construeix a partir de la combinació
d’aquests

del

quatre

planejament

tipus

de

parcial

paisatge

de

analitzat,

segones

residències al llarg del litoral.
6.3.1.- La definició de matrius en el mosaic del paisatge de les
segones residències de la Costa Daurada central

b) tipus d'urbanitzacions particulars: A, B, D, E i H, són

La presència dels tipus de paisatge de segones residències o

pròpies de finals dels 60 i 70, i de forma excepcional, el

tipus d’urbanitzacions en la Costa Daurada central no és

tipus d'urbanització H de finals dels 80. Es poden

homogènia, tal i com es pot observar en el mapa 23 sobre la

considerar com tipus de paisatge singular, ja que

localització dels tipus d’urbanitzacions.

cadascun d’ells caracteritza un percentatge petit del total

Es pot afirmar que hi ha uns tipus d'urbanització que es poden

de la superfície de la Costa Daurada central. La suma de

considerar tendencials, ja que es troben localitzades en tota

tots ells significa un percentatge del 30%, tal i com es pot

l’àrea d’estudi i caracteritzen una part important del paisatge

observar en la taula 6.20 si es sumen els percentatges

turístic residencial. Mentre, hi ha altres tipus d'urbanització que

de superfície total que comprenen aquests tipus

apareixen de forma inusual, i caracteritzen parts molt concretes

d’urbanitzacions particulars. La seva situació està

del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central.

localitzada, de forma molt puntual, en algun tram del

Així, es pot distingir:

paisatge estudiat, com és el cas de Cap Salou, o de

a) tipus d'urbanitzacions tendencials: C, F, G, i I, pròpies

forma aïllada, en la resta de zones descrites.

de finals dels 80, 90, i per extensió 2000. Aquestes
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Per tant, no tots els tipus de paisatge tenen la mateixa

Tal i com es pot observar en el mapa 25, es poden distingir

importància a l'hora de caracteritzar el mosaic paisatgístic de la

diferents àrees en la Costa Daurada central, on els plans

Costa Daurada central. Les urbanitzacions tendencials (C, F, G i

parcials, caracteritzats pels tipus d'urbanitzacions queden

I) seran les que confeccionaran els patrons de paisatge

agrupats de diferent forma sota un principi de veïnatge. En la

residencial de l'àrea d'estudi, mentre els tipus d'urbanitzacions

confecció de les matrius que permetran la identificació de

particulars caracteritzaran parts molt concretes del paisatge

patrons de paisatge turístic residencial per a l'àrea d'estudi, sols

turístic residencial, suposant excepcions en el present estudi.

s'han tingut en compte:


els tipus d'urbanitzacions tendencials (C, F, G i I), els
que caracteritzen una part considerable del paisatge

Taula 6.20. Superfície total urbanitzada pels tipus de paisatge en el
planejament parcial de la Costa Daurada central.
Tipus
Urbanització
Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D
Tipus E
Tipus F
Tipus G
Tipus H
Tipus I
Total

Superfície total (m2)
197.780,27
264.232,37
1.282.743,63
183.440,99
932.992,12
1.480.021,62
2.909.549,88
583.357,22
2.440.997,47
10.275.115,57

turístic

residencial

de

la

Costa

Daurada

central,

concretament un 80% del paisatge.

Superfície total (%)

que es compleixi amb el criteri de veïnatge: els
centres de les urbanitzacions de tipus tendencial es

1,92
2,57
12,48
1,79
9,08
14,40
28,32
5,68
23,76

troben a una distància màxima de 500m.

Com a resultat d'aquests dos condicionants per a la construcció
de matrius de seqüència, es poden distingir diferents àrees on
apareixen concentrades de forma significativa les urbanitzacions
100

de tipus tendencial (C, F, G i I). Aquestes parts són:


Font: elaboració pròpia.

l'àrea de les urbanitzacions de ponent del municipi
de Cambrils, que compren un total de 16 casos
aptes. D'un total de 20 casos, 4 casos no són aptes
per al dibuix de la seqüència paisatgística al tractar-
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se



d’urbanitzacions

de

tipus

particular.



l'àrea del nucli de La Pineda, que compren un total

Concretament, el tipus d'urbanització tipus H és el

de 5 casos aptes. D'un total de 9 casos, en un cas

més repetit d'aquests tipus de paisatge singular.

no s'ha complert el criteri de veïnatge establert, i 3

l'àrea de les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny,

casos s’han considerat no aptes, ja que es tractaven

en municipi de Cambrils, que compren un total de 15

d’urbanitzacions de tipus particular, concretament,

casos aptes. D'un total de 29 casos, 9 casos no

de tipus E és el més repetit.

compleixen amb el criteri de veïnatge establert, i es



troben a una distància superior als 500m entre

Encara que acumula un nombre de casos prou significatiu,

centres de d'urbanitzacions veïnes. Per altra banda,

caracteritzant una part considerable de la superfície de l'àrea

5 són considerats no aptes per al dibuix de la matriu

d'estudi sota el principi de veïnatge ja assenyalat, s’ha descartat

de paisatge turístic residencial, ja que es tracten

l'àrea d'urbanitzacions de segona residència situada al Cap

d'urbanitzacions de tipus particular (A, B, D, E i H),

Salou, ja que la presencia d'urbanitzacions de tipus tendencial

amb un clar protagonisme del tipus d'urbanització E,

(C, F, G i I) és quasi nul·la en aquest espai, i no arriben a

sent el paisatge singular que més es repeteix en

suposar una concentració prou gran per a l'establiment d'una

aquestes dues zones del municipi de Cambrils.

seqüència paisatgística.

l'àrea del nucli de Salou, en el municipi de Salou,

S'ha descartat també l'àrea del nucli de Cambrils, al no presentar

que compren un total de 8 casos aptes. D'un total de

un nombre de casos prou significatiu per a l'establiment de

15 casos, 2 casos no s’ha complert amb el criteri de

patrons, ni complir amb el criteri de veïnatge establert.

veïnatge establert, i 6 casos han estat exclosos de
l’anàlisi al tractar-se d’urbanitzacions particulars,
sent els tipus B, H i E els localitzats en aquesta part
de 'àrea d'estudi
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Mapa 25: Localització dels tipus
d'urbanització aptes per a la definició
de matrius de paisatge a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.

Llegenda:

centre plans parcials Salou
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Un cop establertes les parts de l'àrea d'estudi on apareixen les

Figura 6.13. Matrius de paisatge per a la Costa Daurada central.

urbanitzacions de tipus tendencials agrupades, s’ha procedit a un
escombratge de cadascuna de les parts de l'àrea d'estudi, de
ponent a llevant, amb l'objectiu d'ordenar-les i disposar-les en

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de ponent de Cambrils

G

I

F

G

I

G

F

G

F

G

C

I

una matriu lineal, seguint una seqüència d'urbanitzacions. Així,
que sense tenir en compte les urbanitzacions considerades com
a particulars

185

, s’ha disposat, en ordre i sota un principi

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny de Cambrils

G

F

I

G

C

G

I

G

C

F

G

F

G

d'adjacència, les urbanitzacions tendencials de les diferents parts
de l'àrea d'estudi, i s’ha simplificat en el cas que hi haguessin
dues urbanitzacions del mateix tipus veïnes.

Matriu de paisatge de les urbanitzacions del nucli de Salou

El resultat és una seqüència de tipus de paisatge o matriu de

G

F

G

I

G

I

G

C

tipus de paisatge, ja simplificada, per a cada àrea de la Costa
Daurada central, tal i com es pot observar en la figura 6.13.
L’ordre

en

que

apareixen

aquestes

urbanitzacions,

que

pertanyen a un tipus de paisatge tendencial, dibuixarà un

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de La Pineda

G

C

I

G

paisatge concret, propi de cadascuna de les parts descrites de
l'àrea d'estudi, i que conforma un paisatge propi a nivell regional.
Font: elaboració pròpia.

185

Aquelles que caracteritzen tipus de paisatge turístic residencial singulars de
l'àrea d'estudi (tipus d'urbanitzacions A, B, D, E i H).
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El resultat d’aquest procés és:

començament fins al final. El tipus de paisatge F,

a) La matriu de paisatge de l'àrea de les urbanitzacions

presenta menys casos, i la seva presència es concentra

de ponent del municipi Cambrils, figura 6.14, que dibuixa

en els extrems de la matriu seqüencial. Per contra, els

una disposició dels tipus d’urbanització en una seqüència

tipus I i F, amb dos casos per a cadascun, es concentren

molt equilibrada, amb una presència més o menys

en el centre de la seqüència paisatgística.

homogènia, de tots els tipus de paisatge tendencial (C,
F, G i I), al llarg de la línia que es dibuixa, exceptuant el

c) La matriu de paisatge del nucli de Salou, figura 6.16,

tipus de paisatge C, on sols apareix una vegada al llarg

el tipus de paisatge G és el més reiteratiu, i el que

d'aquesta. El tipus de paisatge que més es repeteix al

presenta una distribució més equilibrada al llarg de la

llarg d'aquesta primera matriu analitzada, és el G, que a

matriu. El tipus I, amb dos casos en la seqüència, ocupa

més ho fa de forma equilibrada al llarg d'aquesta. El tipus

una posició més central, mentre que en un extrem

F, tot i que no presenta tants casos com el G, es

torbem un cas del tipus C. Trobem, en l'altre extrem el

continua repetint de forma homogènia al llarg de la

tipus de paisatge G. El tipus de paisatge F i C tenen una

seqüència. En el començament de la seqüència, destaca

presència residual.

la presència del tipus d’urbanització I.
d) La matriu de paisatge del nucli de La Pineda, figura
b) La matriu de paisatge de l'àrea de les urbanitzacions

6.17, presenta pocs casos aptes per a l’objectiu

de Vilafortuny i la zona de llevant del municipi de

d’aquesta mètrica. En el cas de La Pineda, el tipus de

Cambrils,

es

paisatge G és el més repetit. Aquest tipus d’urbanització

classifiquen amb el tipus de paisatge G, continuen sent

ocupa els extrems de la matriu paisatgística, mentre que

les més nombroses. El tipus de paisatge G és el més

en el centre de la mateixa destaca la presència del tipus I

nombrós, i és el que es distribueix de forma més

i C.

equilibrada
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Figura 6.14: Matriu de paisatge de
les urbanitzacions de ponent en el
municipi de Cambrils
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Matriu de
Paisatge

Tipus G

Tipus F

Tipus I

Tipus G

Tipus C

Tipus G

Tipus I

C23
1978

C45
1995
C51
1999
C27
1979

C30
1980
C13
1971

C47
1996

Tipus G

C24
1978

C37
1990

C14
1972
C36
1989
C1
1961

Tipus C

Tipus F
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Llegenda:
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Tipus I
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Figura 6.15: Matriu de paisatge de
les urbanitzacions de llevant i
Vilafortuny en el municipi de Cambrils
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Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
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Figura 6.16: Matriu de paisatge de
les urbanitzacions del nucli de Salou
en el municipi de Salou

Tipus G

S27
2005

S20
1998

S14
1972

Llegenda:
Tipus d'urbanització:

Tipus C
Tipus F

Tipus G
Tipus I

Espais no inclosos en l'estudi
Urbanitzacions no
incloses en la seqüència
Altres urbanitzacions

Trama Urbana
Límit municipal

Escala

1:30.000

0

0,25

0,5

1 km

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
IDENTIFICACIÓ DE PATRONS DE PAISATGE URBÀ EN LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES DEL LITORAL MEDITERRANI. EL CAS DE LA COSTA DAURADA CENTRAL
Maria Trinitat Rovira Soto
Dipòsit Legal: T 1047-2014

Matriu de
Paisatge

Tipus G

Tipus C

Tipus I

Tipus G

P5
2000

P7
2000

P9
2001

P4
1995

P2
1967

Direcció escombratge

Figura 6.17: Matriu de paisatge de
les urbanitzacions del nucli de
La Pineda en el municipi de Vila- seca
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.
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Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

6.3.2.- Els patrons de paisatge turístic residencial de la Costa

6.3.2.1.- Els tipus de patrons per a la definició del mosaic

Daurada central

paisatgístic de les segones residències a la Costa Daurada

L’anàlisi de les matrius d’adjacència de cadascuna de les quatre

central

àrees de paisatge descrites en l'apartat anterior, porta a

L’establiment de patrons de paisatge té la finalitat de crear un

l’establiment dels patrons de paisatge que caracteritzaran l’espai

model explicatiu del paisatge turístic de la Costa Daurada

turístic residencial de la Costa Daurada central. Són patrons

central, un model que parteix d’unes estructures estàtiques que

sorgits de l’observació i l’aplicació de les mètriques espacials a

expliquen la seva evolució a partir de les diferents unitats que

una escala d’anàlisi local (microlocal) extrapolats a escala

conformen el mosaic paisatgístic d’aquest tram de litoral

regional, fet que incideix en la seva definició.

mediterrani. El principi d’heterogeneïtat que impera en l’Ecologia

Aquests patrons no estan reduint la complexitat del paisatge de

del Paisatge dibuixa patrons per a la caracterització d’un espai

l’àrea d’estudi, sinó que remeten a la seva identitat, que és el

concret. Els patrons precisen de la determinació d’unes unitats

que fa diferent tot i les seves aparents semblances, de qualsevol

mínimes de paisatge, heterogènies entre elles, però que

altre paisatge turístic del litoral mediterrani, doncs les seves

estructuren, singularitzen i donen identitat a un mateix espai.

peces i la seva distribució el fan únic.

En el model de paisatge proposat es distingeixen fins a tres tipus

En un primer subapartat s'establiran els tipus de patrons bàsics

de patrons que formen el mosaic paisatgístic de la Costa

que expliquen el mosaic paisatgístic de la Costa Daurada central

Daurada central.

i es procedirà a la seva localització i descripció. Més

De les matrius paisatgístiques per les diferents àrees turístiques

concretament, i en un segon subapartat, es procedirà a la

de la Costa Daurada central es desprenen diferents patrons:

descripció del patró de paisatge bàsic per a l'espai turístic

repetició de combinacions, sota un principi d'adjacència, de tipus

residencial de la Costa Daurada central. En un tercer subapartat

de d'urbanització, per a la caracterització del mosaic d’aquest

es descriurà les diferents formes de reproducció del patró de

paisatge

paisatge bàsic de les segones residències a l'àrea d'estudi.

combinacions de tipus de paisatge, i des d’un punt de vista

turístic

residencial.

En

funció

de

les

diferents

metodològic, tipus d'urbanització, es poden distingir diferents
tipus de patrons:
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- Tipus de patró 1: patrons de paisatge que expliquen

Els patrons de paisatge de tipus 1

una llarga extensió d'espai turístic residencial, sense

Són patrons de tipus 1, aquells patrons de paisatge que

tenir en compte si són presents en totes les matrius de la

expliquen una llarga extensió del paisatge de les segones

Costa Daurada central.

residències, sense tenir en compte si són presents en totes les

- Tipus de patró 2: patrons paisatgístics que expliquen

matrius paisatge de la Costa Daurada central.

una extensió mitja d'espai turístic residencial, sense tenir

Existeixen uns patrons de paisatge formats per una successió de

en compte si són presents en totes les matrius de la

tipus d’urbanització, relativament llarga, pel que fa al nombre de

Costa Daurada central.

tipus d’urbanitzacions que encadenen. Tot i que cobreixen una

- Tipus de patró 3: patrons paisatgístics que es

extensió important del paisatge turístic residencial, sols es

repeteixen de forma important en tota la Costa Daurada

localitzen en dues de les quatre matrius de paisatge construïdes

central, i que són presents en totes les matrius de l’àrea

per l’àrea d’estudi.

d’estudi, independentment de l'extensió d'espai turístic

Es tracten de dos patrons que es localitzen, tal i com es pot

residencial que expliqui.

observar en la figura 6.18, en les urbanitzacions de ponent,
llevant i Vilafortuny, a Cambrils, i entre les urbanitzacions de

En el cas de l’últim tipus de patró, 3, al ser el patró més recurrent

ponent i Vilafortuny de Cambrils, i el nucli de Salou. Tant el patró

en tota l’àrea d’estudi, és el que acaba per caracteritzar l’espai

FGFG, com el patró GIGC, tal i com es recull en la taula 6.21, es

turístic residencial de la Costa Daurada central. Aquest patró

repeteix en dues ocasions en el mosaic paisatgístic de la Costa

caracteritzarà el mosaic paisatgístic de l'àrea d'estudi.

Daurada central.
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Figura 6.18. Els patrons de paisatge tipus 1 i la seva localització en les

Taula 6.21. Síntesi dels patrons de paisatge de tipus 1 de la Costa

matrius de la Costa Daurada central.

Daurada central.
Patrons de paisatge turístic
residencial

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de ponent de Cambrils

G

I

F

G

I

G

F

G

F

G

C

F

I

G

C

G

I

G

C

F

G

F

G

Nombre de repeticions
del patró de paisatge

FGFG

Urbanitzacions de ponent de
Cambrils
Urbanitzacions de llevant i
Vilafortuny de Cambrils

2

GIGC

Urbanitzacions de llevant i
Vilafortuny de Cambrils
Nucli de Salou

2

I

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny de Cambrils

G

Localització del patró de
paisatge

Font: elaboració pròpia.

Matriu de paisatge de les urbanitzacions del nucli de Salou

G

F

G

I

G

I

G

C

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de La Pineda

G

C

I

G

Font: elaboració pròpia
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Els patrons de paisatge de tipus 2

Figura 6.19. Els patrons de paisatge tipus 2 i la seva localització en les

Són patrons de paisatge de tipus 2, aquells patrons de paisatge

matrius de la Costa Daurada central.

que es repeteixen de forma important en la Costa Daurada
central, encara que no són presents en totes les matrius de l’àrea
d’estudi.

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de ponent de Cambrils

G

I

F

G

I

G

F

G

F

G

C

I

Fruit de l’anàlisi de les matrius de paisatge creades a partir de la
intercalació de tipus d'urbanització en la Costa Daurada central,
s’han identificat un total de tres patrons de paisatge de tipus 2,
tal i com es pot observar en la figura 6.19, sota el principi

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny de Cambrils

G

F

I

G

C

G

I

G

C

F

G

F

G

d'adjacència que es regeix la definició de patrons paisatgístics.
Aquests

patrons

es

localitzen,

per

una

banda,

en

les

urbanitzacions de ponent de Cambrils, i el nucli de La Pineda. I,

Matriu de paisatge de les urbanitzacions del nucli de Salou

G

F

G

I

G

I

G

C

per altra banda, en les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny de
Cambrils, i el nucli de Salou. Tal com recull la taula 6.22, el patró
FGI i el GCI es repeteixen fins a dues vegades cadascun, i el
patró IGC es repeteix fins a tres vegades per a caracteritzar el

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de La Pineda

G

C

I

G

mosaic paisatgístic de la Costa Daurada central.
El patró que més es repeteix és el patró GFG, que es repeteix
fins a tres vegades, i es localitza en les urbanitzacions de
ponent, les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny en el municipi
de Cambrils, i en el nucli de Salou
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Taula 6.22. Síntesi dels patrons de paisatge de tipus 2 de la Costa

Els patrons de paisatge tipus 3

Daurada central.

Són patrons de paisatge de tipus 3, aquells patrons que es
repeteixen de forma important en tota la Costa Daurada central, i

Patrons de paisatge turístic
residencial

Localització del patró de
paisatge

Nombre de repeticions
del patró de paisatge

Hi ha un patró de paisatge turístic urbà, que tot i que és de

Urbanitzacions de ponent de
Cambrils
Nucli de La Pineda

2

Urbanitzacions de llevant i
Vilafortuny de Cambrils
Nucli de Salou

3

FGI

Urbanitzacions de ponent de
Cambrils
Nucli de Salou

2

GFG

Urbanitzacions de ponent de
Cambrils
Urbanitzacions de llevant i
Vilafortuny de Cambrils
Nucli de Salou

3

GCI

IGC

que són presents en totes les matrius de l’àrea d’estudi.

seqüència curta pel que fa als tipus de paisatge que el conforma,
és el patró que més es repeteix i que apareix en totes les matrius
elaborades per a la Costa Daurada central, tal i com es pot
observar en la figura 6.23. El principi d'adjacència sota el que
s'elaboren els patrons de paisatge, en aquest cas, sols
contempla la combinació de dos tipus de paisatge, el tipus de
paisatge I i el G, que es repeteix fins a sis vegades en el cas de
la Costa Daurada central, tal i com es pot observar en la taula
Font: elaboració pròpia

6.23.

Taula 6.23. Síntesi dels patrons de paisatge de tipus 3 de la Costa
Daurada central.
Patrons de paisatge turístic
residencial
IG

Localització del patró de
paisatge
En tota l'àrea d'estudi

Nombre de repeticions
del patró de paisatge
6

Font: elaboració pròpia.
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Figura 6.20. Els patrons de paisatge tipus 3 i la seva localització en les

Per tant, a mode de resum, tal i com es por observar en la taula

matrius de la Costa Daurada central.

de síntesi 6.24, es pot afirmar que, per a la Costa Daurada
central, es poden distingir tres tipus de patrons de paisatge que

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de ponent de Cambrils

G

I

F

G

I

G

F

G

F

G

C

acabaran per definir el mosaic paisatgístic. D'aquests tipus de
I

patró, es distingeixen diferents subtipus de patrons en funció de
com s'adhereixen els tipus de paisatge a l'àrea d'estudi.

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de llevant i Vilafortuny de Cambrils

G

F

I

G

C

G

I

G

C

F

G

F

G

Taula 6.24. Relació de patrons que formen el mosaic paisatgístic de la
Costa Daurada central.

Matriu de paisatge de les urbanitzacions del nucli de Salou

G

F

G

I

G

I

G

C

Tipus de patró
1

2

Matriu de paisatge de les urbanitzacions de La Pineda

G

C

I

G

3

Subtipus de patró

Patró

1.1

FGFG

1.2

GIGC

2.1

GCI

2.2

IGC

2.3

FGI

2.4

GFG

3.1

IG

Font: elaboració pròpia.

Font: elaboració pròpia
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Els patrons de tipus 1, són patrons de paisatge turístic
residencial formats per una extensa seqüència de tipus de

Estèticament, el patró del subtipus 1.1, es caracteritza per:
-

un predomini de les tipologies edificatòries unifamiliars

paisatge que pertanyen a urbanitzacions de tipus tendencial,

aïllades en la primera línia d’ocupació, a tocar de mar.

encara que no siguin presents en tots els àmbits de paisatge de

Les plurifamiliars es veuen relegades a un segon terme,

la Costa Daurada central. Es distingeix una condició de

ocupant àmbits intermedis i interiors del patró. Tot i que

localització

patrons

les formes de les edificacions són més heterogènies, tal i

paisatgístics de llarga extensió: segueix una direccionalitat de

com es pot veure en el dibuix de les seves plantes, els

ponent a llevant, reproduint-se per una banda, des de les

dos tipus d’urbanització dibuixen trames regulars, al

urbanitzacions de ponent a llevant de Cambrils, i des de les

contrari del que es dóna en àmbits més interiors del

urbanitzacions de Vilafortuny, a Cambrils, a les urbanitzacions

patró, on les unifamiliars dibuixen trames laberíntiques,

del nucli de Salou.

dificultant l'accés a aquests àmbits.

geogràfica

en

l’establiment

d’aquests

El subtipus de patró de paisatge 1.1, distingeix un paisatge propi

-

la

presència,

destacable,

de

les

plurifamiliars

de mitjans dels 70 i finals dels 80.

horitzontals, que ocupen franges intermèdies de l’àmbit

Aquest patró de paisatge es caracteritza, funcionalment per:

del patró.

-

-

contemplar, de forma important, els components de

-

un tancament dels espais ocupats per les plurifamiliars

l’espai públic. Pel que fa als equipaments públics i

verticals. La disposició de les mateixes tanquen els

col·lectius, de forma general, aquests estan més

espais dedicats a l’edificació privada, els tanquen en ells

relacionats amb necessitats pròpies de la població

mateixos,

permanent, situant-se en àmbits intermedis o més

complementats amb equipaments de tipus recreatiu de

interiors del patró.

gaudi privat.

contemplar

la

construcció

d’equipaments

protegint

els

espais

lliures

privats

turístics,

establiments turístics censats, localitzats en la franja

El patró paisatge del subtipus 1.2, caracteritza un paisatge

intermèdia del patró.

turístic de segona residència de finals dels 80 i començaments
dels 90, tot i que inclou un tipus de paisatge, en la seqüència,
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pròpia

de

les

amb al ciutat convencional que amb les pròpiament

urbanitzacions situades a llevant, en el municipi de Cambrils, i

turístiques. Cal destacar que aquestes funcions basculen

del municipi de Salou, el patró presenta una dicotomia entre

cap a una de les parts del patró, però al produir-se de

espais

forma residual, queden compensats a nivell de patró, a

molt

començaments

desenvolupats

dels

i

70.

més

Més

propers

propi

a

de

la

ciutat

convencional, i espais caracteritzats per una simplicitat funcional

nivell de paisatge.

i formal, que tot i que de forma residual, varia l’harmonia

Des del punt de vista estètic, el patró de paisatge del subtipus

paisatgística procurant-li un toc particular a la seqüència, a

1.2, es caracteritza per:

l’incloure aquests espais dels 70, que han forjat una estampa

-

un predomini de les plurifamiliars verticals, sobretot en la

peculiar.

franja

Des de la seva vessant més funcional, el subtipus de patró 1.2

plurifamiliars presentin formes i aprofitaments diferents.

es caracteritza per:
-

-

-

patró,

tot

i

que

aquestes

un predomini de les unifamiliars aïllades en l’àmbit més
interior del patró. Aquestes també presenten una gran

multifuncionalitat de l’espai residencial. Aquest fet es

diversitat formal, tal i com es pot veure en el dibuix de les

produeix per una notable presència dels components

plantes d’aquesta tipologia edificatòria, que acaben

propis dels espais públics, que resta importància a la

dibuixant trames urbanes diverses.

contemplar

la

construcció

d’equipaments

-

una gran heterogeneïtat paisatgística a primera línia de

turístics,

costa, no sols per la dicotomia entre unifamiliars aïllades

establiments turístics censats, però relegats a franges

i plurifamiliars verticals, sinó per la seva diversitat formal,

intermèdies i interiors de l’àmbit del patró.

per la seva disposició en l’espai privat i per la

grans espais dedicats al Sistema d'Espais Lliures

incorporació d’equipaments i espais lliures de gaudi

Públics, que espongen l’àrea urbanitzada, contenen el

privat. També, per la relació que manté amb la resta del

creixement urbà a primera línia i coordinen la circulació

paisatge, entre altres aspectes.

en el patró, complint amb funcions més relacionades
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Per tant, els patrons de paisatge tipus 1, configuren un espai que

paisatge del tipus 2 seria plantejar un argument reiteratiu, on

presenta una gran diversitat funcional i estètica, i que construeix

s’arribaria al mateix resultat que en la descripció dels patrons de

paisatges complexos.

paisatge del tipus 1, doncs les unitats bàsiques a partir del qual
es confeccionen els patrons, el contingut bàsic de cada patró, és

Els patrons de tipus 2 que caracteritzen el paisatge de la Costa

el mateix. Els tipus de paisatge F, G i I, i la seva disposició en els

Daurada central, són patrons que es repeteixen de forma

patrons, dibuixen el paisatge característic de la Costa Daurada

important en el paisatge de la Costa Daurada central, encara que

central, ja descrit. Sols assenyalar el paper del tipus de paisatge

no són presents en tots els àmbits de l’àrea d’estudi. En aquest

C, que introdueix una component divergent en un paisatge de

cas es repeteixen uns patrons de paisatge que caracteritzen el

finals dels 80 i 90. El tipus C apareix com un vestigi d’una forma

centre i les perifèries dels àmbits que compren l’àrea d’estudi. El

d’urbanitzar també identificable en la Costa Daurada central,

subtipus de patró de paisatge 2.2 i 2.4, ocupen llocs centrals,

aquella dels manuals i postals dels 70, que tot i la seva

mentre la resta dels subtipus, el 2.3 i 2.1 ocupen posicions

simplicitat funcional i estètica, però rica en formes, dota al

perifèriques en cadascun dels àmbits que formen l’àrea d’estudi.

mosaic paisatgístic de la Costa Daurada central, d'un tret

Dels tres patrons del tipus 2, cal apuntar que sols en el cas del

diferencial.

patró 2.3, hi ha una harmonia paisatgística fruit d’una evolució
dels tipus d’urbanització. La seva disposició es mou en un fil

El tipus de patró 3, que caracteritza el paisatge de la Costa

evolutiu que dibuixa un paisatge harmònic, estable, sense canvis

Daurada central, és la unitat mínima de paisatge que es repeteix

dràstics, propi de finals dels 80 i començaments dels 90, que

en tots els àmbits de l’àrea d’estudi. A partir d’aquesta partícula

descriu un paisatge complex. La resta de subpatrons, que

paisatgística s’estructura, es compon i es configura, el paisatge

construeixen el patró de paisatge tipus 2, i que juntament amb la

turístic urbà de la Costa Daurada central. El que aquest patró de

resta de patrons configura el mosaic paisatgístic de la Costa

paisatge principal, IG, està indicant és que el paisatge

Daurada central, no segueix aquesta evolució temporal i

característic d’aquest tram del litoral mediterrani és el configurat

harmònica, però explica espais que tenen una gran varietat

des de finals dels 80, però sobretot, a començaments del 90,

d’aspectes a tenir en compte. Explicar cadascun dels patrons de

data en que són aprovats aquests tipus d’urbanitzacions.
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El patró de paisatge bàsic de la Costa Daurada central, present

les unifamiliars aïllades, que presenten com a punt comú

en totes les matrius construïdes, mostra una tendència a unificar

la incorporació d’equipaments i espais privats.

un paisatge que en un principi podria donar una sensació de
paisatge fragmentat, ja que el patró bàsic està compost per dos

Per alguns autors, el procés d’ocupació del litoral, per part de les

tipus d’urbanització diferents, però aprovats en moments

urbanitzacions dedicades a segones residències, ha estat ràpid i

temporals continus.

descontrolat, donant la impressió que les urbanitzacions

Aquest patró o unitat de paisatge bàsica de la Costa Daurada

s’ubicaven sense cap tipus d’ordre sobre el territori. Tanmateix i

central es caracteritza per:

d'acord als resultats obtinguts de l'anàlisi del paisatge turístic

-

-

-

-

grans espais lliures públics, a més d’altres de menor

residencial de la Costa Daurada central, les urbanitzacions

dimensió, que actuen com a espais de transició entre la

s’ubiquen seguint criteris formals i funcionals. Si s’aprofundeix en

platja i la urbanització, que articulen els fluxos circulatoris

les unitats dedicades a les segones residències, els documents

en

espais

que justifiquen el seu disseny i ubicació, descriuen i localitzen

d’esponjament entre àrees urbanitzades i com espais

tots els seus components de forma detallada, i sovint justificada,

d’encontre social.

fent del procés i la pràctica de la urbanització turística, una

una trama urbana regular, exceptuant alguna àrea més

disciplina a petita escala: un microurbanisme projectat en grans

interior.

espais per urbanitzar.

una significativa complexitat funcional, procurada per

En definitiva, s’observa que els patrons de paisatge de la Costa

una gran diversitat d’usos de sòl, i concretament

Daurada

d’equipaments

caracteritzen per representar un paisatge allunyat de la idea de

l’espai

urbà

i

que

públics

i

funciona

col·lectius,

com

en

a

la

franja

tant

el

bàsic

com

els

intermèdia i interior de descripció.

monofuncionalitat

una important complexitat estètica procurada per les

contrasta amb molta de la literatura revisada.

formes

que

adopten,

principalment,

les

tipologies

edificatòries plurifamiliars verticals, i en menor mesura
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6.3.2.2.- El patró bàsic del paisatge turístic residencial de la

de l’espai residencial, ja que el tipus d’urbanització I dedica més

Costa Daurada central

del 60% de la seva superfície a acollir elements construïts,

El patró IG és el patró que més es repeteix en la Costa Daurada

independentment si es tracten de construccions públiques o

central, és propi de finals dels 80 i començaments dels 90, ja que

privades. Per contra, el tipus d’urbanització G, dedica entre un

de mitjana, els plans parcials que pertanyen a aquest tipus de

40% i un 50% de la seva superfície a acollir elements construïts,

paisatge van ser aprovats entre aquestes dues dècades, i per

tant de naturalesa pública com privada. Tot i això, la diferència

extensió, al 2000. Per tant, el paisatge característic de la Costa

visual sobre la saturació en el paisatge, és mínima.

Daurada central és el dissenyat i executat en aquest període de

Els plans parcials que queden representats en el patró

temps. El patró de paisatge IG és el que es considerarà patró

paisatgístic IG no es caracteritza precisament per trobar-se a

bàsic de paisatge turístic residencial a la Costa Daurada central.

primer línia de mar, tal i com es pot observar en el mapa 26

Dels 93 plans parcials aptes per l’estudi, 21’5% pertanyen al

De fet, tipus de paisatge I és el que, de mitjana, el seu centroide,

tipus d’urbanització G, i 17’2% al tipus d’urbanització I, per tant

es situa més allunyat de la línia litoral i més proper al nucli

es pot afirmar que la majoria de l'espai turístic residencial de

tradicional. El patró IG, per tant, es situa a una distància no pas

l'àrea d'estudi pertany al tipus de paisatge G i I, i que la majoria

propera del principal factor d’atracció i element que justifica la

del paisatge turístic residencial es troba caracteritzat pel patró de

localització de moltes de les urbanitzacions turístiques de la

paisatge IG, que defineix el mosaic del paisatge de les segones

Costa Daurada central, la platja, sinó que ho fa a cavall entre la

residències de la Costa Daurada central. Cal tenir en compte que

línia de costa i el nucli tradicional, buscant un equilibri entre la

el patró IG no incorpora totes les urbanitzacions G o I de la Costa

cobertura de necessitats bàsiques que proporciona el nucli de

Daurada central, ja que no tots els tipus d’urbanitzacions I i G

població permanent i l'ideal de viure al costat de mar.

186

.

pertanyen a una de les matrius confeccionades per l’estudi
paisatgístic que aquí es duu a terme.
Els dos tipus de paisatge que conformen el patró bàsic turístic
residencial són molt semblants, donant sensació de continuïtat
espacial. La diferencia ve donada en la percepció de saturació

186

El mapa reconstrueix, en l'espai turístic, la deconstrucció delpaisatge que ha
donat com a resultat les matrius de paisatge.
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Mapa 26: Localització del patró
de paisatge IG a la Costa Daurada
central

Llegenda:
Urbanitzacions particulars: A, B, D, E, H
Altres urbanitzacions tendencials: C, F
Tipus Urbanització G

Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

Tipus Urbanització I

Maria Trinitat Rovira Soto.

Límit municipal

Tesi Doctoral.

Escala

1:60.000

0

0,5

1

2 Km

Tipus Urbanització I i G que no pertanyen a cap matriu
Patró de paisatge IG

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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La composició del patró de paisatge IG

El paisatge turístic residencial típic de la Costa Daurada central

El patró de paisatge IG queda definit per la presència dels

dedica una mica menys de la meitat de la seva superfície total a

components bàsics d'aquest, tal i com es pot observar en les

Edificació Privada, un 49’62% de mitjana, la resta es dedica als

taules 6.25 i 6.26, que el caracteritzen.

Sistemes Urbanístics Locals, un 47'06%.
Pel que fa a la superfície dedicada a les dotacions públiques, la
majoria

Taula 6.25. Característiques del patró de paisatge IG.

Superfície total

la

construcció

del

Sistema

de

dedica al Sistema d'Espais Lliures Públics, un 15’76%. De forma

1.637.204,06m

2

residual, el patró de paisatge IG dedica un 7’94% al Sistema

2

d'Equipaments Públics i Col·lectius.

Edificació Privada
49,62%
258.007,22m

En el patró de paisatge IG també contempla reservar un

2

percentatge del seu paisatge als Equipaments Turístics, encara

15,76%
382.464,53m

que sols sigui del 3’32%.

2

Sistema Comunicacions Viàries

L’Índex de Qualitat de Vida en relació als Sistemes Urbanístics

23,36%
Sistema Equipaments Públics i Col·lectius

a

també important el percentatge de paisatge que el patró IG

IG
1992

812.415,12m

Sistema Espais Lliures Públics

dedica

Comunicacions Viàries, un 23’36% del paisatge del patró. És

Total patró
Nom Patró
Any

es

129.973,96m

2

Locals és de 0’95, fent que aquest el paisatge típic de la Costa

7,94%

Daurada central projecti una sensació de benestar als seus

770.445,71m

2

habitants, al tendir a un cert equilibri entre els espais públics i

Sistemes Urbanístics Locals
47,06%
Equipaments Turístics

54.343,22m

privats. Tot i això, s'allunya del paisatge ideal o imaginat pels

2

turistes: aquells espais urbans entrelligats amb espais naturals,

3,32%
Índex Qualitat de Vida en relació als
Sistemes Urbanístics Locals

ja que aquest paisatge apareix densament ocupat, concretament,

0,95

més de la meitat de la seva superfície apareix ocupada per algun
Font: elaboració pròpia.

element construït. El resultat del patró pel que fa a l'Índex de
l'Espai Segellat, és que més de la meitat del patró es troba
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construït, un 54’22%, mentre la resta, un 45’78%, apareix lliure

Privada es construeix amb aquest tipus d’edificació. Un 19’18%

de construccions, independentment de la seva propietat.

de la superfície edificable, es construirà a partir de xalets, mentre

Pel que fa a les formes amb les que es confeccionat pel patró de

que les cases adossades representen un 6’17%, de la superfície

paisatge IG, la majoria d’aquest s’edifica a partir de Plurifamiliars

privada del patró de paisatge. Aquest fet té una influència en

Verticals, concretament un 74’64% de la superfície dedicada a Edificació

l’índex
2

d’Intensitat

Edificatòria,

donant

un

resultat

de

2

0’94m st/m , un valor més aviat baix per un espai residencial
Taula 6.26. Característiques de l’espai privat del patró de paisatge IG.

mixt amb predomini de plurifamiliars verticals.

Total patró
Nom Patró
Any

IG
1992

La configuració del patró de paisatge IG

155.833,5m

El patró IG es caracteritza per una gran complexitat en la seva

2

Tipologia edificatòria Unifamiliar Aïllada

configuració, estructura interna. La distribució dels elements

19,18%
Tipologia edificatòria Plurifamiliar Vertical

606.425,15m

2

com es pot observar en figura 6.21 i la figura 6.22.

74,64%
Tipologia edificatòria Plurifamiliar
Horitzontal
2

M de sostre
Índex Intensitat Edificatòria

50.156,57m

Si es compara amb les primeres urbanitzacions dedicades a

2

segones residències, les de començaments dels 60, on la funció

6,17%
2

766.638,56m st
2

0,95m st/m

2

887.724,659m
54,22%
749.479,251m

continua sent la construcció de segones residències.
Per tant es produeix una evolució, en els paisatges de les

1,18

segones residències, on les funcions esperades es reflecteixen
Font: elaboració pròpia.
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aquests espais de residència temporal. Tot i aquesta evolució de
les preferències del turista, l’objectiu de les urbanitzacions

2

45,78%
Índex Espai Segellat

residencial és exclusiva, i a mesura que evoluciona l’activitat
turística, el turista és més exigent amb el que espera trobar en

2

Superfície construïda

Superfície no construïda

bàsics que conformen el seu paisatge turístic residencial, tal i

en

un

disseny

interior, configuració

dels

plans

parcials
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residencials, que incorpora altres usos i funcions urbanes més

contínua que vol crear ciutat. En definitiva, i tal i com es reflecteix

propis de la ciutat convencional, portant a fenòmens de primera

en el patró de paisatge IG, es buscar un equilibri que porti a una

residència en espais tradicionalment turístics, o incorporant

sostenibilitat d'aquests espais.

espais ja executats en èpoques passades a una trama urbana

Figura 6.21. Unitat bàsica del paisatge turístic residencial a la Costa Daurada central. Patró IG.

Font: elaboració pròpia.
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Nom Patró
Any de mitjana del patró
Superfície total (m 2)
Percentatge de superfície total (%)

IG
1992
1.637.204,06
15'94

Com ponents bàsics
Edificació Privada
Sistema Espais Lliures
Sist. Comunic.Viàries
Sist. Equipaments Públics i
Col·lectius
Equipaments Turístics
Total

Superfície (m 2)
812.415,12
258.007,22
382.464,53

Com ponents bàsics
Unifamiliar Aïllada
Plurifamiliar Vertical
Plurifamiliar Horitzontal
Total

Superfície (m 2)
155.833,50
606.425,15
50.156,57
812.415,22

Percentatge (%)
49,62
15,76
23,36

129.973,96

7,94

54.343,22
1.637.204,05

3,32
100

Percentatge (%)
19,18
74,64
6,17
100

* La diferència de la mida del perímetre del patró IG
es deu a la diferent dimensió dels tipus de paisatge que
confecciona el patró.

Figura 6.22: Patró de
paisatge IG a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge
urbà en les destinacions turístiques
madures del litoral mediterrani. El
cas de la Costa Daurada central.

Llegenda: Components bàsics del paisatge turístic residencial:
Límit Patró

Illes Edificacions

Sistema Espais Lliures Públics

Edificacions Unifamiliars Aïllades

Espais Lliures Privats

Edificacions Plurifamiliars Verticals

Delimitació Equipaments Públics i Col·lectius

Edificacions Plurifamiliars Horitzontals

Delimitació Parcel·les

Edificacions Equipaments Turístics

Piscines

Edificacions Equipaments Públics i Col·lectius

Sistema Comunicacions Viàries

Construccions Equipaments Públics i Col·lectius

Escala

1:5.500

0

25 50

100 m

2013

Data

Maria Trinitat Rovira Soto. Tesi Doctoral.
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A partir de les figures sobre la configuració estructural (figura

d’aquest patró bàsic de paisatge turístic residencial de la Costa

6.21 i figura 6.22), es desgrana i completa la caracterització

Daurada central, i es sintetitza en la taula 6.27.

Taula 6.27. Descripció estructural i funcional del patró de paisatge tipus 3 (IG) per la Costa Daurada central.
Components de
l'espai turístic
residencial
Espais Lliures Públics

Xarxa Comunicacions Viàries

Equipaments Públics i Col·lectius

Edificació Privada

Equipaments Turístics

* Nul·la presència
d'establiments relacionats
amb l'oferta turística reglada.

Franja de
descripció

Franja de primera línia de mar

* Espais de transició entre la platja i
l'espai urbanitzat. Contenció
urbanització.
* Espais de transició entre zones
urbanitzades. Esponjar l'espai
urbanitzat.
* Espais de trobament entre individus.
* Espais de coordinació i articulació
dels fluxos circulatoris.

* Dibuixa trama urbana regular.
* Dibuixa trama urbana irregular en
casos aïllats que articulen espais
urbanitzats a partir de plurifamiliars
verticals.
* Presència d'elements que coordinen i
articulen fluxos circulatoris.

* Poca presència.
* De recolzament a l'activitat
turística.

* Dicotomia entre tipologies
edificatòries unifamiliars aïllades i
plurifamiliars verticals.
* Disposició regular de les unifamiliars
aïllades en el seu espai urbanitzable.
* En les plurifamiliars verticals: inclusió
d'espais lliures privats de gaudi
col·lectiu.

Franja intermèdia

* Espais de transició entre zones
urbanitzades. Esponjar l'espai
urbanitzat.
* Espais de trobament entre individus.
* Espais de coordinació i articulació
dels fluxos circulatoris.

* Dibuixa trama urbana regular.
* Dibuixa trama urbana irregular en
casos aïllats que articulen espais
urbanitzats a partir de plurifamiliars
verticals.
* Presència d'elements que coordinen i
articulen fluxos circulatoris.

* Màxima presència.
* De diversa naturalesa: de
recolzament a l'activitat turística i
més relacionats amb la ciutat
convencional.

* Predomini de les plurifamiliars
verticals.
* En les plurifamiliars verticals: edificis
de menor alçada, de major ocupació
superficial, tancats en ells mateixos,
inclusió d'espais lliures privats.

* Mínima presència
d'establiments relacionats
amb l'oferta turística reglada.

Franja interior

* Espais de transició entre zones
urbanitzades. Esponjar l'espai
urbanitzat.
* Espais de trobament entre individus.
* Espais de coordinació i articulació
dels fluxos circulatoris.

* Dibuixa trama urbana regular.
* Dibuixa trama urbana irregular en
casos aïllats que articulen espais
urbanitzats a partir de unifamiliars
aïllades.
* Presència d'elements que coordinen i
articulen fluxos circulatoris.

* Presència mitjana.
* De diversa naturalesa: de
recolzament a l'activitat turística i
més relacionats amb la ciutat
convencional.

* Dicotomia entre tipologies
edificatòries unifamiliars aïllades i
plurifamiliars verticals.
* En les plurifamiliars verticals: inclusió
d'espais lliures privats amb augment
d'equipaments privats.

* Mínima presència
d'establiments relacionats
amb l'oferta turística reglada.

Font: elaboració pròpia.
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Pel que fa al Sistema d'Espais Lliures Públics, es pot observar

- es situen en la franja de descripció intermèdia i interior

com els seus espais es localitzen en les tres zones de

d’aquest patró dominant, quan es tracten d’equipaments

descripció,on aquest component juga un paper estratègic:

educatius i comercials. Cal assenyalar però que hi ha

- a primera línia de mar, aquests suposen una zona de

una excepció, existeix un tipus d’equipament públic de

transició entre l’element principal d’atracció, i justifiquen

gaudi col·lectiu que es situa a primera línia de mar, són

la localització de les urbanitzacions turístiques a l'àrea

els pàrquings a l’aire lliure, aquests tenen la finalitat de

estudi.

procurar l'accés a la platja, principal element d’atracció

Els

espais

lliures

públics

contenen

o

esmorteeixen el procés urbanitzador que tendeix a

turística.

buscar la màxima proximitat a la línia de mar.

- es situen en la franja de descripció interior i intermèdia,

- annexionats a espais dedicats a equipaments públics i

quan es tracten d'equipaments de caràcter esportiu.

col·lectius, sovint reforcen la funció recreativa d’aquests

També es situen annexos a les edificacions plurifamiliars

espais.

verticals, tot oferint un al·licient i un component ociós a

- com a element que facilita la circulació rodada en el

aquestes edificacions més interiors, i responent, també,

patró IG de paisatge, aquests procuren la connexió entre

a les demandes dels seus habitants.

espais. Tot i que no han estat creats per aquest objectiu,

Pel que fa al Sistema de Comunicacions Viàries, es pot observar

tal i com es contemplen en els plans parcials analitzats,

com en el patró de paisatge propi de la Costa Daurada central,

molts dels espais lliures públics acaben complint aquesta

es dibuixa una xarxa de comunicacions local força regular en tot

funció.

el patró, tot i que es més complexa en aquelles zones de

Pel que fa al Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius, es pot

construcció més antiga, situades tant a primera línia, abraçant

observar que segons la seva naturalesa, i segons els casos

les edificacions plurifamiliars verticals, i en edificacions aïllades

estudiats que s'identifiquen en aquest patró de paisatge IG per a

més interiors, que li procuren una accessibilitat precària, tancant

la Costa Daurada central, aquests espais es localitzen en les

aquestes illes d'edificacions en elles mateixes.

diferents franges de descripció establertes:
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Pel que fa a les formes que caracteritzen el paisatge del patró

Pel que fa a l’espai que ocupen les tipologies edificatòries

IG, si es viatgés a través d’aquest i de forma lineal, es passaria

Unifamiliars Aïllades,

d’un paisatge residencial dominat pels blocs d’apartaments, en el

- en la franja de descripció interior del patró, aquestes

tipus d’urbanització I, a un paisatge residencial més equilibrat pel

presenten una disposició més regular,

que fa a les tres formes edificatòries bàsiques que contempla

- en la primera línia de mar i en la franja intermèdia, els

l’estudi, en el tipus d’urbanització G.

xalets apareixen desordenats en els espais dedicats a

Hi ha un predomini formal de les tipologies edificatòries

Edificació Privada.

Plurifamiliars Verticals, que:

- en la franja interior del patró de paisatge, quasi tots els

- en la primera línia de costa, principalment, es situen els
blocs

d’apartaments,

que

tenen

una

disposició

desordenada en la superfície edificable dels espais

xalets disposen de piscina.
Pel que fa a les edificacions Plurifamiliars Horitzontals que donen
forma al patró de paisatge IG,

privats on es situen. Els blocs d’apartaments, tot i situar-

- en una franja intermèdia, aquestes segueixen una

se en la mateixa illa, presenten diferents formes, i

pauta regular en la seva disposició dins la superfície

alçades diverses.

edificable que ocupen. Aquestes edificacions es tanquen

- en una franja de descripció intermèdia i interior del

en elles mateixes, compartint un espai privat però de

patró de paisatge IG, i en algun cas aïllat a primera línia

gaudi col·lectiu on es situa algun equipament recreatiu

litoral del patró, apareixen blocs d’apartaments amb una

com pot ser una piscina.

disposició regular de les edificacions en l'espai que
comprenen, donant un aspecte més ordenat, preservant

Així doncs, les formes que caracteritzen el paisatge turístic

en el seu interior un espai lliure de gaudi privat amb

residencial de la Costa Daurada central són bàsicament els blocs

algun equipament recreatiu. Totes les construccions

d'apartament, tot i que també es distingeixen alguns xalets, i en

presenten la mateixa alçada al tractar-se de diferents

menor mesura, els habitatges adossats.

fases d'un mateix projecte.
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En definitiva, s’observa que el patró bàsic de paisatge turístic

l'objecte d'estudi és el paisatge sorgeixi la necessitat d'incorporar

residencial de la Costa Daurada central presenta trets més

o incloure de plans parcials veïns, dels tipus d’urbanització I o G,

propers a la ciutat convencional que a un espai monofuncional i

en el paisatge característic de la Costa Daurada central, doncs

homogeni.

suposen una ampliació del patró característic de l'àrea d'estudi,
formant un continu territorial sota les mateixes directrius

Les variants del patró de paisatge IG

paisatgístiques. Per tant, es pren la decisió de contemplar

El patró de paisatge IG, que es repeteix de forma reiterada al

aquests apèndixs territorials del patró IG, i que en definitiva

llarg de tota la Costa Daurada central, es dóna tant en la

explica el paisatge urbanoturístic de la Costa Daurada central.

seqüència dels tipus d’urbanització IG, com en les seves formes

La distinció del patró paisatgístic en el territori turístic urbà de

ampliades (IGGG/ IGGGG/ IGG) com en la seva forma inversa

l’àrea d’estudi identifica altres formes i intensitats en les quals es

(GI) (veure mapes 28 i 29).

reprodueix el patró del paisatge turístic residencial propi de la

La determinació de patrons de paisatge turístic urbà, a partir de

Costa Daurada central. Visualment, la localització del patró IG

la construcció de matrius de paisatge, per a la Costa Daurada

porta a considerar plans parcials o espais que en un primer

central, porta a modelització del paisatge urbà que s’identifica de

moment quedaven descartats de la matriu teòrica, però que el

forma clara, al llarg de la línia urbanoturística que es dibuixa des

turista o habitant, al moure's en l’espai pot identificar i relacionar

de

amb el patró teòric IG.

les

urbanitzacions

de

ponent

de

Cambrils

fins

les

urbanitzacions del nucli de La Pineda, passant per Salou.

El patró IG, en definitiva, es reprodueix de dues formes diferents

La construcció teòrica, i la seva posterior modelització, del

en l'espai turístic urbà de la Costa Daurada central:

paisatge turístic urbà propi de la Costa Daurada central, sorgeix

-

187

Reproducció del patró pur

: inclou aquells plans

de la identificació i localització del patró IG en l’àrea d’estudi.

parcials que formen part del patró IG. Són considerats

Aquest fet porta a contemplar el patró de paisatge com quelcom

primerament

en

les

matrius

de

paisatge

per,

global, sense les fronteres o perímetres marcats pels plans
parcials, tipus d'urbanització o el propi patró, fet que fa que, si
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Patró descrit en l’apartat anterior 6.3.2.2.- El patró bàsic de paisatge turístic
residencial a la Costa Daurada central.
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-

posteriorment, formar part del patró que caracteritza

a.1.- El patró IG ampliat

aquest territori turístic.

La identificació del patró de paisatge IG en el territori de la Costa

Reproducció del patró amb variacions:

Daurada central, i la seva visualització en l’espai turístic urbà,

o

o

Reproducció del patró bàsic de paisatge ampliat:

porta a la consideració del paper dels plans parcials veïns a

als plans parcials que formen part del patró pur,

aquest patró de paisatge tipus.

IG, de paisatge turístic residencial, s’incorporen

Es considera que el patró IG és el patró propi de la Costa

aquells plans parcials veïns amb el patró, que

Daurada central, pel seu grau de repetició en les matrius de

pertanyen, al tipus d’urbanització I o G.

paisatge construïdes per les diferents àrees de la Costa Daurada

Reproducció del patró de paisatge invers: l’ordre

central. Aquest patró, en la seva localització en l’espai turístic

dels tipus d’urbanització, en el patró, no afecta al

residencial de la Costa Daurada central, doncs, pot estar envoltat

reconeixement visual, que pugui fer el turista o

per altres plans parcials que pertanyen a urbanitzacions de tipus

ciutadà, del patró en el territori turístic urbà de

G i I, fora de la unitat bàsica establerta.

l’àrea d’estudi.

Aquests plans parcials que mantenen aquesta relació de
veïnatge amb el partó IG, i que pertanyen als tipus d’urbanització

Si es té en compte el patró IG i les seves formes de reproducció

I i G, no suposen un trencament amb l’estètica i la dinàmica de

territorial, en al Costa Daurada central, es pot afirmar que els

l’espai. En el mapa 27 representa l'ampliació del patró des de la

plans parcials que queden afectats per aquests patrons suposen

matriu de paisatge elaborada

un 44’6% del sòl de les segones residències

188

de la Costa

Daurada central.

189

. Des de dins del patró, i es

passés del patró a una de les urbanitzacions annexes al patró,
de tipus I o G, no es percebria un trencament paisatgístic,
condicionat per la presència i distribució dels elements bàsics del
paisatge turístic urbà.
189

188

El contemplat en l'estudi, executat a partir de plans parcials des de 1960 a
2010.

El mapa reconstrueix, en l'espai turístic, la deconstrucció delpaisatge que ha
donat com a resultat les matrius de paisatge. No des d'un criteri visual sobre el
territori.
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Llegenda:

Mapa 27: Localització del patró
de paisatge IG ampliat a la Costa
Daurada central
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.

Escala

1:60.000

Urbanitzacions particulars: A, B, D, E, H
Altres urbanitzacions tendencials: C, F
Tipus Urbanització G
Tipus Urbanització I

0

0,5

1

2 Km

Tipus Urbanització I i G que no pertanyen a cap matriu

Patró de paisatge IG

Ampliació Patró de paisatge IG
Límit municipal

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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Si s’incorporen aquests espais veïns al patró de paisatge IG, el

Taula 6.28. Característiques del patró de paisatge IG ampliat.

paisatge urbà de la Costa Daurada es veu ampliat sense deixar
de suposar el patró de paisatge més repetit, reforçant el seu
paper de paisatge típic de la Costa Daurada central, tal i com

Total patró
Nom Patró
Any
Superfície total

sintetitzen les taules 6.28 i 6.29.
L’ampliació del patró IG, fins a incorporar els espais veïns,

1159124,62m

I o G, continua caracteritzant el paisatge dels anys 90 i, per
Sistema Comunicacions Viàries

Sistema Equipaments Públics i Col·lectius

ocupada per algun element construït en els espais considerats

2

580.221,54m

2

204.261,56m

2

8,50%
Sistemes Urbanístics Locals

1.172.539,52m

2

48,76%
72.993,22m

2

Superfície Equipaments Turístics
3,03%

Es passa de un 54’22% de la superfície construïda en els
territoris afectats pel patró IG, a un 52’03% de la superfície

388.056,42m

24,13%

i els territoris continus a aquests, i que són considerats com una

que determinen el tipus d’urbanització en el que s’inclouen, G o I.

2

16,14%

percentatge de superfície construïda. Es produeix un descens de

ampliació del mateix, al compartir les mateixes característiques

2

48,20%
Sistema Espais Lliures Públics

la superfície construïda en els plans parcials afectats pel patró IG

2.404.659,24m

Superfície Edificació Privada

annexos a aquest patró i que responen al tipus d’urbanitzacions

extensió, 2000. De la mateixa manera, també varia el

I G ampliat
1990

Índex Qualitat de Vida en relació als Sistemes
Urbanístics Locals

1,01

Font: elaboració pròpia.

en l’ampliació del paisatge característic de la Costa Daurada
central.
Els resultats de les mètriques que descriuen el paisatge turístic
residencial de la Costa Daurada central per als territoris del patró
IG ampliat, varien sensiblement. Aquesta variació es pot resumir
en un descens del percentatge de la superfície total dedicada a
Edificació Privada, que repercuteix en un augment de la
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superfície dedicada als espais públics. Així, es passa de dedicar

Taula 6.29. Característiques de l’espai privat del patró de paisatge IG

un 49’62% de la superfície total del patró IG, a Edificació

ampliat.

Privada, a un 48’2%.
El decreixement de la superfície privada fa que augmenti el

Total patró
Nom Patró
Any

percentatge de superfície de naturalesa pública. De fet, la

I G ampliat
1990
290.332,5m

2

Tipologia edificatòria Unifamiliar Aïllada

superfície pública que ha experimentat un major creixement és la
superfície dedicada al Sistema de Comunicacions Viàries, que

25,05%
784.267,65m
67,66%

creix en un 0’77%, passant de suposar un 23’36% a un 24’13%
de la superfície afectada per aquest patró a la Costa Daurada

2

Tipologia edificatòria Plurifamiliar Vertical
84.524,57m 2
Tipologia edificatòria Plurifamiliar Horitzontal
7,30%

central.

2

M de sostre

1092766,5m

Índex Intensitat Edificatòria

0,94m st/m

El descens del percentatge de la superfície privada i l’augment

2

2

2

de superfície de caràcter públic, contribueix a l’ascens de l’Índex
1.251.072,91m

de Qualitat de Vida en relació als Sistemes Urbanístics Locals.

2

Superfície construïda
52,03%

Pel que fa als Equipaments Turístics, el patró de paisatge IG
ampliat presenta un descens en la superfície dedicada a la

1.153.584,31m

2

Superfície no construïda
47,97%

construcció d’establiments turístics censats respecte al patró
bàsic IG. Aquest descens és molt poc important, passant de
suposar un 3’32% de la superfície total del patró IG, a un 3’03%

Índex Espai Segellat

1,084

Font: elaboració pròpia.

de la superfície total del patró ampliat IG.
Pel que fa a les tipologies edificatòries, o les formes amb les
quals s’ocupa la superfície privada o residencial privada, hi ha un
augment del percentatge d’aquesta, dedicada a les tipologies de
baixa densitat. Hi ha un descens de la superfície dedicada als
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blocs de pisos o apartaments, passant de suposar un 74’64% en

a.2.- El patró bàsic IG invers

els territoris afectats pel patró IG, a un 67’66% de la superfície

La materialització del patró IG en l’espai turístic urbà pot ser

residencial privada en l’ampliació del patró IG. Aquest descens

observada d’una forma diferent. El patró de paisatge, model

afavoreix a la construcció d’habitatges de baixa densitat, on la

teòric de la disposició dels tipus d’urbanització a la Costa

superfície

Daurada central, té una variació en el moment de la seva

dedicada

la

construcció

d'unifamiliars

aïllades

augmenta considerablement, passant a suposar un 19’18% en

materialització en l'àrea d'estudi.

els territoris del patró IG, a un 25’05% en els espais afectats pel

Visualment, l’ordre dels tipus d’urbanització que formen el patró

patró IG i la seva ampliació.

de paisatge IG no afecta a la estètica del paisatge del que en

De forma més tímida creix el percentatge de superfície dedicada

resulta, considerant doncs, el patró GI com un patró que acaba

a les tipologies edificatòries plurifamiliars horitzontals, que

dibuixant el mateix paisatge que el patró IG. L’ordre del tipus

suposen un 7’3% de la superfície privada dedicada a l’edificació

d’urbanització en el patró IG no afecta la mètrica del patró, ni a la

privada en els territoris compresos en el patró IG i la seva

capacitat de reconeixement, identificació i relació, d’aquest tipus

ampliació a plans parcials veïns. Considerant el patró IG, el

de paisatge que caracteritzen. El turista o habitant té la mateixa

percentatge dedicat a les adossades sols representava el 6’17%

capacitat per reconèixer en ell els elements que el caracteritzen i

de la superfície privada.

el distingeixen com el paisatge propi de la Costa Daurada

El descens en la densitat edificatòria de la superfície privada

central.

residencial repercuteix en l’Índex d’Intensitat Edificatòria, que

En aquest cas, en la formació del patró GI, s’han tingut en

descendeix, passant de 0’95 en els espais residencials afectats

compte aquells plans parcials que es troben disposats en les

sols pel patró IG, a 0’94 en els espais residencials afectats pel

matrius confeccionades pel paisatge de la Costa Daurada

patró de paisatge i els espais continus que suposen l’ampliació

central, i les quals han servit per establir el patró de paisatge

d’aquest.

identitari de l'àrea d'estudi, el partó IG. Aquest patró queda
localitzat en el mapa 28.
El resultat de les mètriques aplicades, tal i com es pot observar
en la taula 6.30 i 6.31, configura un paisatge turístic urbà de
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començaments dels 80. És un tipus de patró que es localitza en

Taula 6.30. Característiques de l’espai privat del patró de paisatge IG

les urbanitzacions de ponent i les urbanitzacions de llevant i

invers (GI).

Vilafortuny de Cambrils, i en el nucli de Salou.
Respecte el patró IG, el patró GI no presenta grans diferències
pel que fa al pes dels components bàsics del paisatge turístic

Total patró
Nom Patró
Any

GI
1981

Superfície total

1.120.279,89m

residencial. El Patró GI dedica un 5% menys de la seva

607.701,33m

2

2

Superfície Edificació Privada

superfície als espais públics, respecte el patró IG. Pel que fa a la
superfície dedicada a l'Edificació Privada, mentre el patró IG

54,24%
130.204,47m
11,62%

dedica un 49’62% de la seva superfície a la construcció de
vivendes, el patró GI dedica un 54'24%.

264.539,38m

espais dedicats al Sistema d'Espais Lliures Públics suposen un

23,61%
Sistema Equipaments Públics i Col·lectius

GI. Pel que fa a la superfície dedicada als Equipaments Turístics,
la superfície que es destina a aquest ús del sòl o element del

97.034,71m

2

8,66%
491.778,56m

2

Sistemes Urbanístics Locals
43,89%

11'62% i els espais dedicats al Sistema d'Equipaments Públics i
Col·lectius suposen un 8'66% de la superfície pertanyent al patró

2

Sistema Comunicacions Viàries

En el patró GI, la majoria de la superfície de caràcter públic es
dedica al Sistema de Comunicacions Viàries, en un 23'61%. Els

2

Sistema Espais Lliures Públics

20.800m

2

Superfície Equipaments Turístics
1,85%
Índex Qualitat de Vida en relació als Sistemes
Urbanístics Locals

0,8

paisatge turístic urbà és residual, dedica un 1'85%.
Font: elaboració pròpia.

Aquest alt percentatge de superfície dedicat a usos de caràcter
públic i col·lectiu fa que el patró GI presenti un Índex de Qualitat
de Vida en relació als Sistemes Urbanístics Locals de 0'95; per

De la superfície dedicada a l’Edificació Privada, aquesta es

sota 1 com en el cas del patró IG.

distribueix

equitativament

en

la

construcció

de

xalets

i

apartaments. Un 50'99% es dedica a la construcció de
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Plurifamiliars Verticals, i respecte al patró IG, suposa un gran

Taula 6.31. Característiques de l’espai privat del patró de paisatge IG

descens, doncs el patró IG dedica un 74’64% de la seva

invers (GI).

superfície a aquest tipologia edificatòria. Pel que fa a la
superfície dedicada a la tipologia edificatòria Unifamiliar Aïllada,
un 49% de la seva superfície privada es dedica a aquesta forma

Total patró
Nom Patró
Any

GI
1981
297.816,29m

d’ocupar l’espai. Hi ha un gran augment d’aquesta tipologia

49,00%

edificatòria de baixa densitat respecte al patró IG, que en dedica
un 19’18% de la superfície privada dels territoris del patró.

309.885,14m
50,99%
M de sostre

privada a la construcció de Plurifamiliars Horitzontals.

Índex Intensitat Edificatòria

2

Superfície construïda

paisatge turístic urbà.

2

0,74m st/m

2

2

605.566,905m

2

514.712,985m

2

Superfície no construïda
45,91%

dels elements construïts en l’espai dedicat a l’edificació privada,
reflectit la intensitat que s’exerceix sobre aquest element del

454085,813m

54,04%

dedicada a Edificació Privada. Aquest fet es veu reflectit en l’alt
l’índex d’Intensitat Edificatòria, produït per una major ocupació

2

Tipologia edificatòria Plurifamiliar Vertical

El patró GI no dedica cap percentatge de la seva superfície

En el patró IG hi ha un major aprofitament de la superfície

2

Tipologia edificatòria Unifamiliar Aïllada

Índex Espai Segellat

1,17

Font: elaboració pròpia.

En conjunt, el paisatge del patró GI presenta una densitat
edificatòria important, ja que el 54’04% de la seva superfície es

Així, el patró GI es configura des d'un punt de vista estètic i tenint

veu ocupada per algun element constructiu, restant lliure de

també en compte els valors de les urbanitzacions aprovades a

construcció un 45’91% de la seva superfície.

començaments dels 70, com una relació equivalent a la del patró
IG. És especialment rellevant que en termes de densitat,
presenta un valor d'Índex de l'Espai Segellat similar.
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Mapa 28: Localització del patró
de paisatge GI a la Costa Daurada
central

Llegenda:
Urbanitzacions particulars: A, B, D, E, H
Altres urbanitzacions tendencials: C, F
Tipus Urbanització G

Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.

Tipus Urbanització I

Maria Trinitat Rovira Soto.

Límit municipal

Tesi Doctoral.

Escala

1:60.000

0

0,45

0,9

1,8 Km

Tipus Urbanització I i G que no pertanyen a cap matriu

Patró de paisatge GI

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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La presència del patró de paisatge IG

Per tant, la seva importància és doble, tant en termes

A mode de conclusió, el patró de paisatge IG, amb les seves

quantitatius de presència d'un o altre tipus com, especialment,

diferents formes de reproducció, té una gran influència en la

com s'ha demostrat, en forma de tipus de paisatge que tenen

caracterització del mosaic del paisatge turístic residencial de la

una posició de veïnatge, també en més de la meitat dels casos

Costa Daurada central. La seva localització queda reflectida en

analitzats, a través de les matrius.

el mapa 29.

Els tipus de paisatge I i G s'identifiquen, doncs, com els propis i

El patró de paisatge IG caracteritza un 15'93% de la superfície

característics, amb capacitat de dotar d'identitat al territori turístic

de l'espai turístic residencial de la Costa Daurada central. Si es

residencial a la Costa Daurada central.

té en compte el patró de paisatge IG ampliat, tal i com es pot
observar en la taula 6.32, aquest patró suposa el 23'4% del
paisatge turístic residencial de l'àrea d'estudi.
Deixant de banda, la reconstrucció territorial del patró de

Taula 6.32: Síntesi de la presència de paisatge G i I en la Costa
Daurada central.

paisatge bàsic de la Costa Daurada central a través de les
matrius de paisatge, els paisatges G o I són presents en l'espai

Formes de reproducció del

turístic residencial de l'àrea d'estudi en un 52'07%.

paisatge G i I

Pes de les formes de
reproducció per al total de
l'àrea d'estudi (%)

Patró de paisatge IG

15'93

Patró de paisatge IG ampliat

23'4

Patró de paisatge GI

10'9

Font: elaboració pròpia.
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Llegenda:

Mapa 29: Localització de les
formes de reproducció del paisatge
I i G a la Costa Daurada central
Identificació de patrons de paisatge urbà en les
destinacions turístiques madures del litoral
mediterrani. El cas de la Costa Daurada central.
Maria Trinitat Rovira Soto.

Tesi Doctoral.

Escala

1:60.000

Urbanitzacions particulars: A, B, D, E, H
Altres urbanitzacions tendencials: C, F
Tipus Urbanització G
Tipus Urbanització I

0

0,5

1

2 Km

Patró de paisatge IG

Ampliació Patró de paisatge IG

Patró de paisatge GI
Límit municipal

2013

Data

Font: elaboració pròpia. Bases cartogràfiques ICC.
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7.- Principals resultats

bàsiques que es reprodueixen i dibuixen un patró característic de
paisatge turístic residencial per al cas de la Costa Daurada

La recerca desenvolupada aporta un nou model d’interpretació

central.

dels espais turístics. Els resultats obtinguts aporten noves

El resultat permet discutir la idea de considerar els espais

perspectives sobre l’evolució dels espais turístics residencials,

turístics de segona residència com a espais banals, homogenis,

discutint alguna idea preconcebuda sobre la seva formació,

buits de significat, i com a conseqüència, incapaços de crear

evolució i reconversió.

identitats i, al contrari, porten a identificar les estructures

En aquest apartat se sintetitzen els resultats obtinguts i els trets

espacials que caracteritzen, defineixen, singularitzen i doten

més significatius per a cadascun dels tres nivells d’anàlisi

d'identitat l’espai turístic de la Costa Daurada central.

establerts per la metodologia aplicada i en l’àmbit d’investigació
del projecte.
A nivell de pegat té rellevància la tendència que porta a la
qualificació dels espais turístics residencials de qualitat, amb la

7.1.- Síntesi de l’evolució de la construcció de l’espai turístic
residencial de la Costa Daurada central

pèrdua de protagonisme dels espais privats, l’heterogeneïtat
formal de les estructures construïdes i la densificació dels espais
residencials.
A nivell de tipus d’urbanització l’augment de la complexitat formal
i funcional de les urbanitzacions permet percebre la reconversió
dels espais turístics de segona residència cap a espais que
contribueixen a la construcció d’una ciutat costanera com a
fórmula per procurar la seva viabilitat.
Finalment, a nivell de paisatge, l’anàlisi de les mètriques
dissenyades i el model funcional es concreta en unes unitats
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Els principals resultats obtinguts permeten determinar que els
espais residencials turístics dedicats a les segones residències
han evolucionat d'acord amb les exigències de qualitat que en fa
la demanda turística i els principis de sostenibilitat que imperen
en la pràctica de l'urbanisme, que donen protagonisme a les
dotacions urbanístiques per sobre l'espai residencial privat.
Els resultats també demostren que no totes les urbanitzacions de
segones residències són iguals. Es reforça la idea de que els
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espais dedicats a la residència temporal són espais que han

inaccessibles per a la població local (Casado- Díaz et al., 2004) o

adquirit complexitat a mesura que ha passat el temps.

espais sense serveis i equipaments bàsics (Navalón García i

La darrera idea que aporten els resultats obtinguts és que els

Martínez Pérez, 1999), perquè sols hi viu gent a l’estiu.

espais turístics dedicats a les segones residències són espais

S'observa, com mínim, en els plans parcials turístics d’aquesta

densos. Lluny de la idea preconcebuda de que els espais

àrea d’estudi i per al període d’estudi establerts, que a la Costa

turístics, i almenys a la Costa Daurada central, són espais

Daurada central s’ha prioritzat la superfície dedicada als

difusos, que incorporen una gran superfície lliure al seu domini,

Sistemes Urbanístics Locals, desmuntant un dels tòpics que

els espais turístics de segones residències es caracteritzen per

caracteritzen aquests espais urbans com espais deficitaris en:

la seva compacitat formal i estructural.

equipaments (Vicente i Rufí i Jordi i Pinatella, 2007), espais
lliures

públics

(Mazón,

2001),

o

sense

una

xarxa

de

comunicacions viàries que procuri una bona accessibilitat i
7.1.1.- La construcció d’espais residencials de qualitat

connectivitat entre ells.

Sobre la diversitat del paisatge turístic residencial, tal i com es

En definitiva, no són espais que comprometin la qualitat de vida

pot observar en el gràfic 7.1, procurat per la mètrica de l’Índex de

dels seus residents, ans al contrari, són bons espais per a

Qualitat de Vida en relació als Sistemes Urbanístics Locals

residir-hi fins hi tot de forma permanent. Aquesta afirmació és

(Sistema d’Espais Públics i en relació al Sistema d'Equipaments

coherent amb l’estudi de González Reverté (2008), on afirma

Públics i Col·lectius) a la Costa Daurada central, s'observa una

que, en termes de qualitat de vida, “interessa [...] destacar que la

evolució dels espais turístics de segona residència cap a espais

qualitat de vida urbana percebuda és major en les ciutats de

més habitables i amb un millor nivell de qualitat de vida. Aquesta

caràcter turístic que en les ciutats de mida similar o superior”

afirmació

idees

(pàg. 91). Aquest mateix autor afegeix que “[...] el litoral continua

convencionals que aporta la literatura revisada, que descriuen

apareixent, almenys a ulls dels seus residents, com un espai

les urbanitzacions turístiques com a espais tancats en ells

objecte de desig. La concentració de la producció de vivendes, la

mateixos on predomina la individualitat (Mazón, 2001), espais

bona valoració de la qualitat de vida dels seus municipis i el seu

no

es

correspon

amb

algunes

de

les
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potencial consum així ho posen en manifest” (González Reverté,

Per Corraliza (2009), “els espais públics no són un ornament

2008, pàg. 103). De fet, des del punt de vista urbanístic,

prescindible i complementari, sinó un element de nodal

l’existència d'espais oberts és indicador de qualitat de vida.

importància estratègica pel desenvolupament d’un equilibrat
procés d’interacció entre persones i espais i, a més de la
integració de les persones entre elles” (pàg. 16). A partir

Gràfic 7.1. Evolució de l'Índex de Qualitat de Vida en relació als
Sistemes Urbanístics Locals a la Costa Daurada central. Període 19612010.

d'aquesta afirmació, es pot deduir que els espais públics, o el
Sistema d'Espais Públics i Sistemes Urbanístics Locals,
contribueixen a la construcció de la identitat individual i

2,5

col·lectiva, procurada pel sentiment de pertinença a un lloc, a
més d'afavorir la creació del sentiment d’apropiació i vinculació

2,0

de l’individu a l’espai on es desenvolupa la vida. Això també és
1,5

aplicable als espais de residència no permanent.
Tanmateix no sembla que sempre hagi estat així, doncs la

1,0

primacia de la propietat privada per sobre l’espai públic, en el
0,5

primer procés de planejament parcial, dóna a entendre la

0,0
1960

vinculació que s'establia entre l’habitatge i el seu espai lliure
1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

privat (jardí), a banda dels recursos naturals que actuaven com

Anys
Qualitat Vida Sistema Espais Públics
Corba tendència Qualitat Vida Sist. Espais Públics
Corba tendència Qualitat Vida Sist. Equip. Públics i Col·lectius

Qualitat Vida Sistema Equipaments Públics i Col·lectius
Línia tendència Qualitat Vida Sist. Espais Públics
Línia tendència Qualitat Vida Sist. Equip. Públics i Col·lectius

(y = 0,02x - 38,91)

(y = 0,006x - 12,15)

atractors del turisme (clima, platja, entre altres).
L’augment del protagonisme dels espais públics per sobre els

Font: elaboració pròpia.

espais privats en l’espai turístic de segona residència de la Costa
Daurada central, crea un teixit que facilita l’accessibilitat a totes
les parts de la ciutat, tot unint les urbanitzacions amb el nucli
tradicional; i, en definitiva, creant barris de residència permanent.
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Des de la perspectiva del planejament, la incorporació

Gràfic 7.2. Evolució de la superfície dedicada al Sistema d'Espais

d'aquestes peces urbanes de segona residència al nucli de

Públics a la Costa Daurada central. Període 1961- 2010.

població permanent respon a la voluntat de que aquestes resultin

%
100

sostenibles per a la ciutat costanera, i no una càrrega feixuga per

90

al seu funcionament i desenvolupament.

80

El comportament dels components bàsics de l’espai turístic

70
60

públic de la Costa Daurada central, en el cas de l’evolució de la
superfície dedicada al Sistema d'Espais Públics (Sistema
d'Espais Lliures Públics i Sistema de Comunicacions Viàries),

50
40
30
20

sols entre 1998 i 2005 es produeix una estabilització, veure gràfic
7.2, que coincideix amb el cicle d’hiperproducció immobiliària, on

10
0
1960

1964

1968

1972

1976

1980

Sistema Espais Públics

de la superfície dedicada a l’edificació privada. En el cas de
l’evolució de la superfície dedicada al Sistema d'Equipaments

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

Anys

es contraresta el seu creixement per l’augment de protagonisme

Línia de tendència Sistema Espais Públics

Corba tendència Sistema Espais Públics

(y = 0,544x - 1044,)

Font: elaboració pròpia.

Públics i Col·lectius, tal i com es pot observar en el gràfic de
síntesi 7.3, es distingeix un període on la tendència ascendent
s’estanca entre el 1982 fins 1991.
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Gràfic 7.3. Evolució superfície dedicada al Sistema d'Equipaments

percentatge de la superfície total del pla parcial, al

Públics i Col·lectius a la Costa Daurada central. Període 1961- 2010.

sistema d'espai públics o dotacions urbanes locals.

%
50

b) Al canvi de model turístic de sol i platja, produït durant
els 80, que es materialitza en un canvi en la demanda:

40

“[...] una demanda cada cop més diversificada, que

30

busca alguna cosa més que una mera estança passiva
20

sota el sol, [...] i que, sobretot, valora la disponibilitat
d’equipaments i activitats de caràcter lúdic, recreatiu o

10

inclús formatiu” (Santos Pavón i Fernández Tabales,
0
1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2010, pàg. 188).

Anys
Sistema Equipaments Públics i Col·lectius
Corba tendència Sistema Equip. Públics i Col·lectius

Línia tendència Sistema Equip. Públics i Col·lectius
(y = 0,167x - 322,8)

Aquest canvi té el seva resposta immediata en els espais
turístics de segona residència, en la reclamació de

Font: elaboració pròpia.

confort i benestar, per part del turista, per a que es
procuri el cobriment de les seves necessitats bàsiques,
tal i com són cobertes en els seus llocs d’origen (Raya

L’evolució positiva de la superfície dedicada als Sistemes

Mellado et al., 1999; Torres Bernier, 2003; Quero, 2004;

Urbanístics Locals (Sistema Espais Lliures Públics, Sistema de

Vera Rebollo, 2006; Anton Clavé, 2012).

Comunicacions Viàries i Sistema d'Equipaments Públics i
Col·lectius) pot produir per diverses causes:

424

c) Als canvis en la consideració dels espais turístics.

a) Als canvis, en un principi i com a conseqüència, que

Aquesta causa és la que està més vinculada al projecte

s’han anat efectuant en la llei del sòl, tant a nivell estatal

que es duu a terme. Centra especial atenció amb

com autonòmic, on s’estableix l’obligatorietat de cedir un

l’estratègia de reconversió de les ciutats turístiques, i
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més concretament dels espais dedicats a la segona

serveix per resoldre els dèficits d’algunes de les urbanitzacions

residència. Anton Clavé (1997), per exemple, parla de

turístiques de la Costa Daurada central ja executades. A la

que hi ha “una recuperació dels espais lliures amb la

pràctica, emergeixen centralitats o peces que articularan trams

finalitat d’aconseguir sòl públic d’ús recreatiu que

de l'espai turístic urbà. Per tant, es pot deduir que s'organitza la

s’entenen des d’aquesta perspectiva com a zones

centralitat difusa que caracteritza els espais de segona

naturals d’equilibri – espais contemplats en lloc de ser

residència, i a la que fan referència Mullins (1992) i Anton Clavé

consumits” (pàg. 108).

(1998).

Pel que fa a aquesta última causa, en el cas de Cambrils, per
exemple, aquesta estratègia es pren de forma conscient i s’aplica

7.1.2.- La pèrdua de protagonisme de l’espai privat

en el seu territori: “serà necessari abordar el procés de canvi de

En l’evolució de la superfície dedicada a l’Edificació Privada en

Cambrils de destí turístic a ciutat mitjana costera de manera

l'àrea d'estudi, i si s’observa el gràfic de síntesi 7.4, aquest

eficient des del punt de vista de l’organització urbana, la dotació

component de l’espai turístic presenta una tendència descendent

d’equipaments i serveis, la configuració dels espais públics,

al llarg de tot el període d’estudi. D’altra banda, però, la corba de

l’oferta turística residencial i complementària i les opcions de

tendència dibuixa unes etapes que tenen a veure amb la forma

diversificació terciària. Tot això, en un manteniment de l’activitat

de planificar i disposar un territori al servei de la demanda

agrària de preservació funcional dels espais lliures” (POUM 21

turística.

de Cambrils, 2005, pàg. 25).

En la corba de tendència s’observa una primera etapa, entre

L’augment del percentatge de superfície dedicada a aquests

1960 i 1970, que coincideix amb l'emergència del turisme de

components no sols pretén abastir al propi pla parcial, sinó que

masses a la Costa Daurada central, que ja des d’un bon

pretén corregir dèficits en urbanitzacions ja construïdes. És el

començament es va centrar en la producció de segones

cas de la superfície dedicada al Sistema d'Equipaments Públics i

residències com a producte estrella d’aquest tram del litoral. És

Col·lectius (supradotat) que presenten alguns plans parcials, que
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per això, que la corba presenta una tendència ascendent en

que marca la literatura, i salvant les distàncies, ja que el gràfic de

aquesta dècada.

síntesi es preocupa de la superfície a edificar pels plans parcials
i la literatura parla d’habitatges construïts, en la primera meitat
dels anys 70, en la Costa Daurada central aquesta tendència no

Gràfic 7.4. Evolució de la Superfície dedicada a Edificació Privada a la
Costa Daurada central. Període 1961- 2010.

continua, ja que aquí es tracta la previsió que faran els plans
parcials i no la materialització de les edificacions (per això no es
veu reflectida l’eufòria constructiva de la dècada dels 60).

%
100

Aquest fet pot ser explicat en termes de previsió de creixement,

90

doncs durant la dècada dels 60 el contingent de sòl a

80
70

transformar, i concretament per la construcció d’habitatges de

60

segona residència (superfície dedicada a edificació privada), va

50

ser molt elevat per diversos motius que a continuació s’exposen.

40
30

Aquests motius són:

20
10
0
1960

a) Unes previsions de creixement, en termes de població,
1964

1968

Edificació Privada

1972

1976

1980

1984

1988
Anys

Línia tendència Edificació Privada

1992

1996

2000

2004

2008

2012

superlatives. Aquestes previsions de població que
Corba tendència Edificació Privada

apareixien

(y = -0,781x + 1608,)

Font: elaboració pròpia.

en

la

justificació

dels

documents

de

planejament general i parcial, no acabaven de ser del tot
veraces o fonamentades en previsions reals de població.
És Burriel de Orueta (2009) qui explica que “els ajuntaments

La literatura revisada (Gausa, 1996; Serrano Martínez, 2003;

decidien el quant de residencial –el sòl urbanitzable per a

Aledo, 2008) allarga aquesta bonança econòmica i l'eufòria del

vivendes necessàries- en funció de les previsions de l’evolució

mercat immobiliari fins a meitats dels 70, però a diferència del

de la seva població i quant industrial o terciari en funció de
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l’activitat existent i les expectatives més o menys raonables”

aprovades i iniciades als anys 60, situades principalment al Cap

(pàg. 35). Per aquesta qüestió, Anton Clavé (1997) apunta que

Salou. En aquest annex es destaca que aquestes urbanitzacions

en el planejament general, d’alguns municipis de la Costa

no han estat executades en el termini corresponent. Per tant, tot i

Daurada, hi va haver “[...] una generosa previsió de sòl, manca

que ja Llei del Sòl de 1956 és estricta amb el compliment dels

generalitzada de mecanismes de gestió i les dificultats

terminis d’execució dels plans parcials, que havien de concretar

d’implementació” (pàg. 100). La planificació a curt termini i el

els municipis (Article 30, secció tercera sobre terminis, ley del

tipus de demanda dificulta la quantitat de sòl necessari per

suelo 1956), aquestes urbanitzacions iniciades en la dècada dels

cobrir-la, de manera que es van posar grans quantitats de sòl

60, al 1975, deu anys després, encara no estan completades191.

susceptibles de ser transformats (Torres Bernier, 2003)
c) Hi ha una predilecció per la superfície destinada a
b) Una legislació que no era estricta amb els terminis

l’edificació privada, ja que tot i que estaven establerts

d’execució dels plans parcials que havien de construir

uns estàndards mínims de cessió per als components de

els espais turístics urbans, aprovant-se així, un gran

l’espai públic, molts dels plans parcials aprovats en

190

nombre de plans parcials als 60

, per a la seva

posterior urbanització, molt posterior.

aquestes dècades, no els compleixen.
Des de la Llei del Sòl de 1956 ja s’establien un mínim de

Aquest punt, bastant relacionat amb l’anterior, té el seu màxim

cessions per la configuració de l’espai públic, tot i que de forma

exemple en el PGOU de Vila-seca i Salou de 1975, on apareix

molt embrionària i sols centrada en la cessió per a la creació de

un document anomenat Annex a la Normativa, concretament un

zones verdes públiques: “establir espais lliures per parcs i jardins

Resum de les ordenances pròpies dels 20 plans parcials i grau

públics en cada polígon, en proporció adequada a les necessitats

d’urbanització, que suposa un document resum, annex al PGOU
de 1975 de Salou i Vila-seca, sobre l’estat de les urbanitzacions

190

Cal recordar, a partir del gràfic 5.1, que en la dècada dels 60 s’aprova el major
nombre de plans parcials, en la Costa Daurada central.

191

En la normativa dels plans generals aprovats per l’àrea d’estudi en la dècada
de 1960 i 1970 no s’ha pogut concretar el termini màxim d’execució d’un pla
parcial. Sí que en la normativa del PGOU de Salou de 1993, aquest termini és de
8 anys.
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col·lectives i no inferior al 10% de la superfície” (Llei del Sòl
192

1956

). Pel que fa als equipaments públics, en el mateix article

d) Processos especulatius afavorien l’augment de sòl
disponible, llest per urbanitzar.

que en el cas de les zones verdes, sols s’exigia la seva

Relacionat amb el punt anterior, aquest aspecte ja ha estat

localització en el pla, i en el cas de la xarxa de comunicacions

contemplat per Torres Bernier (2003) en la literatura revisada,

viàries (carrers, vials, places, entre altres elements), sols s’exigia

també es fa manifest en moltes de les introduccions o

formular el seu traçat. En el cas de Salou i Vila-seca, l’Annex a la

justificacions dels plans parcials analitzats per l’àrea d’estudi en

Normativa: Resum de les ordenances pròpies dels 20 plans

aquestes primeres dècades de desenvolupament urbanístic.

parcials i grau d’urbanització del 1975, les urbanitzacions,

L’augment dels preus dels habitatges sols es podia pal·liar amb

situades la seva majoria al Cap Salou, no complien amb el mínim

un augment de l’oferta residencial, ja que acabava sent un

establert, 10 anys després de l’aprovació del PGOU de 1963 i de

perjudici per la població local, pel que fa al preu de l’habitatge i

l’aprovació definitiva d’aquets 20 plans parcials.

l’accés a aquest. La situació acaba sent insostenible quan el

En la Reforma de la Llei del Sòl de 1975, pel que fa als plans

PGOU de Cambrils havia de solucionar un excés d’oferta de sòl

parcials, i pel que fa al sistema d'equipaments públics, exigia una

urbanitzable i un dèficit d’equipaments públics segons els

fixació de reserves de terrenys, d'un 5% del sector, per centres

estàndard d’ocupació, “que només es veu pal·liat per les

culturals i docents públics, a més de llocs reservats per temples,

característiques de l’ocupació (temporal i no permanent)” (1993).

centres assistencials sanitaris i demés servei públic social. Pel
que fa al sistema de comunicacions viàries, s’havia de concretar

Un altre dels fenòmens destacables en el gràfic 7.4., és el segon

el traçat i característiques d'aquest sistema de comunicacions

cicle d’hiperproducció immobiliària identificat per la literatura

local i el seu enllaç amb el sistema de comunicacions general del

revisada, entre meitats dels 90 i fins el 2006, que té el seu reflex

PGOU.

en la corba de tendència en l’interval en que la corba deixa de
decaure i es manté entre 1995 i 2000. Es torna a produir el
mateix fenomen que en període dels 60, explicat en termes de

192

Punt g de l’article tercer, en les finalitats i camp d’aplicació de la llei, títol
preliminar.
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de plans parcials, que pretenien urbanitzar grans espais, al

7.1.3.- L’heterogeneïtat de les formes de l’espai turístic

contrari que el planejament parcial del 60 i 70 que projectava un

residencial

gran nombre de plans parcials de petita dimensió. Cal recordar,

Sobre l’evolució de la superfície dedicada a les Principals

que per l’àrea d’estudi i en la dècada del 2000 és on hi ha un

Tipologies Edificatòries a la Costa Daurada central, tal i com es

major percentatge de superfície urbanitzada per plans parcials,

pot observar en el gràfic 7.5 que es centra en el predomini formal

encara que el nombre de plans parcials aprovats és el més petit

de l’espai turístic residencial de l’àrea d’estudi, la principal

de tot el període d’estudi193.

conclusió a la que s’arriba, després de l’aplicació de les

A més, a començaments dels 90 s’aproven els tres PGOU dels

mètriques que volen donar resposta a aquest aspecte espacial,

tres municipis que formen l’àrea d’estudi: Salou al 1992, Vila-

és que en aquesta destinació del litoral mediterrani, no hi ha un

seca i Cambrils ho fan al 1993. No s’arriba als nivells de 1960 tot

predomini clar o total d’una determinada tipologia edificatòria.

i que el període és qualificat com a boom immobiliari, ja que

Per tant, l’espai turístic residencial de la Costa Daurada central

l’espai litoral ja es troba bastant saturat després de tres dècades

no es caracteritza per una homogeneïtat formal. Aquesta

de transformacions. La millora econòmica produeix un retorn a

conclusió es reafirma amb la idea de Quero (2004) que atribueix

les dinàmiques pròpies dels anys 60, doncs suposa un fre al

a aquesta diversitat formal un èxit de la ciutat turística sobre la

desenvolupament dels espais públics, que porta a pensar en una

ciutat convencional. Segons aquest autor (Quero, 2004), aquesta

reincorporació dels espais lliures públics al domini privat, tal i

heterogeneïtat augmenta l’atractiu turístic d’un lloc, suposant la

com es pot observar en els apartats següents.

diversitat del producte turístic sempre i quan, no es posi en perill
la identitat del lloc.
L’espai turístic residencial de la Costa Daurada central no és
homogeni. Al contrari del que puguin assenyalar alguns autors al
concretar que l’espai turístic residencial és estandarditzat en les
seves formes, construint espais iguals que es repeteixen al llarg

193

Veure gràfic 5.1 sobre Nombre de Plans Parcials aptes en relació al
percentatge de superfície urbanitzada dels Plans Parcials aptes per dècada a la
Costa Daurada central

del litoral mediterrani. Si és cert, però, que es poden establir
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èpoques en les quals una tipologia edificatòria ha estat

A grans trets, la superfície dedicada a l’edificació a partir de les

predominant respecte les altres, al dedicar-li un major contingent

plurifamiliars, tant en disposició vertical com horitzontal, és la que

de la superfície dedicada a l’edificació privada. Un cas similar és

presenta una tendència ascendent en tot el període d’estudi. Per

el que ha proposat Aledo (2008) per a les províncies d’Alacant,

contra, la superfície dedicada a la construcció d’unifamiliars

Murcia i Màlaga, on estableix unes etapes en funció del producte

aïllades, xalets, presenta una tendència descendent en tot el

turístic residencial, és a dir, en funció del tipus d’habitatge de

període d’estudi, encara que tant per aquesta última com per les

segona residència imperant. A la vegada aquestes diverses

tipologies plurifamiliars, la tendència no ha estat sempre la

formes es veuen sotmeses a una mutació, al llarg de la seva

mateixa.

evolució.

Durant l’enlairament del turisme de masses als anys 60, hi ha un
predomini de la superfície dedicada a l’edificació de xalets, que

Gràfic 7.5. Evolució superfície dedicada a les Principals Tipologies

es perllonga fins a meitats dels 70, tal i com es pot observar en la

Edificatòries a la Costa Daurada central. Període 1961- 2010.

corba

%

de

tendència

que

protagonitza

aquesta

tipologia

edificatòria. D’entrada, els promotors privats assimilaven els

110
100

habitatges de tipus unifamiliar com a tipologies pròpies del

90

turisme residencial, i de les vivendes plurifamiliars en diuen que

80
70

són les més adequades per ser ocupades tot l’any i amb la

60

finalitat de ser llogades de forma permanent. Però, com es veurà,

50
40

això causa segons Abalos i Herreros (1996) “[que] l’habitant ens

30
20

ofereix la imatge d'algun fixat a un lloc en vertical a través de la

10
0
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1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

Unifamiliar Aïllada

Plurifamiliar Vertical

Plurifamiliar Horitzontal

Corba tendència Unifamiliar Aïllada

Línia tendència Unifamiliar Aïllada

Corba tendència Plurifamiliar Vertical

Línia tendència Plurifamiliar Vertical

Corba tendència Plurifamiliar Vertical

Línia tendència Plurifamiliar Horitzontal

(y = -0,417x + 898,7)

(y = 0,766x - 1441,)

(y = 1,333x - 2607,)

Font: elaboració pròpia.
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Anys

moviments que dóna l’anonimat” (pàg. 128).
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A partir de meitats dels 70, tal i com s’observa en les línies de

econòmica, que repercuteix en el mercat immobiliari i que la

tendència, es produeix un canvi. La superfície dedicada a

literatura destaca.

l’edificació

formes

La recuperació econòmica a la que fa referència Serrano

plurifamiliars verticals, principalment, per a la construcció

Martínez (2003) que es produeix en la dècada dels 80, i que en

d’hotels, apartaments amb piscina, entre altres modalitats

principi el mateix autor assenyala que té poca repercussió en els

d’habitatges plurifamiliars verticals. S’intenta treure el màxim

habitatges secundaris, el cas és que en el gràfic 7.7 es pot

benefici de la urbanització turística, i s’intenta donar resposta

observar que a partir d’aquesta data, comença una recuperació

ràpida a la demanda d’habitatge turístic.

de la superfície dedicada a la construcció de les principals

La superfície dedicada a les principals tipologies edificatòries de

tipologies edificatòries que aquí es contemplen, tot i que la

la Costa Daurada central pot analitzar-se en relació, més o

superfície dedicada a l’edificació privada encara no s’ha

menys directa, amb els cicles econòmics que han marcat el

estabilitzat. La superfície dedicada a la construcció de xalets, des

dinamisme del mercat immobiliari en les destinacions madures

de 1981 és bastant inferior a la dedicada a les plurifamiliars

de sol i platja basades en la producció de segones residències.

verticals, a més, la seva recuperació, sense arribar als nivells de

En la primera etapa que la literatura revisada situa el primer cicle

la dècada dels 60 i 70, comença des de 1986 i acaba al 1994,

de gran producció immobiliària, en gran part motivat per

mentre que en el cas de les plurifamiliars verticals, aquesta

l’enlairament de l’activitat turística, entre 1960 i meitats de 1970,

recuperació, assolint el màxim del període d’estudi, és més

es pot observar com en aquest interval de temps hi ha un

dilatada en el temps, des de 1983 fins 1998.

augment de la superfície dedicada a l’edificació privada que es

Un segon moment destacable serà la irrupció de les plurifamiliars

construirà, sobretot, a partir de xalets, encara que la dedicada a

en disposició horitzontal, a començaments del 2000, per sobre

les plurifamiliars verticals és també important. Aquest cicle de

les unifamiliars aïllades. El cicle d’hiperproducció immobiliària,

creixement de la superfície dedicada a aquestes tipologies

situat a meitats dels 90 fins al 2006, aproximadament, suposa

edificatòries té el seu final coincidint amb la fi de bonança

una nova manera d’urbanitzar, ja que irromp amb força una

privada

serà

executada

a

partir

de

tipologia edificatòria que fins ara havia tingut un tímid
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protagonisme, les adossades, i que al final del període d’estudi

1992) i Anton Clavé (1998), es pot reconèixer la importància

competirà amb el mercat de les unifamiliars aïllades, registrant

d’aquestes estructures construïdes sobre les quals s’hi projecta

valors, similars a quan predominava el xalet com a forma estrella

uns objectius i finalitats que queden lluny dels objectius i finalitats

del litoral de la Costa Daurada central. Permetent:

amb les que es construeixen la ciutat convencional.

- augmentar els beneficis econòmics dels constructors i

D’una banda, aquestes estructures residencials temporals, que

propietaris,

han pretès amb més o menys èxit una comunió amb l’entorn

- augmentar el nombre de vivendes per espai edificable

natural, serveixen avui d’inspiració a la ciutat convencional, tal

[augmentar la densitat]

com apuntava Gausa (1996). La flexibilitat de les seves

- satisfer a la demanda, arribant a disminuir els preus

estructures i el canvi de paradigma social (una societat ociosa

d’adquisició de l'habitatge turístic, i

que vol incorporar aquesta característica a tots els àmbits de la

- crear una tipologia edificatòria, més propera a l’espai

seva vida, que vol viure sempre de vacances) ha portat a

turístic, diferent de l'habitatge tradicional que incorpora

l’adopció d’estructures, modes de relació i tipologies d’habitatges

espai lliure al seu domini; el paradigma de l’habitatge

a la ciutat convencional. D'altra banda, moltes de les tipologies

turístic.

edificatòries d’aquests espais turístics es reprodueixen en espais
de la ciutat que quedaven al marge de les zones dedicades al

A grans trets, hi ha un major aprofitament de l’espai residencial

turisme de segones residències. Tal i com explica Gausa (1996)

privat per part de les construccions que en ell s’hi realitzen.

“[...] sobretot serien els grups d’apartaments al voltant d’una zona

Lluny del que apunten Pié i Barba (1996) sobre l’intent de

verda de relació (o un equipament comú) al principal aportació

reproducció de la ciutat tradicional que fan els espais turístics,

tipològica a un ideal implícit en tot el procés [...]. Condominis

expressat a partir de la reproducció de formes, i més enllà de la

mancomunats que, de peça experimentada en el turisme aniria

recreació o tematització (Muñoz, 2005), i de la manca de

posteriorment a convertir-se en solució tòpica traslladada a la

significat que alguns autors atribueixen a questes estructures

pròpia residència suburbana” (pàg. 117).

construïdes, el cas és que, i tenint en compte a Mullins (1991,
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7.1.4.- La densificació dels espais turístics residencials de la

comportant un moviment de residencialisme en aquestes unitats

Costa Daurada central

de naturalesa més turística. Per altra banda, la incorporació dels

Sobre l’evolució de l’índex de l’Espai Segellat, tal i com es pot

espais lliures a l’àrea privada donaria resposta a una demanda

observar en el gràfic de síntesi 7.6 que pretén estudiar el

de seguretat respecte el que hi ha a fora, a allò desconegut pel

contrast entre els diferents estats del sòl turístic urbà a la Costa

turista (Torres Benier, 2003). Un altre element que justificaria la

Daurada central, es produeix, durant el període d’estudi, un

suposada ciutat turística residencial seria el vehicle privat

procés de densificació de l’espai turístic urbà, al contrari del que

(Muñoz, 2002).

passa en l'espai residencial. Aquesta afirmació contrasta amb els

Tanmateix, la tendència lineal que presenta el gràfic 7.6 és

processos d’sprawl i dispersió urbana amb els que alguns autors

ascendent en tot el període d’estudi, concretant un augment de

caracteritzen els espais de segona residència. La valoració

l’espai construït per sobre l’espai no construït, deixant de banda

d’aquestes perifèries recreatives, sovint cau en comparació amb

la seva naturalesa, ja sigui privats o públics. Durant tot el període

la manera amb que es construeixen les perifèries metropolitanes,

d’estudi es produeix un cert equilibri, amb una lleugera tendència

que tendeixen a la homogeneïtzació de les seves formes.

ascendent, entre la proporció d’espai lliure i espai ocupat, fins a

Segons la literatura revisada, hi ha una associació entre ciutat

finals dels 90, on es produeix un augment important de la

dispersa i qualitat de vida molt important, que té a veure amb la

superfície construïda per sobre la superfície no construïda. Els

privatització dels espais lliures públics. La casa amb jardí que es

valors més baixos de la mètrica de l’Índex de l’Espai Segellat es

mostra en els diferents canals d’informació passa a ser l’ideal de

localitzen entre començament i meitat dels 70.

vida de moltes famílies. L’sprawl, identificat a Estats Units

Així, al contrari del que assenyala la literatura referent als espais

començaria a ser assimilat en les ciutats del litoral mediterrani,

turístics urbans de segona residència, s’assisteix a una
densificació d’aquests espais.
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urbanitzacions de segona residència allunyades del nucli
Gràfic 7.6. Evolució de l'Índex d'Espai Segellat a la Costa Daurada

central, en comunió amb l’espai natural, amb el qual

central. Període 1961- 2010.

s’acoblen. Espais que es caracteritzen per la seva
component de naturalitat però esquitxades de xalets. La
urbanització dispersa és la imatge pròpia d’aquests

6

espais, deixant de banda altres espais turístics de

5

segona residència, molt més densos, o si més no, amb
4

un aprofitament de l’espai residencial més intens, els
3

apartaments,

2

tradicional.

d’estètica

més

propera

a
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ciutat

1

b) Els espais turístics com a perifèries metropolitanes.
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Corba tendència Índex Espai Segellat

(y = 0,015x - 30,08)

Font: elaboració pròpia.

dels espais turístics de segona residència equiparant-los
a les perifèries metropolitanes, ja que es tracta de
territoris que han patit fortes pressions urbanístiques que
han motivat un gran canvi en el seu paisatge. Nogué

La literatura revisada enfoca aquest tema des de dues

(2007b) compara els entorns urbans i metropolitans

perspectives que acaben explicant el mateix.

sotmesos a fortes pressions urbanístiques i els paisatges

a) Els espais turístics com espais no acabats. Aquesta

originats pels turisme de masses que es va iniciar a

primera perspectiva enfoca el tema des d’una òptica molt

Espanya als anys 60. Uns són espais urbanitzats per les

limitada, i no té en compte l’espai com un tot global. Es

segones residències (González Reverté, 2005); altres, a

basa encara en fonamentacions pròpies dels anys 70,

partir de “la seva versió de baixa densitat, ha afavorit la

tòpics, on l’espai turístic urbà s’assimila a l’espai de les
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dispersió

urbana

a

Catalunya

i

la

segregació

globalització permet entendre millor aquests paisatges que

d’assentaments segons la renta a través del filtre

Nogué (2007b) bateja com a híbrids: “paisatges de frontera

residencial” (Nel·lo, 2001, pàg. 73), però ambdós

difusa, com són els paisatges de mutació intensa, els paisatges

suposen una “tendència general cap a la dispersió del

de la dispersió, els sprawlscapes, paisatges que ocupen amplies

poblament, les activitats i les formes d’urbanització.

extensions de territori en formes de taques d’oli i que transmeten

Apareix així un espai urbanitzat no de forma concentrada

una nova concepció de l’espai i el temps” (pàg. 376).

sinó dispersa” (Muñoz, 2002, pàg. 54)

Tanmateix, en el cas de la Costa Daurada central, des dels
primers anys d’urbanització del seu espai litoral, la tendència a la

Aprofundint en aquesta segona perspectiva, s’eleven a la

construcció d’espais cada cop més densos ha estat una

mateixa categoria ambdós tipus d’espais, quan tot i presentar

constant, tal i com es pot observa ren el gràfic de síntesi 7.6. Per

característiques

tant, al contrari, hi ha hagut una evolució de les unitats urbanes

formals

similars,

o

que

poden

semblar

físicament iguals, el cas és que es generen per motius diferents,

que densificaven l’espai turístic a partir de diferents formes.

responen a uns objectius diferents i es troben en fases de

Per tant, no seria aplicable a espais de segona residència,

desenvolupament diferents, en el sentit que la ciutat turística està

processos ja definits per Nogué (2006) en el sentit que "la

orientant la seva reconversió cap a la ciutat compacta (almenys

metropolització i urbanització difusa i dispersa pel territori estan

així és en el cas de la Costa Daurada central) mentre que les

creant nous paisatges en els que prima l’estandardització, la

perifèries metropolitanes de baixa densitat, són de nova creació i

homogeneïtzació, la repetició, la discontinuïtat, la clonació, la

es basen en el model de desenvolupament urbanístic anglosaxó

dispersió, l’artificialització, la tematització, la festivalització, la

(Muñoz, 2002).

banalització. [...]. La uniformitat i la manca de qualitat i originalitat

La comparació d’aquests dos espais diferents evoca a motius

de la majoria de les edificacions ens està abocant a un paisatge

que tenen a veure amb els canvis ràpids que han patit aquests

invisible i inautèntic, en especial en els espais periurbans de

espais urbans, amb la seva consideració com a territoris sense

transició [...]” (Nogué, 2006, pàg. 140- 141).

discurs

que

conformen

paisatges

sense

imaginari.

La
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7.2.- El paisatge turístic residencial de la Costa Daurada

central. Tipus d’urbanitzacions que reposen sobre una lògica

central

temporal, i que ajuden a entendre l’evolució de la manera de

La urbanalitat a la que fa referència Muñoz (2007), des del punt

construir, disposar i consumir aquest espai. Tot analitzant el

de vista de la ciutat productiva, definida com la repetició

resultat dels tipus d’urbanitzacions, es poden establir, a més, tres

d’estructures comunes, aterritorials, que acaben per dibuixar un

etapes evolutives que es definiran sobre la modelització de les

paisatge sense contingut, no és aplicable de forma immediata a

unitats bàsiques del paisatge de la Costa Daurada central i que

la ciutat turística ni als espais urbans de segona residència,

configuraran la seva identitat.

almenys als de l’àrea d’estudi.
El que fa la urbanalització és crear paisatges aterritorials: “[…]
paisatges independitzats del lloc, que ni el tradueixen ni són el

a.- Etapa 1: la simplicitat inicial del paisatge turístic

resultat de les seves característiques físiques, socials i culturals;

residencial de la Costa Daurada central

paisatges reduïts a sols una de les capes d’informació que el

És la que englobaria les urbanitzacions de tipus A, B, C, D i E.

configuren, la més immediata i superficial: la imatge” (Muñoz,

Es tracta d’urbanitzacions planificades i aprovades a finals dels

2007, pàg. 296). Paisatges que s'aniran reproduint, o recreant,

60 i fins a meitats dels 70. El paisatge que dibuixen aquestes

en aquest cas, al llarg del litoral mediterrani.

urbanitzacions sí que és el paisatge típic que es descriu en la

Tanmateix, a partir dels resultats obtinguts es pot sostenir que en

literatura sobre els espais turístics urbans de segona residència,

el paisatge turístic residencial de la Costa Daurada central

caracteritzats per la seva simplicitat tant en els elements que les

s’identifiquen unes unitats bàsiques que porten a parlar

composen com per la configuració que resulta de la seva

d’heterogeneïtat formal en la composició d’aquest tram del litoral,

disposició en l’espai. Aquestes característiques es poden

i a un augment, en el temps, de la complexitat funcional en la

observar en les modelitzacins en 3D dels tipus de paisatge que

manera com es configura.

pertanyen a aquesta primera etapa, figura 7.1, que destaquen

L'heterogeneïtat permet establir tipus de paisatge bàsics que

per una simplicitat funcional i estructural.

formen el mosaic paisatgístic turísticourbà de la Costa Daurada
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Figura 7.1. Representació dels tipus de paisatge de l’etapa 1.
Tipus de paisatge C (1971)

Tipus de paisatge A (1967)

Font: elaboració pròpia.

Tipus de paisatge B (1969)

Font: elaboració pròpia.

Tipus de paisatge D (1972)

Font: elaboració pròpia.

Font: elaboració pròpia.
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Tipus de paisatge E (1975)

La simplicitat estètica s’expressa en un predomini de la
tipologia edificatòria plurifamiliar vertical en la franja més
propera a la línia litoral, la resta de l’àrea urbanitzada es
troba ocupada per xalets. Cal assenyalar que, tot i que
les plurifamiliars verticals poden presentar una disposició
diferenciada en l’espai que urbanitzen, ja sigui tancantse en elles mateixes o obertes a la resta de l’espai urbà,
el públic, s’observa una tendència, de les edificacions, a
mirar al mar o platja, principal reclam turístic. Les
edificacions plurifamiliars verticals, situades en la franja

Font: elaboració pròpia.

més propera a la línia litoral i en la franja intermèdia,
incorporen

Els tipus de paisatge que formen part d’aquesta primera etapa,
es caracteritzen per uns trets funcionals, estètics i configuratius
comuns.
- La seva simplicitat funcional, es concreta en un reduït
protagonisme del Sistema d'Espais Lliures Públics i en
una escassa presència dels espais dedicats al Sistema
d'Equipaments Públics i Col·lectius, reafirmant la creença
de que es tracta de peces urbanes caracteritzades per
una monofuncionalitat per la qual són conegudes les
urbanitzacions de segona residència dels anys 60 i 70.
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al

seu

domini

privat

espais

lliures

i

equipaments de propietat privada. Així mateix, la
superfície urbanitzada a partir de tipologies edificatòries
de baixa densitat, situades entre la franja intermèdia i
interior, dels tipus d’urbanització que formen part
d’aquesta etapa primera etapa, presenten una gran
diversitat formal. Tant les plurifamiliars verticals que es
situen en la franja més propera a la línia litoral, i les
plurifamiliars verticals situades en una franja intermèdia,
incorporen

al

seu

domini

privat

equipaments privats de gaudi col·lectiu.

espais

lliures

i
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-

La

configuració

singular

dels

espais

de

segona

aterritorialitat, descontextualització, entre altres. I és el que porta

residència respon a la satisfacció de necessitats

a assimilar els processos de creixement urbà propis del turisme,

relacionades en la satisfacció d’una experiència d’oci i

amb desenvolupaments metropolitans perifèrics.

recreació. La configuració dels paisatges turístics estan

La simplicitat del paisatge, en aquesta etapa, resulta interessant

pensats en clau de turista i pels turistes, sent identificat,

per diversos motius. La imatge més repetida i que descansa en

el paisatge turístic, “a partir de la mobilitat i la mirada

l’imaginari dels turistes i residents, vers les urbanitzacions

dels seus visitants” (Vera et al., 2011, pàg. 254). El

dedicades a les segones residències en el litoral mediterrani, és

paisatge de les urbanitzacions dels anys 60 i 70 respon a

la postal que plasmen: o bé, les urbanitzacions de xalets

la venda d’aquest paisatge turístic, per ser consumit per

amagades entre la natura, o bé, els alts edificis d’apartaments

turistes. Imatges que despertin el desig dels turistes i a la

exposats al llarg de la línia del litoral. És el màxim exponent de

vegada es converteixin en un avenç de l’experiència que

simplicitat d’un paisatge, prepara’t per a consumir, que porta a

viurà el turista en les seves vacances, en el cas

relacionar aquests espais amb els processos d’aterritorialitat, i

d’aquesta etapa, urbanitzacions de baixa densitat que es

per consegüent, a la pèrdua d’identitat dels paisatges urbans, per

barregen amb la seva component natural.

aquesta reducció a “una sola capa d’informació que els
configuren, la més immediata i superficial: la imatge” (Muñoz,

S’enceten dues qüestions. La primera té a veure amb la

2005, pàg. 3), és també contemplada per altres autors que han

identificació un model de consum, on les imatges prevalen per

concretat aquest fenomen per als paisatges turístics urbans. És

sobre el descobriment real del paisatge turístic, en els llocs

el cas de Gausa (1996), que vincula directament aquests

transformats pel turisme. La segona té a veure amb el fet de que

processos d'estandardització dels paisatges i banalització urbana

els nous llocs creats pel turisme, es redueixin a la representació

com a conseqüència o resultat de la implantació de l’activitat

d’una imatge creada per satisfer una demanda en un moment

turística en un territori. Després d’identificar certs elements

donat. Aquestes dues situacions porten al que la literatura

construïts i/o situacions que tenen lloc en els espais turístics,

revisada anomena processos de banalització, homogeneïtzació,

defineix el turisme com un fenomen de descontextualització, ja
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que “imatges, missatges, signes d’identitat cultural (són)

conserva certa essència que li confereix la forma residencial de

traslladats d’un lloc a un altres del planeta en un accelerat procés

segona ocupació.

de mestissatge i barreja” (Gausa, 1996, pàg.111), és el que a
grans trets, i per la totalitat del territori, Nogué (2007b) qualifica

Figura 7.2. Representació dels tipus de paisatge de l’etapa 2.

com a paisatges híbrids. Ara bé, el discurs aquí és producte de
l'evolució de com era a finals dels 70. La realitat ha canviat i, per

Tipus d’urbanització F (1983)

tant, cal ajustar també la comprensió que d'ell en tenim.

b.- Etapa 2: l’inici de la complexitat en la configuració del
paisatge turístic residencial a la Costa Daurada central
Aquesta etapa suposa un canvi en la manera de disposar, i en
definitiva configurar, els components bàsics sobre l’espai turístic
residencial, i també hauria de provocar una nova manera

Font: elaboració pròpia.

d'entendre'l. És la que comprèn les urbanitzacions aprovades als
anys 80: el tipus d’urbanització F i G. Tal i com es pot observar

Tipus d’urbanització G (1989)

en la modelització en 3D d’aquests tipus de paisatges turístics de
segona residència, figura 7.2, hi ha un augment de la complexitat
funcional i estructural. En les unitats de paisatge turístic
residencial que comprenen aquesta etapa, es projecta un
paisatge urbà que comença a allunyar-se de la projectada als 6070, i és més propera a la ciutat convencional de costa, tot i que
Font: elaboració pròpia.
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Es trenca amb la tendència a la simplicitat de l’espai turístic

l’inici en la consideració dels equipaments turístics,

residencial, tal i com s’havia fet des de meitats dels 60 fins a

establiments turístics censats, que ocupen una situació

meitats dels 70, i per extensió, fins a finals d’aquesta dècada. El

més o menys propera al recurs turístic que justifica la

tipus d’urbanització F, aprovada de mitjana a començaments

seva construcció, la platja. També es detecta un

dels 80 és un exemple clar de l’augment de la complexitat tant

augment en la complexitat de la trama urbana, doncs es

estètica com funcional del paisatge turístic residencial que

construeixen elements relacionats amb el sistema de

dibuixa. Per extensió, dins la mateixa etapa també s’inclouria el

comunicacions viàries amb l’objectiu d’articular els fluxos

tipus d’urbanització G, aprovada, de mitjana, a finals dels 80.

circulatoris dins la unitat constructiva. La mateixa

-

Pel que fa a la complexitat funcional, fins al moment els

responsabilitat recau sobre el Sistema d'Espais Lliures

tipus d’urbanització pertanyents a la primera etapa,

Públics, que més enllà de funcionar com a coixí o zona

contemplaven

al

d'esmorteïment entre espais construïts, comença a

Sistema d'Equipaments Públics i Col·lectius, i aquests es

adquirir un paper important en l’articulació dels fluxos

reduïen a aquells de naturalesa recreativa, i quasi

circulatoris. Perd pes el paper dels espais lliures públics

sempre quedaven sota la propietat privada i gaudi

com a espais de transició entre la costa i l'àrea

col·lectiu (pistes de tennis, sobretot i equipaments de

urbanitzada.

mínimament

els

espais

dedicats

recolzament a la urbanització com els pàrquings). Per

-

Pel que fa a complexitat estètica, destaca un augment

contra, en el tipus d’urbanització d’aquesta segona etapa

del protagonisme de les plurifamiliars horitzontals, que

ja es contempla un ventall més divers d’equipaments

diversifica les formes del paisatge urbà de segona

públics i col·lectius, i més relacionats amb necessitats

residència a la Costa Daurada central. També augmenta

pròpies de la població permanent, com per exemple,

la complexitat estètica en la primera línia de costa, on

centres educatius. De forma general, no ocupen un lloc

per primera vegada es trenca el paisatge dominat per les

central en la configuració del pla, sinó que es situen en la

plurifamiliars verticals, i les unifamiliars aïllades irrompen

franja de descripció més interior. També cal destacar

en aquesta franja del pla. Encara es presenten trames
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-

laberíntiques heretades de formes més pròpies de

caracteritzaria per la consolidació d’una configuració del paisatge

l’etapa anterior.

turístic residencial més complexa, tal i com es pot observar en la

La configuració dels tipus d’urbanització que defineixen

figura 7.3; i ja iniciada en l’etapa anterior, que acabaria per

el paisatge turístic residencial, en aquesta etapa, és

reforçar la complexitat estètica i funcional ja característica en

també més complexa, suposant un trencament pel que

l’etapa anterior. Encara es mantenen trames urbanes que poden

fa a l’etapa anterior en el paisatge turístic residencial de

resultar impermeables per a l'accés a la urbanització, però el cas

la Costa Daurada central. S’incorporen espais per a

és que, en general, resulten més regulars.

facilitar la circulació en l’interior del tipus d’urbanització,
satisfent

necessitats

més

properes

a

la

ciutat

convencional, i la situació dels espais dedicats al

Figura 7.3. Representació dels tipus de paisatge de l’etapa 3.

Sistema d’Equipaments Públics i Col·lectius ocupen
espais estratègics no sols per a la satisfacció de
necessitats

relacionades

amb

el

gaudi

Tipus d’urbanització H (1989)

recreatiu.

Aquestes consideracions apropen el paisatge turístic
residencial de les segones residències a la ciutat
convencional.

c.- Etapa 3: la consolidació de la complexitat en la
configuració del paisatge turístic residencial de la Costa
Daurada central
Aquesta etapa s’enceta amb el tipus d’urbanització H, aprovada,
de mitjana, a finals dels 80, i que compren el tipus d’urbanització
I, aprovada a començaments dels 90, i per extensió al 2000. Es
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edificacions, presenten un menor aprofitament de la seva
Tipus d’urbanització I (1993)

superfície urbanitzable, i es dispersen dins el seu espai
urbanitzable.
Per altra banda, les unifamiliars aïllades perden pes en la
primera línia de costa i es localitzen, també, en la part
més interior. Les plurifamiliars horitzontals també perden
pes, tot i situar-se en un espai intermedi.

-

La complexitat funcional es concreta en un augment dels
tipus d’usos que es donen en aquestes urbanitzacions.

Font: elaboració pròpia.

Augmenten els tipus d’equipaments públics i col·lectius,
més propers a necessitats de la població permanent

-

La complexitat estètica es concreta en les diverses
formes que es donen en aquestes urbanitzacions,
sobretot en les plurifamiliars verticals. Es tracta de grans
espais urbanitzables que incorporen equipaments privats
i espais lliures privats. Les plurifamiliars verticals, de gran
superfície, en general i situades, sobretot, en la franja
intermèdia i interior, es disposen al voltant d’aquests
equipaments de caire privat. En la franja intermèdia i
interior, augmenten els espais dedicats al Sistema
d'Espais Lliures Públics. A mesura que les plurifamiliars
ocupen

espais

més

propers

al

litoral,

(equipaments educatius, sanitaris, aparcaments, entre
altres), però sense oblidar els pròpiament turístics, que
acaben ocupant espais més propers a la línia litoral.
Destaca les grans superfícies dedicades al Sistema
d'Espais Lliures Públics que funcionen com a espais de
transició entre la platja i l’espai urbanitzat, i com a espais
que gestionen i articulen els fluxos circulatoris tot donant
sentit a la trama urbana. També destaca el seu paper
com a espais que relaxen la densitat edificatòria de les
urbanitzacions.

aquestes
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-

La configuració que presenten els tipus de paisatge en

Costa Daurada central en el seu camí cap a la reestructuració

aquesta etapa, porta a afirmar que davant la suposada

com a espai turístic de segona residència: la mutació d’un lloc

aparença de banalitat amb la qual es sol caracteritzar

enel qual la funció turística en transforma la permanència de la

aquest espai urbà, el que es manifesta, en aquests

monofuncionalitat turística i la persistència o el creixement de la

resultats, és l’existència d'una component de diversitat.

diversificació. Com s’ha confirmat a partir de la literatura revisada

Aquesta afirmació que discuteix alguna de la literatura

i el resultat de la metodologia aplicada, es pot afirmar que els

consultada, implica una nova comprensió d'aquests tipus

espais turístics de segona residència a la Costa Daurada central

d'espais d'acord amb la seva realitat material a la fi del

han evolucionat cap a la construcció d’una ciutat, i la

segle XXI. Superant la seva condició objectiva de la fase

conseqüència és la transformació de la funció turística del lloc.

d'inici del procés.

No es pot oblidar, en tot aquest procés, d'altra banda que “[...]
dues vacances mai seran idèntiques [...]” (Löfgren, 1999, pàg. 8).

L’establiment d’aquestes etapes evolutives i la transformació o

Si l’experiència del turista és una de les parts fonamentals que

evolució en la configuració dels espais dedicats a la segona

construeix el paisatge turístic, parlar de la banalització dels

residència, porta, de fet, a recolzar la idea que els paisatges

paisatges turístics no és correcte, doncs la vessant personal no

turístics no són estàtics. Aquest fet permet establir processos

es té en compte. No es tracta de parlar d’imatges, sinó de

evolutius que els defineixen i l’identifiquen, diferenciant-se,

paisatges. En el cas dels espais del turisme residencial, la part

doncs, per les formes i funcions que es desenvolupen en ells, en

emocional és multiplica: espais on el turista viu unes sensacions

un moment donat.

que queden emmagatzemades formant el seu mindscape:

En l’evolució observada es pot distingir, de fet, un dels tres

experiències, sentiments...els paisatges de les meves vacances,

itineraris que proposa l’Équipe MIT (2002), i que ha adoptat la

dels meus estius... La identitat pròpia emmirallada a la realitat del
paisatge.
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7.3.- La identitat del paisatge turístic residencial de la Costa

paisatgístics permet crear un model explicatiu sobre el paisatge

Daurada central

de les segones residències de la Costa Daurada central.

El turisme genera paisatges fruit de les expectatives de la

Els patrons són els contenidors de la identitat del paisatge, són

demanda, les voluntats dels promotors i l’entorn on es

els que li proporcionen una singularitat, reconeguda per turistes i

materialitza. Els paisatges són les formes que adquireixen els

residents. La identitat paisatgística de la que és propietari l’espai

sistemes territorials, el semblant propi d’un lloc concret amb el

turístic de la Costa Daurada central, fan que la seva viabilitat

qual els individus s’hi identifiquen. Els paisatges turístics tenen

passi per una evolució coherent i natural d’acord amb el context

unes formes característiques que els fan identificables pels

en el que es troba en cada moment i, en definitiva, que la seva

habitants de qualsevol territori, podent generar sentiments

reinvenció no suposi una transformació radical. L’evolució del

d’apropiació. En el cas del projecte desenvolulpat en aquestes

paisatge de les segones residències a la Costa Daurada central

pàgines, el paisatge que identifica a l’àrea d’estudi és el que

ha estat clarament descrit i representat en l’evolució dels models

dibuixa el patró de paisatge IG, incloses les seves variants. La

de paisatge proposats per a diferents moments temporals. Del

seva composició i configuració caracteritza un paisatge turístic

tipus de paisatge A, aprovat a finals dels 60, fins al tipus de

residencial concret de la costa mediterrània. Aquest apartat

pisatge I, propi dels 90 i 2000.

culmina la discussió dels resultats de l'anàlisi a nivell de

Aquesta idea és el punt de partida del segon subapartat. Fins al

paisatge.

moment el paisatge ha estat estudiat a partir de les mètriques

En el primer subapartat es defineixen els patrons de paisatge

espacials, que són paràmetres quantitatius que permeten

que es van repetint al llarg de l’espai construït de la Costa

estudiar la seva composició i configuració. L’estudi del contingut

Daurada central, que es concreten amb els tres tipus de patrons

del

ja descrits i que culminen culminen amb la identificació del patró

confeccionats que consideren aquesta vessant més qualitativa

de paisatge bàsic per a la Costa Daurada central, el patró IG i les

que no cobreixen les mètriques.

paisatge,

es

contempla

en

els

models

funcionals

seves variants, i que formen el mosaic paisatgístic d’aquesta
àrea d’estudi. La identificació i l’establiment d’aquests patrons
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7.3.1.- Els elements de diferenciació

manifestaven, i manifesten, les necessitats i voluntats dels

L’essència del paisatge recau en la seva capacitat per crear

agents constructors i consumidors de l’espai turístic urbà de la

identitats territorials. Sobre aquesta idea, Nogué (2007b) posa de

Costa Daurada central. L'espai turístic residencial de la Costa

relleu el paper del paisatge en el “procés de formació,

Daurada central és, doncs, un territori formulat per viure d’una

consolidació i manteniment d’identitats territorials” (pàg. 374). La

forma específica. De fet, el patró bàsic de paisatge que defineix a

identitat és “el conjunt de característiques que fan que una

la Costa Daurada central, el patró IG, és l’herència d’una forma

persona o comunitat sigui ella mateixa” (Diccionari Català de la

de fer turisme. La identitat com a dimensió que contempla

Gran Enciclopèdia Catalana). La identitat és l’element diferencial

qualsevol paisatge, també es fa present en aquest espai d’ús

d’un territori, el que el fa diferent a altre, “en la disciplina

temporal, caracteritzat, tanmateix, en alguna de la literatura

geogràfica

la

revisada com a espais buits de significat. En els espais de

reconstrucció, la percepció i el canvi són conceptes que depenen

segona residència, el turista diposita en ell una part de la seva

dels atributs diferencials i les relacions que són l’expressió del

vida, relacionada amb l’experiència turística (encara que dues

diferent grau [...], al voltant d’unes línies culturals i subjectives”

experiències turístiques viscudes en un mateix espai mai seran

(Terkenli et al., 2007, pàg. 39).

idèntiques) (Löfgren, 1999).

El caràcter d’un territori, que Nogué (2007b) sintetitza en la

Per una banda, “la identitat d’un lloc és el que constitueix

relació que s’estableix entre paisatge- cultura- regió, s’ expressa,

l’element bàsic o, millor dit, el prerequisit arrel del qual s’inicia el

ara, en termes de paisatge- identitat- lloc (pàg. 374). Els patrons

procés de transformació del paisatge en el paisatge turístic o, el

paisatgístics elaborats identifiquen els atributs diferencials, sota

que és el mateix, el conjunt de qualitats que distingeixen el

el principi d’heterogeneïtat en el que es basa l’Ecologia del

territori des del punt de vista paisatgístic, les característiques

Paisatge, i les línies cultural i subjectives són expressades en

d’un territori que estimulen l’interès per la seva utilització

cadascuna de les unitats paisatgístiques o tipus d’urbanització de

turística” (Romita i Muoio, 2009, pàg. 68- 69). Per altra banda, la

la Costa Daurada central, les quals són fruit d’una composició i

identitat d’un paisatge, sobretot turístic, és el motor d’evolució i

configuració expressades en uns documents, plans parcials, que

viabilitat del mateix. La forma en la que els individus el viuen és
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el que el fa repensar i evolucionar. La identitat d’un paisatge és

7.3.2.- El significat del paisatge

un element variable. La relació que s’estableix entre el grup

Es pot acceptar, doncs, que el paisatge de la Costa Daurada

humà que hi viu i hi projecta les seves expectatives, és canviant:

central és singular, ja que tot i que pot presentar similituds amb

“la identitat d’un lloc sotmesa a una contínua renegociació i

altres paisatges de destinacions turístiques del litoral mediterrani,

transformació en el temps, espai i context [...]” (Terkenli et al.,

el contingut de les seves estructures, la seva identitat, el fa únic.

2007, pàg. 39). De fet, Wigley (2005) afirma que el fet de que

La confecció d’un mètode d’anàlisi qualitatiu a partir de la

una ciutat estigui contínuament canviant és una part fonamental

informació continguda en les fonts d’informació consultades, i per

de la identitat del lloc.

als nivells d’anàlisi proposats, permet suplir les mancances de

L’estudi del paisatge de la Costa Daurada permet anar més enllà

les mètriques espacials i permet reforçar aquesta diferenciació.

de l’estudi del territori turístic com un espai estandarditzat. És

L’evolució de la composició de les urbanitzacions de segona

cert que la creació d’un model de paisatge per aquest territori en

residència, queda plasmada en l’evolució dels documents de

particular, ha permès donar un tractament objectiu a un tipus de

planejament parcial: des de la creació de polígons residencials

paisatge -el turístic residencial sotmès a valoracions subjectives-

de segona residència als 60 i 70, passant per la modificació i

doncs la relació entre un territori turístic i el seu consumidor, o

reformulació als anys 80 de molts d’ells i la materialització

turista, és una relació totalment subjectiva.

d’altres ja posats en marxa en les dècades anteriors, i per un

La renegociació de la identitat a la que fan referència Terkenli et

desenvolupament turístic més proper al fet urbà i més racional,

al. (2007), i que es la causant de la transformació de l’espai i, per

entre els anys 90 i 2000. La informació extreta i sotmesa al

extensió del paisatge, dóna contingut a espais com identitat, i

mètode d’anàlisi també permet explicar els ritmes de construcció

l’allunya de ser comparat amb paisatges aterritorials.

de l’espai turístic a partir de la justificació sobre la construcció de
les urbanitzacions de segones residències a la Costa Daurada
central. En el cas de l’àrea d’estudi, els canvis en la demanda,
tant en preferències com expectatives, la lluita contra la
especulació, la saturació de l’espai litoral, les fluctuacions en la
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demanda i el consum, i l’equilibri territorial plasmat en la voluntat

Els tipus d’urbanitzacions pròpies de la Costa Daurada central

de crear una continuïtat en el paisatge litoral, han marcat els

evolucionen, partint de configuracions marcades per la simplicitat

ritmes en la creació d’aquest espai i el per què d’aquest.

estètica i funcional, que no heterogeneïtat formal, fins a tipus

A nivell de tipus d’urbanització, el resultat de les mètriques

d’urbanitzacions, que tot i que compten amb la presència de

estructurals de composició es veu completat pel resultat de la

components més propers a la ciutat convencional, una fisonomia,

mètrica estructural que es fixa en la configuració de les mateixes

la faç, que fa que els individus els contemplin, encara, com un

i que estudia la connectivitat dels tipus d’urbanització que

espai diferent al de la ciutat convencional.

constitueixen el paisatge de la Costa Daurada central. Aquesta

Tot el procés d’anàlisi, a partir de les mètriques espacials i a

mètrica espacial aporta resultats sobre la localització dels tipus

partir del model funcional, i per a tots els nivells d’anàlisi

d’urbanització, i en definitiva dels tipus de paisatge, en l'àrea

proposats, convergeixen en la mateixa constatació: es produeix

d'estudi. Proporciona una perspectiva més global sobre el

una evolució del paisatge turístic de les segones residències cap

mosaic paisatgístic de la Costa Daurada central, tot determinant

a espais més propers a la ciutat convencional, on el seu

la seva accessibilitat als principals elements d’atracció i que

exponent màxim és la qualitat, entesa com el resultat d’un procés

justifiquen la seva situació respecte aquests: el mar i el nucli de

de maduració i que es manifesta d’una forma explícita en els

població tradicional.

documents de planejament urbanístic.

El model funcional es concreta en la modelització dels tipus

Els resultats, però, tant de les mètriques espacials com dels

d’urbanització que caracteritzen al paisatge de la Costa Daurada

models funcionals, als diferents nivells metodològics proposats,

central. Un mètode d’anàlisi mixt, que es centra en l’aspecte

fan pensar que aquesta evolució cap a estructures més properes

formal dels tipus d’urbanitzacions: la representació explícita de la

a les d’una ciutat convencional, ja es covava de forma

configuració

unitats

inconscient en els agents encarregats de dissenyar i executar

paisatgístiques, un cop ja estudiats aquests aspectes des de les

aquests espais, i en el canvi de preferències dels seus

mètriques espacials, a nivell de tipus d’urbanització.

consumidors. El resultat allunya a la Costa Daurada central del

i

composició

de

cadascuna

de

les

paisatge turístic de les destinacions madures del litoral
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mediterrani de l’imaginari convencional, entesos com espais

temporal dels espais residencials urbans que es

naturals esquitxats per segones residències, o espais litorals

pretenien construir.

fragmentats per l’emergència de taques urbanitzades, i l’apropa

-

En dècada dels 80, els plans parcials es centren en

cap a paisatges més propers als d’una ciutat, a tocar de mar. En

modificar i revisar els documents de planejament parcial

definitiva, un paisatge urbà estructuralment compacte, ben

aprovats en les dècades anteriors, ja que molts d’ells

connectat i de qualitat, capaç de respondre a les necessitats dels

restaven inacabats i altres havien estat executats amb

residents, i contenidor d’una essència pròpia forjada per una

irregularitats: o no complien amb els estàndards mínims

trajectòria temporal característica.

o requeriments bàsics per garantir la seva d’habitabilitat

Els canvis en el plantejament dels espais turístics de segona

o no complien amb l’estipulat en el document d’execució.

residència, i per extensió del paisatge turístic de la Costa

Tanmateix, es continuen aprovant nous plans parcials,

Daurada central, apareixen de forma conscient en el planejament

als 80, però en menor mesura, i començant a mostrar

general, i en el planejament a menor escala, el planejament

una preocupació pel mercat immobiliari de tipus

parcial. Aquests últims, plans tot i ajustar-se a les ordenances i

permanent.

directrius del planejament general, s’adapten a la realitat del
moment, mostrant preocupacions i necessitats a cobrir en el

Durant els 90 i 2000, no s’expressa de forma tant explícita la

moment d’aprovació i disseny del pla.

naturalesa dels habitatges de segona residència, l’expressió

-

En el planejament general i parcial dels 60 i 70, es

“residència temporal” o “residència secundària” deixa pas a

precisa la voluntat de reconversió de les estructures

expressions més ambigües pel que fa a la naturalesa dels

urbanes en quelcom més complex i habitable, ciutat. El

habitatges destinats a la residència temporal. Sí que s’expressa

planejament parcial, molt més flexible en la seva

el requeriment de sostenibilitat i racionalitat amb el que s’han de

adaptació al context territorial i temporal, en aquestes

dissenyar i executar els plans parcials, tot respectant els mínims

dècades, és contundent a l’hora d’afirmar la vocació

pel que fa a les dotacions urbanístiques locals.
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-

-

En la dècada dels 90, la urbanització de nous sectors es

turística residencial de ciutat jardí amb caràcter específic

justifica per solucionar problemes relacionats amb

de residència permanent. En aquest últim cas, espais

l’activitat turística i amb l’explosió demogràfica que

tradicionalment dedicats a la residència permanent es

comporta la urbanització de nous sectors. Es comença a

serviran de tipologies associades, per tradició, al

qüestionar la viabilitat de les estructures de segona

desenvolupament turístic. Les intencions del planejament

residència ja construïdes. En el planejament general, la

parcial denoten una evolució cap a un paisatge urbà més

intenció de resoldre el futur dels espais de segona

semblant a la ciutat tradicional. Les accions per crear

residència, tot incorporant-los a l’estructura urbana de la

ciutat es centren en: afavorir la compactació relativa dels

ciutat, per acabar esdevenint, en conjunt, ciutat litoral, es

teixits urbans, en connectar les diverses parts de la ciutat

fa de forma explícita. S’assisteix a una barreja de

i en especial les urbanitzacions de llevant i ponent, i en

formes: habitatges temporals i habitatges permanents

una adequada dotació dels barris residencials pel que fa

presenten la mateixa fisonomia.

a equipaments, comerç i serveis urbans així com una

En la dècada del 2000, la sostenibilitat dels espais

bona connexió amb la matriu d’espais verds públics.

turístics residencials en un factor clau per al seu

Totes aquestes accions de caràcter urbà suposen una

desenvolupament, en el cas del municipi de Cambrils

oportunitat per a la reconversió del sector turístic. Tot i

arriba a la seva màxima expressió amb la confecció i

aquesta voluntat de construir una estructura urbana

incorporació posterior al POUM, del document Agenda

cohesionada, de qualitat i ben connectada, el boom

21. Els problemes relacionats amb l’activitat turística es

immobiliari d’aquesta dècada porta a continuar amb

plasmen en una saturació de la primera línia de costa. La

estratègies relacionades amb el creixement urbanístic de

urbanització de nous sectors ha de complir amb les

caràcter residencial turístic, però sense especificar si es

previsions del planejament general pel que fa a la

tracten d’habitatges d’ús temporal o permanent. Per tant,

conversió

es projecta crear espais de nou desenvolupament que

de

sòl

urbanitzable,

per

connectar

urbanitzacions ja executades i per completar una oferta
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En l'evolució, doncs, dels espais turístics dedicats a segones

sense caure en processos de transworldment i unworldment.

residències a ciutat, culmina la construcció de la ciutat turística.

Terkenli (2002) encunya aquests dos conceptes per a la

Aquesta evolució es tradueix també en el canvi de comprensió

comprensió de l’evolució dels paisatges turístics urbans a nivell

d’aquests espais: passant de ser espais per ser consumits a

global. El terme unworldment fa referència a la dissolució de les

espais per ser viscuts.

característiques geogràfiques i la identitat del paisatge, creant

S’ha constatat en les pàgines d'aquest projecte, doncs, que la

formes i funcions ageogràfiques, perdent el sentit del lloc

transformació del paisatge de la Costa Daurada central ha patit

(Terkenli, 2002, pàg. 231). El segon concepte, transworldment, té

una evolució d'acord a la seva identitat d'espai turístic, i tot i que

a veure amb els conceptes de disseminació i comunicació, que

estructuralment ha tendit a ciutat, essencialment, no ha perdut el

es plasma en els ràpids canvis en la oferta i demanda dels

seu caràcter, que fa que en cap dels tres municipis que formen

paisatges turístics.

l’àmbit d’estudi no es qüestioni el seu adjectiu de turístic.

Si que la transformació, de l’espai turístic de la Costa Daurada

El paisatge turístic pot ser discutit des de dues perspectives

central ha evolucionat en funció del mercat turístic i les seves

diferenciades. La perspectiva local, que explica l’evolució del

preferències, però ha mantingut la seva identitat en la recerca de

paisatge turístic i proporciona els instruments per analitzar-lo i

fórmules poc agressives amb el paisatge imperant. Ha primat el

observar-lo, i la perspectiva global, que fa que l’essència d’aquell

manteniment d’una identitat, un paisatge amb caràcter, per sobre

paisatge perduri, malgrat que la seva estructura tendeixi a

d’altres fórmules més radicals i que podrien posar en perill la

urbana.

viabilitat del lloc. En aquests processos, que es produeixen a

En el context actual, el consum a nivell global aposta per models

nivell global, la lògica local ajuda a la creació d’identitats

turístics basats en l’autenticitat del producte. Així, l’esforç dels

paisatgístiques, i ajuda a entendre que el paisatge de la Costa

agents que participen en la composició i configuració del

Daurada central no és un paisatge buit, doncs és l’abocador

paisatge turístic de la Costa Daurada central per crear quelcom

d’expectatives personals, ja que en l’adquisició d’una segona

consolidat i basat en uns atributs propis, troba la seva viabilitat

residència, tal i com s’ha observat en la literatura revisada, el

en la seva evolució i transformació, des de la perspectiva global,

sentiment imperant és l’emocional vers el racional. Lluny del
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desordre amb el que és qualificat el paisatge turístic urbà, el

A la llum dels resultats obtinguts, la transformació de les formes

present projecte permet establir un ordre i una evolució en el

de consum no han provocat la creació de paisatges basats en

mateix, el projecte ha permès definir tipus de paisatge en l’àrea

l’efímer, doncs en la Costa Daurada central les estructures

d’estudi i identificar un patró de paisatge singular IG que el

turístiques de segones residències tendeixen a construir espais

caracteritza, i amb el qual turistes i habitants l’identifiquen i

més urbans, espais més propers a la permanència, varia la seva

aboquen un sentiment de pertinença. Tal i com apunten Coëffé i

funcionalitat i significat, però sense comprometre la seva

Violier (2008) no s’ha de negar la capacitat dels individus a

identitat, doncs a ulls de turistes i residents, continuen sent els

interpretar i acollir allò que passa al seu volant, ja que un objecte

espais ideals per viure de vacances, o fins hi tot, per a viure de

en aparença idèntic pot donar lloc a usos i imaginaris diferents.

forma permanent amb un nivell alt de benestar.
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1.a) L'evolució dels espais de segones residències es

8.- Conclusions finals

plasma en unes estructures i unes funcions que han anat
adaptant-se al context socioeconòmic i a les voluntats

Les conclusions a les que s'ha arribat després del disseny i

dels agents que transformen i consumeixen el territori.

aplicació de la metodologia aquí proposada, i dels resultats

En l'actualitat no es qüestiona la urbanitat dels espais turístics de

obtinguts per a la Costa Daurada central, tenen a veure amb els

segona residència. Són espais urbans situats arran de la línia de

objectius determinats a l'inici del present projecte.

costa, que poden ser distingits d'altres peces urbanes, com

L'objectiu principal que es plantejava era la identificació de

poden ser els nuclis tradicionals. La idea de que en els paisatges

patrons del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada

turístics entren en la categoria de paisatges aterritorials,

central D'aquest objectiu principal es derivaven uns altres

urbanals, en el que es repeteixen les mateixes formes i

objectius específics i operatius que giraven entorn dos eixos que

estructures, de forma disseminada, desordenada i extensiva.

han encarrilat la present recerca:

Els espais turístics de segona residència tenen la seva pròpia

1) la consideració dels espais turístics de segona

identitat. La possibilitat de reconèixe'ls com a part important de

residència com a paisatges urbans específics, i

l'experiència vital dels turistes que adquireixen o gaudeixen d'una

2) la descripció i valoració del paisatge de les segones

residència de forma temporal al llarg de la seva vida, els atorga

residències a partir de mètodes contrastables que vagin

identitat, capacitat de ser reconeguts i llegits.

més enllà dels atributs subjectius als que se sol sotmetre

Aquesta idea s'allunya de la consideració d'aquests espais com a

aquest espai.

espais periurbans, mancats d'identitat, homogenis en les seves

Així, les conclusions s'organitzen en aquests dos grans eixos,

formes, simplificades a la única funció que han de complir, la

que a la vegada presenten una estreta relació entre ells.

funció residencial. Al llarg d'aquest treball, queda prou discutida

Pel que fa al primer eix, les principals conclusions són:

la idea que els conceptes de banalització i aterritorialitat dels
paisatges turístics, i concretament del paisatge de la Costa
Daurada central, no és aplicable en l'àmbit estudiat.
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1.b) La consideració de l'espai turístic de segones

2.a) Els paisatges de les segones residències poden ser

residències com a paisatge específic a identificar,

considerats territoris amb una gran capacitat per reciclar-

suposa una oportunitat metodològica per a la definició i

se, repensar-se, espais que ofereixen un gran ventall

tractament d'aquests espais.

d’oportunitats per reinventar-se i no esdevenir obsolets.

Des d'un punt de vista clàssic, l'estudi de l'espai turístic de les

Aquesta capacitat de reinventar-se, dels espais turístics

segones residències ha limitat el seu domini a l'evolució territorial

residencials, té el seu màxim reflex en l'evolució de la

de les unitats de residència, des de la seva aparició als anys 60

funcionalitat de les estructures residencials, doncs es produeix

fins a l'actualitat. La seva definició i tractament, ha pres la ciutat

un reconegut fenomen de residencialisme en aquests espais

convencional com a pauta per explicar la seva expansió, fent

tradicionalment dedicats a la residència temporal: s'opta per

poca justícia a la seva singularitat estructural i funcional, i al seu

convertir les residències temporals en primeres residències com

principi de creació: el gaudi recreatiu. De fet, tot i l'esforç per la

a exponent màxim de qualitat de vida. La superació de la seva

integració d'aquestes unitats de gaudi temporal a la ciutat

definició original, i el seu estudi com a paisatge, ha estat fruit del

convencional, tal i com s'ha exposat per al cas dels municipis

pas del temps i de l'evolució de la manera de gaudir-ne, que ha

que formen l'àrea d'estudi, es produeix l'efecte contrari. La

portat a definir-los com a espais amb identitat pròpia.

configuració i composició de molts d'aquests espais dedicats a la
residència temporal, amb la seva màxima expressió en les seves

2.b) El tractament dels espais turístics residencials com a

formes, han estat transferits a espais pensats per a la residència

paisatge, ha permès la utilització d'eines d'anàlisi com és

permanent en les ciutats turístiques, fet que no ha passat amb

el cas de la metodologia que proposa l'Ecologia del

les seves funcions, doncs el canvi de model turístic dels 80 ha

Paisatge, que en aquest projecte ha estat adaptada a les

portat a l'adopció de funcions pròpies de la ciutat convencional a

especificitats de l'objecte d'estudi.

aquests espais, donant lloc a fenòmens de residencialisme.

La metodologia i els resultats obtinguts en la present recerca,

Pel que fa al segon eix, a partir de la revisió del marc teòric, s’ha

han permès descompondre l'espai de la destinació turística

arribat a una triple conclusió.
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madura de la Costa Daurada central, per construir la seva

de la Costa Daurada central, o si més no, les voluntats dels

definició i descriure el seu paisatge.

agents locals implicats en la seva construcció: l'imaginari

El paisatge turístic pot ser valorat a partir de mètodes científics, i

d'aquests agents. Per altra banda, però, en el tractament de

en aquest cas a partir del concepte de mètriques espacials que

l'espai com a paisatge, encara cal contemplar un altre element

procura l’Ecologia del Paisatge, inspiració de les proposades pel

de l’equació en la fórmula per la caracterització del mosaic

present projecte, i a partir de models funcionals que descriguin

paisatgístic de la Costa Daurada Central: la globalització del

els resultats d'aquestes mètriques. La valoració que es fa del

fenomen turístic genera ràpids canvis en la identitat dels

paisatge turístic urbà del litoral mediterrani, des de la societat

paisatges turístics. Així, a nivell de paisatge es produeix el

que el gaudeix, s’allunya del paisatge arquetípic de repòs i

mateix fenomen que es produeix a nivell territorial. El canvi de

tranquil·litat que resta en l’imaginari de molts turistes actuals. Es

model turístic a nivell global ha suposat un canvi en el gaudi

reconeix l’oportunitat que brinden les vacances com a “laboratori

d'aquestes estructures consolidades, transformant el seu ús,

cultural on la gent és capaç d’experimentar amb nous aspectes

però no la seva identitat original, doncs continuen sent

de les seves identitats, les seves relacions socials o la seva

reconeguts com espais vacacionals tot i la voluntat d'integrar-los

interacció amb la naturalesa” (Löfgren, 1999, pàg. 7), desinhibint-

en les estructures de la ciutat convencional.

se (el turisme com a fenomen de desinhibició, Gausa, 1996) dels
comportaments propis de la vida diària.

Més enllà de les qüestions conceptuals i metodològiques
revisades, els resultats obtinguts permeten acceptar les hipòtesis

2.c) L'escala local es manifesta òptima per a l'anàlisi del

plantejades en l’inici de la investigació. Per una banda, la

paisatge de les segones residències.

hipòtesi general queda acceptada, demostrant que el paisatge

En el present projecte, tot i que els resultats tenen una projecció

turístic de les segones residències està format per un conjunt de

a nivell regional, les mètriques i els models funcionals beuen de

característiques de naturalesa quantitativa i qualitativa que

la informació del planejament general i parcial, que detalla

dibuixen un mosaic paisatgístic únic, o si més no, singular. Les

minuciosament el procés de construcció del paisatge turístic urbà

mètriques i models funcionals han permès disgregar una realitat
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paisatgística en els tres nivells d’anàlisi que proposa l’Ecologia

paisatgístic poden ser mesurats a partir d’indicadors

del paisatge, i construir uns models per a la caractarització del

qualitatius i mètriques espacials. El disseny d’una

mosaic del paisatge turístic residencial de la Costa Daurada

metodologia pròpia inspirada en l’Ecologia del

central.

Paisatge permet analitzar el paisatge mes enllà dle

L’acompliment de la hipòtesi principal plantejada en la present

mètode descriptiu o la seva valoració subjectiva, i

investigació suposa l’accpetació de les hipòtesis parcials

mesurar

plantejades. Així, i recuperant aquetes hipòtesis parcials:

funcionals del paisatge d’aquest paisatge particular.

-

Existeixen

diversos

patrons

de

paisatge,

que

456

i

els

canvis

estructurals

i

El resultat de les mètriques i indicadors qualitatius

culminen amb la definició d’un patró de paisatge

permet acceptar la hipòtesi parcial que planteja que

bàsic, el patró IG i les seves variants, una unitat de

els

paisatge turístic residencial bàsica que caracteritza la

incorporar elements pròpis de la ciutat convencional.

Costa Daurada central com a destinació turística

Cadascun dels tipus de paisatge caracteritza un

especialitzada en les segones residències. Amb una

moment temporal en el qual es manifesta una forma

composició i configuració pròpia, aquest patró bàsic

de

fa que el turista i habitant assimilin allò que observen

residencials.

i gaudeixen com el paisatge que identifica la

-

-

l’evolució

-

espais

construir

de

i

segona

reidència

configurar

els

tendeixen

espais

a

turístics

De l’acompliment de l’anterior hipòtesi parcial depèn

destinació. És el que fa que quan un turista viatja per

l’acompliment de la última hipòtesi parcial que es

diferents

a

plantejava a l’inici de la investigació. El fet de

experiències, i sigui capaç de diferenciar els

construir espais més propers a la ciutat convencional

paisatges de les seves experiències en les diferents

fa que, les formes i les funcions exclusivament

destinacions.

turístiques que caracteritzaven els paisatges de les

Queda acceptada, també, la hipòtesi parcial que

segones residències a la Costa Daurada central, es

afirma que els canvis que es produeixen a nivel

dilueixin en una urbanitat més complexa, que deixa

destinacions

associï

imatges
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de reduir-se a la funció vacacional, i justifiquin els

motivacions que bé valdrien una altra recerca si més no similar a

fenòmens de residencialisme que es plasmen tant en

aquesta. Així que, la recerca es pot ampliar a nous àmbits

els documents de planejament parcial, principalment,

d'estudi i a altres vessants que contemplarien altres aspectes, i

com en la realitat d’aquests espais.

obririen altres línies d'investigació.

Des d'un punt de vista de la seva evolució, el desenvolupament

La incorporació de noves destinacions turístiques a l'estudi

de la Costa Daurada central i l’evolució de l'espai turístic de les

Un cop dissenyada i aplicada la metodologia que es recull en

segones

dels

aquestes pàgines, un proper objectiu seria la seva aplicació a

microimaginaris dels agents constructors. En els documents de

altres destinacions turístiques especialitzades en la producció i

planejament general quedaven i queden plasmats el projecte de

consum de segones residències. L'objectiu principal d'aquesta

ciutat i el paper dels espais de segones residències sobre la

nova línia d'investigació seria la construcció de patrons de

totalitat del municipi. Tot i aquesta voluntat, la construcció dels

paisatge de segones residències per a les destinacions madures

espais turístics de segona residència eren pensats i projectats a

del litoral mediterrani; on cada destinació es caracteritzaria per

nivell microlocal, fins i tot sense tenir en compte la seva

un paisatge turístic propi, un patró de paisatge bàsic amb

continuïtat amb els espais veïns. Com a resultat, la Costa

identitat pròpia. Per a tal objectiu, caldria revisar al metodologia

Daurada central, es presenta com un gran espai turístic,

dissenyada de cara a homogeneïtzar la informació qualitativa i

destinació, projectada de forma general i executada a partir de

quantitativa dels diferents instruments que ordenen el territori

petites operacions urbanístiques, i amb els resultats que el

turístic a escala local en els diferents espais que es

projecte de tesi ha posat en manifest.

contemplessin, si s'escaigués.

Tot i que el procés de recerca suposa una important tasca que

Més enllà dels paisatges temporals

respon a unes motivacions que s'han resolt en les presents

Una altra línia d'investigació aprofundiria en el fenomen de

pàgines, aquestes, a la vegada, susciten altres interrogants o

residencialisme que té lloc en aquests espais de residència

residències,

s'ha

dut

a

terme

a

partir
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temporal. La investigació es centraria en la definició de l'individu

sabors, i el sentit de les experiències” (Löfgren, 1999, pàg. 16).

que opta per traslladar-se a viure en aquests espais residencials

Així, i continua, els paisatges són classificats com avorrits, lletjos,

de tradició temporal. Intentaria definir el perfil, o perfils, d'habitant

encantadors o perfectes, els turistes saben on mirar, i com sentir

i descriure quines són les seves motivacions per viure en

el paisatge i experimentar-lo (Löfgren, 1999). El paisatge, des

aquests espais turístics residencials. L'objectiu per contemplar

d’una vessant més científica, no pot ser valorat sota apreciacions

aquesta línia d'investigació és estudiar aquest moviment que

subjectives. No sembla just, doncs, que el paisatge turístic de

està transformant aquest espai d'ús temporal, encara que, com ja

segona residència que ocupa la línia litoral mediterrània es

s'ha explicat, l'essència d'aquests paisatges continua sent

sotmeti a valoracions subjectives, quan els individus són capaços

característica respecte el paisatge urbà amb el que s'identifica la

de llegir el territori turístic i interpretar, o descodificar; amb els

ciutat convencional, al que s'hi troba annex.

símbols (Nogué, 2006) que el composen. Si per la resta de
paisatges s’utilitzen mètodes científics que el caracteritzen,

Els paisatges turístics com a subjecte emocional

l’avaluen i sobre els resultats dels quals, es configuren polítiques

Relacionada amb l'anterior, una nova línia d'investigació es

de planificació i actuació per la seva ordenació, millora i

centraria en relacionar l'anàlisi del paisatge amb el valor que els

sostenibilitat territorial, a la recerca d’una millor qualitat de vida,

individus li atorguen. Estudiar la valoració emocional que els

el mateix exercici es pot fer per al paisatge turístic de segona

individus

residència del litoral mediterrani, un cop acceptada al seva

fan

sobre

aquest

paisatge

específic,

singular,

individualitzat i no banal.

condició com a objecte amb identitat complex i en evolució.

Löfgren (1999) afirma que el turisme constitueix "un dels més
importants llocs en els quals els individus han explorat i cultivat
les seves experiències sensuals duran els últims segles. El
paisatge com quelcom íntim i personal; el turista capaç de llegirlo.

Els

participants

incansablement

descriuen,

mesuren,

comparen, alineen o critiquen les formes i el contingut, els colors,
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