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Resum 

En el present treball final de grau s’analitza el creixement urbanístic de Tàrrega des del 

1980 fins al 2018. Primerament, es posa en context els factors que d’una o altra manera 

han incidit en la seva estructura i al seu desenvolupament com ara la demografia, les 

activitats econòmiques, les infraestructures, la topografia i la hidrografia. Seguidament 

s’analitzen els documents de planejament general que han ordenat el creixement de la 

vila: les Normes Subsidiàries del 1983 i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 2006. 

Per a cada un d’ells es comenten els objectius, principals característiques, previsions de 

creixement i context, així com el seu desenvolupament. 

Al treball s’afegeix un recull de mapes d’elaboració pròpia i ortofotos disponibles a 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya entre d’altres, per ajudar a comprendre com ha estat 

el creixement urbanístic de Tàrrega, els canvis en la seva estructura i els elements que 

articulen el creixement o han actuat de barrera. 

Paraules clau: creixement urbanístic, crisi immobiliària, planejament urbanístic, Tàrrega 

 

Abstract 

This Degree Project analyses the urban development of Tàrrega from 1980 until 2018. In 

first place, the factors that have influenced its structure and development, such as 

demography, economic activity, infrastructure, topography and hydrography are put into 

context. Then, the general planning documents for the town's growth are analysed: the 

1983 Bylaws and the 2006 Municipal Urban Plan. For each of these, the 

main characteristics, forecasts for growth and context are explained, together with their 

respective development. A selection of the authors own maps and orthophotos available 

in the Catalan Institute of Carthographics among others are added to facilitate and 

understanding of the urban growth of Tàrrega, changes in its structure and the elements 

which have facilitated this or acted as impediments. 

Key words: urban growth, real-estate crisis, urban planning, Tàrrega 
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1) Introducció 

El present treball final del grau en Geografia i Ordenació del Territori pretén analitzar 

l’evolució urbanística del municipi de Tàrrega a partir dels documents de planejament 

urbanístic que han guiat el seu creixement i ordenat la ciutat en les darreres dècades: les 

Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1983 i del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de l’any 2006, així com el seu desenvolupament. A més, es tracta mostrar com 

va afectar l’esclat de la crisi immobiliària i econòmica a la dinàmica del municipi. 

Sobre el treball final de grau sempre m’han comentat des de que sóc estudiant d’aquesta 

Universitat que el tema a escollir ha de motivar al propi realitzador d’aquest, per això he 

escollit aquest tema. M’agrada l’urbanisme i analitzar les evolucions i dinàmiques 

urbanes. L’àrea territorial ha estat molt simple d’escollir, ja que sóc habitant de Tàrrega 

des de que vaig néixer, porto 25 anys visqui-n’hi, em conec tots els racons de la vila però 

em faltava un treball d’aquest estil per poder reafirmar-me que és una bona ciutat per 

viure-hi amb les seves particularitats. 

No pretenc criticar el model de ciutat ni les decisions que s’han pres, sinó fer un anàlisi i 

reflexió sobre la seva evolució i donar eines al lector perquè entengui la deriva recent 

immobiliària de la vila en un context en què la desmesura va ser el comú denominador. 
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2) Objectius 

Podem centrar de forma concreta els objectius del present Treball de Recerca en els 

següent: 

o Analitzar i entendre el creixement urbanístic recent de Tàrrega. 

 

o Estudiar i comprendre l’estructura, el traçat i el teixit actual de la vila. 

 

o Posar en context tots els elements que han influït en la configuració de la ciutat 

actual. 

 

o Comprendre els principals objectius i continguts dels documents de planejament 

general que han guiat l’evolució urbanística de Tàrrega: les Normes Subsidiàries 

de Planejament del 1983 i el  Pla urbanístic vigent del 2006 així com la seva 

respectiva evolució i aplicació. 

 

o Analitzar i poder transmetre amb el present treball com va afectar el municipi 

l’esclat de la “bombolla immobiliària” en 2007. 
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3) Fonts i metodologia 

El present treball d’investigació analitza, en primer lloc, les disposicions del planejament 

territorial i municipal per a Tàrrega així com el desplegament d’aquest. Per això 

s’analitzen els documents de planejament municipal general més recents, concretament 

les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic (1983) i el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (2006).  

Les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades en 1982, així com tot el planejament 

derivat del mateix (Plans Parcial i Plans Especials), no es troben disponibles en xarxa. Tota 

la documentació es troba a l’Arxiu Central del Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida on 

s’ha fet la consulta de la mateixa. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament en text refós 

l’any 2006, i la documentació relativa al seu desplegament, es pot consultar tant al 

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya com a la pàgina web de l’Ajuntament 

de Tàrrega, i són aquestes dues fonts les que han estat consultades en aquest cas. 

 L’anàlisi de la documentació de planejament, s’ha completat amb la consulta i 

tractament de diverses fonts cartogràfiques com ara el Mapa Urbanístic de Catalunya i la 

cartografia històrica disponible al Institut Cartogràfic de Catalunya. Les diferents 

ortofotos s’han tractat amb l’ajuda dels sistemes d’informació geogràfica com el Qgis i 

aquestes han estat útils tant per analitzar els diferents canvis de l’estructura urbana com 

per a l’anàlisi del creixement i estudi del desenvolupament dels diferents sectors de 

planejament. En aquest apartat ha estat també utilitzada la cartografia de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb les dades del Cadastre, que ha permès acabar 

de dibuixar l’evolució urbanística de la ciutat. 

En aquesta part han estat també útils les converses amb experts/es en la matèria com la 

tutora i geògrafa Carme Bellet i l’economista Sr. Ramon Morell. Aquest darrer va ser un 

dels membres de l’equip redactor de les Normes Subsidiàries de Planejament. Així com, 

la Dolors Ortega, tècnica sobreestant i treballadora al Departament d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Tàrrega. 
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L’estudi es completa, en segon lloc, amb la dinàmica de la població i dels habitatges que 

permet completar la mirada sobre l’evolució urbanística de la vila. Per a l’estudi de 

l’evolució de la població s’utilitza el padró municipal i els censos de població, edificis i 

habitatges extrets de l’IDESCAT. Aquesta segona font ha estat també útil per a estudiar 

els canvis i l’evolució del parc d’habitatges. Per a la millor comprensió i caracterització de 

l’estudi de l’evolució de la població i del parc dels habitatges es fan anar al llarg del treball 

tres escales d’anàlisi diferents que permeten la comparació de les dinàmiques: el 

municipi, la comarca i el conjunt de Catalunya. 

Finalment, per l’anàlisi de la dinàmica de la construcció d’habitatges s’utilitzen les dades 

sobre habitatges acabats proveïdes per la Secretària d’Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya que facilita també IDESCAT. 
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4) El context geogràfic de Tàrrega 

Tàrrega és la capital de l’Urgell i és, i ha estat històricament, un centre comercial i de 

serveis destacat a l’àrea oriental de les Terres de Ponent. El terme municipal de Tàrrega, 

que actua de ròtula entre els altiplans de la Segarra i l’Urgell, és força gran amb 88 km₂, i 

comprèn, a més de Tàrrega, els nuclis de: l’Altet, Claravalls, la Figuerosa, el Talladell, 

Riudovelles, Santa Maria de Montmagastrell i Conill. 

 

Taula 1: Superfície i població en 2018 dels nuclis del municipi de Tàrrega 

Nucli Superfície (m2) Població (2018) 

Tàrrega  88.275.162 16.679 

Talladell  188.242 222 

Claravalls  118.724 117 

Altet  75.892 105 

Sant Maria de 
Montmagastrell  

60.454 50 

La Figuerosa  32.440 49 

Riudovelles  12.862 11 

Conill 5.357 Deshabitat 

Font: Idescat, POUM i Padró municipal d’habitants a 31 de desembre de 2018 

 

La ciutat s’emplaça als marges del riu Ondara i la seva altitud mitjana és de 373 metres 

sobre el nivell del mar. 

Tàrrega disposa d'una equilibrada estructura productiva amb una sòlida base industrial i 

de serveis on predomina la petita i mitjana empresa d'iniciativa local, tal i com mostren 

les Taules 2 i 3. En el sector industrial destaquen les indústries metal·lúrgiques i 

agroalimentàries. En aquestes últimes cal destacar les empreses que elaboren olis 

comestibles i les que exporten productes frescos. Altres indústries importants són les del 

sector tèxtil, la construcció i els productes químics.1 

 

                                                             
1 Normes Subsidiàries (1983) 
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Figura 1: Mapa de nuclis de Tàrrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Afiliacions al règim general de la Seguretat Social per sectors (2018) 

Sectors Tàrrega Urgell Catalunya 

Agricultura 54 1,08% 344 3,57% 9.077 0,34% 

Indústria 1.066 21,34% 3.043 31,64% 438.239 16,06% 

Construcció 329 6,58% 605 6,29% 132.997 4,87% 

Serveis 3.546 71% 5.627 58,50% 2.147.706 78,73% 

Total 4.995 9.619 2.728.019 

Font: IDESCAT (12/2018) 

 

Com es pot visualitzar a la taula 2, el sector serveis és la principal activitat econòmica de 

la vila com es correspon a la seva capitalitat i “centralitat” a l’Urgell. Però, tal i com 

mostren les dades d’afiliacions, tant Tàrrega com el conjunt de l’Urgell es caracteritzen, 

si ho comparem amb les dades catalanes, pel pes relatiu al sector industrial. També 

compta amb una àmplia oferta educativa, sanitària, cultural i esportiva que s’explica com 

Font: Elaboració pròpia 
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hem comentat per la seva capitalitat a l’Urgell. Tanmateix, el sector agrícola, de secà, està 

obert a noves expectatives de canvi com a conseqüència de la construcció i posada en 

marxa del Canal Segarra – Garrigues que està comportant canvis importants en el 

territori.  

En el teixit empresarial destaquen la localització, en alguns casos la seu, d’empreses amb 

notable importància a la Terres de Lleida com ara: Borges SA, Ros roca, Distribuïdora 

Bosch, Servisimo, Casa Delfín, Laumont, Eduard Seguí ferreteria i fontaneria, química Key, 

Masanes servindustria o, Flower. 

 

Taula 3: Empreses amb més de 30 treballadors a Tàrrega (2017) 

Empresa Treballadors 

Ros Roca S.A.U 286 

Borges S.A.U. 283 

Distribuïdora Bosch S.A. 111 

Eduard Seguí Fontaneria 
S.L. 

45 

Casa Delfín S.A. 43 

Química Key S.A. 33 

Font: Elaboració pròpia  a partir de la base de dades  Sistema d’Anàlisis de Balanços Ibèrics (www.bvdinfo.com) 

 

En l'activitat cultural de la ciutat destaca l’impacte de la Fira de Teatre al Carrer – Fira 

Tàrrega, certamen d'arts escèniques que porta ja 38 edicions. La Fira es desenvolupa cada 

mes de setembre i s’ha convertit en el màxim altaveu de projecció de la localitat en 

l'àmbit nacional i internacional 2.  

 

 

 

 

                                                             
2 Ajuntament de Tàrrega (www.tarrega.cat) 
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Figura 2: Tàrrega i les principal vies de comunicació del territori 

 

Font : Elaboració pròpia 

La ciutat sempre s’ha caracteritzat pel seu paper de cruïlla d’importants vies de 

comunicació, ja que la carretera N-II que actualment travessa Tàrrega d’oest a est, es 

troba en l’eix Barcelona-Madrid. A finals del segle XIX s’inaugurava la línia de ferrocarril 

entre Barcelona i Lleida passant per Manresa i s’emplaçava una estació a la vila. 

Actualment, la carretera C-14 té la funció d’eix principal entre la costa de Tarragona 

passant per Montblanc que arriba fins a Andorra. Aquestes infraestructures han 

acompanyat canvis i estructurat el dinamisme i creixement de la vila. De fet, el paisatge i 

la dinàmica urbana ha estat històricament propensa al canvi i amb daltabaixos al seu 

creixement (Espinagosa et al. 1993). 

En general podem indicar, que el creixement de la ciutat de Tàrrega i la seva estructura 

urbana ha estat condicionada per la presència d’aquestes infraestructures (la N-II, la C-

14, el ferrocarril i més recentment l’A-2), i pels elements orogràfics i hidrogràfics 

(Monclús, 2005) presents en el territori com el riu Ondara o el turó de Sant Eloi. Com 

veurem uns han actuat de barreres en el seu creixement i uns altres com a elements 

estructurants del mateix.  
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Figura 3: Elements estructurants a Tàrrega (1967) 

 

 

 

L’element central que ha articulat més la forma de la ciutat ha estat la N-II, que al nord 

del centre històric va anar articulant els creixements en direcció est i oest al llarg de la 

important via de comunicació. Mentre la C-14, anava articulant els creixements nord-sud 

superant les barreres que històricament suposaven el riu Ondara al sud i la línia de 

ferrocarril al nord. L’aparició al nord de l’autovia A-2 en 1992, que uneix Barcelona-Lleida-

Madrid, aporta un nou element que articularà els creixements més recents, especialment 

els nous sòl industrials (Patau, 1990) 

 

 

 

 

Font: Tractament propi a partir d’imatge  de l’Institut de Cartografia de Catalunya 

Sant Eloi 
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5) Evolució recent de la població i dels habitatges: 

 

5.1) Evolució de la població 

Entre els períodes 1975 i 2017 tant la població de Catalunya com la de l’Urgell i com la de 

Tàrrega, ha sofert una evolució demogràfica considerable. Les tres segueixen un patró 

similar i que es pot concretar en tres fases: la primera seria la que engloba els anys 1975 

i 2001 la qual, la població és estable i no hi ha grans canvis. Durant aquests 25 anys la 

població de Catalunya creix un 12,06%, la de l’Urgell un 5,93% i  la de Tàrrega un 21,33%. 

La segona fase és la dels anys 2000, on s’observa un progressiu ascens de la població en 

els tres àmbits espacials que s’analitzen i especialment s’accentua entre els anys 2001 i 

2011, sent de forma relativa molt important el creixement de Tàrrega. De fet, mentre en 

aquesta dècada la població creixia a Catalunya en un 18,55% i en un 19,41% a l’Urgell, a 

Tàrrega l’increment era d’un 29,79%. Finalment, l’última fase seria la que es produeix des 

de 2011, on s’aprecia una lleugera pèrdua i posterior estabilització, amb una tendència 

més negativa pel que fa la població del conjunt de la comarca de l’Urgell: un -0,31% a 

Catalunya, un -3,66% a l’Urgell i un -0,46% a Tàrrega.  

 

Taula 4: Evolució de la població de Catalunya, l’Urgell i Tàrrega (1975-2017)  

Anys Tàrrega Urgell Catalunya 

1975 10.589 29.564 5.660.213 

1981 11.046 29.893 5.956.414 

1991 11.233 29.789 6.059.494 

2001 12.848 31.316 6.343.110 

2011 16.676 37.396 7.519.843 

2017 16.599 36.028 7.496.276 

Font: IDESCAT 
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Figura 4: Evolució en detall de la població a Tàrrega segons dades del padró (1998-2018) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Així la població al municipi de Tàrrega en els darrers 40 anys ha augmentat 

considerablement passant dels 10.589 l’any 1975 als 16.795 l’any 2018 amb un 

creixement acumulat de la població durant aquests 13 anys d’un 41,11%. Tanmateix, 

observant les dades en conjunt es veu com entre els anys 1998 i 2010 la població 

targarina creix de forma notable fins arribar al màxim històric el mateix any 2010 quan 

s’assoleix la xifra de 17.181 habitants. A partir d’aquí, la població de la vila s’estabilitza a 

l’entorn dels 16.000 habitants amb un petit ascens en els darrers anys. 

 

5.2) Evolució i característiques dels habitatges 

Segons dades del Cens l’any 2011 a Tàrrega hi havia un parc d’habitatges de 8.627 per 

una població de 17.129 habitants, el que ens indica que hi havia un habitatge per cada 

1,98 habitants. L’índex es situa relativament per sobre del de l’Urgell (un habitatge per 

cada 1,85 habitants) i del conjunt de Catalunya, que se situa en un habitatge per cada 

1,93 habitants. El fet de presentar un índex relativament superior és freqüent en el cas 

de ciutat mitjanes i ciutats i viles amb funcions de capitalitat.  
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Taula 5: Parc d’habitatges a Catalunya, Urgell i Tàrrega (1960-2011)  

 

A la vista de la taula número 5, crida l’atenció que a Tàrrega en pràcticament 20 anys ha 

doblat el parc d’habitatges de la ciutat passant dels 4.733 habitatges en 1991 als 8.627 

en 2011.  Mentre que a l’Urgell i a Catalunya es produeix un ascens però molt més 

moderat que el de Tàrrega. A la taula es pot començar a intuir l’efecte del boom 

immobiliari al municipi en els anys 2000. De fet, entre 2001 i 2011 el censos per a Tàrrega 

registren un increment del 33,07% passant dels 6.483 habitatges de 2001 als 8.627 de 

2011. Com es pot veure a la taula, uns increments molt més importants dels registrats  

en el conjunt de Catalunya i Urgell en els mateixos períodes. 

Així doncs, aquests increments es presenten sensiblement superiors als registrats en la 

població com hem vist en l’apartat anterior.

Anys 
Tàrrega Urgell Catalunya 

Parc 
hab. 

Increment 
(%) 

Parc 
hab. 

Increment 
(%) 

Parc hab. 
Increment 

(%) 

1960 2.434 - 8.870 - 964.494 - 

1970 3.087 26,83% 9.882 11,41% 1.628.682 68,86% 

1981 4.209 36,35% 12.149 22,94% 2.452.869 50,60% 

1991 4.733 12,45% 13.384 10,17% 2.721.383 10,95% 

2001 6.483 36,97% 15.640 16,86% 3.314.155 21,78% 

2011 8.627 33,07% 20.194 29,12% 3.863.381 16,57% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Taula 6: Evolució del tipus d’habitatges a Tàrrega, Urgell i Catalunya segons Censos (1960-2011) 

 

Tàrrega Urgell Catalunya 

Principals Secundaris Vacants Principals Secundaris Vacants Principals Secundaris Vacants 

1960 100%   97,08% 2,92%  95,80% 4,20%  

1970 86,03% 1,68% 10,72% 80,50% 7,67% 9,56% 80,57% 9,13% 9,29% 

1981 75,38% 2,30% 22,31% 70,29% 10,24% 19,46% 71,60% 13,53% 14,86 

1991 73,75% 7,80% 18,37% 71,95% 11,86% 15,85% 70,95% 17,18% 11,56% 

2001 70,86% 7,72% 21,37% 69,22% 15% 15,45% 69,88% 15,52% 13,66% 

2011 71,78% 3,66% 24,55% 68,11% 9,87% 22,02% 76,23% 12,17% 11,59% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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La taula 6 mostra els habitatges segons el seu ús dels tres àmbits espacials expressats en 

percentatges, per a poder comparar dinàmiques de canvi i caracteritzar amb més detall 

el parc d’habitatges de Tàrrega. 

S’observa com a Tàrrega, l’Urgell i Catalunya, a mesura que passen els anys els habitatges 

principals perden pes i augmenten de forma considerable els vacants i secundaris. Al 

conjunt de Catalunya els habitatges secundaris tenen un pes considerable però més 

equilibrat que als altre dos àmbits. A l’Urgell i a Tàrrega el parc d’habitatges vacants se 

situa per sobre del 20%. De fet, en el darrer Cens de l’any 2011 al municipi de Tàrrega els 

habitatges vacants representaven un 24,55% del total d’habitatges de la ciutat i, a la 

comarca de l’Urgell un 22,02% mentre en el conjunt de Catalunya aquests només 

arribaven a un 11,59%. Aquesta xifra del 24,55% dels habitatges vacants l’any 2011 per a 

Tàrrega, que és més del doble de la del conjunt de Catalunya, ens torna a fer intuir l’efecte 

del creixement urbanístic associat al boom immobiliari 1997-2017 i l’abast de l’esclat de 

la bombolla immobiliària posterior. 

L’any 2008 va esclatar la crisi immobiliària que acabà derivant en una crisi econòmica 

paralitzant moltes operacions i deixant un bon nombre d’habitatges sense vendre, d’aquí 

les xifres del parc buit de Tàrrega  

El següent gràfic és encara més aclaridor per comprendre aquesta situació, especialment 

a Tàrrega. 
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Figura 5: Habitatges principals segons anys de construcció a Catalunya, l’Urgell i Tàrrega 

l’any 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. Cens de població, edificis i habitatges de 2011 

 

Observant el gràfic es mostra que als tres àmbits la majoria d’habitatges principals s’han 

construït des de la segona meitat del segle XX fins al primera dècada del segle XXI. 

El gràfic mostra de fet que de forma relativa, i comparant amb el del conjunt de 

Catalunya, el parc d’habitatges de Tàrrega és molt recent. De fet el 53,16% dels 

habitatges principals foren construïts en el període 1991-2011, que sumen un 85% si ens 

remuntem al 1961. Aquest elevat percentatge ens dóna ja una idea del notable impacte 

de la construcció durant el boom immobiliari que es produeix al conjunt espanyol entre 

1997-2008. 

L’aprovació definitiva del POUM (2006) coincideix pràcticament amb l’inici de la crisi 

econòmica de l’any 2008 i es podrà observar a l’apartat 6.4, com la majoria d’habitatges 

principals es construeixen abans de l’entrada del nou pla urbanístic municipal.  
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5.3) Evolució comparada del número d’habitants i habitatges 

La dinàmica de construcció d’habitatges entre 1998 i 2017 segueix el patró del conjunt 

català però amb certes particularitats. A Tàrrega es fa evident l’esclat de la bombolla 

immobiliària i l’arribada de la crisi econòmica l’any 2007 quan es passa dels 352 

habitatges acabats, el màxim de la sèrie, als 78 habitatges de l’any 2011 i als 12 de l’any 

2012, aquesta darrera xifra la mínima de tota la sèrie.  

 

Figura 6: Habitatges acabats a Tàrrega, l’Urgell i Catalunya (1998-2017) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

  

A partir de 2014 es produeix una certa recuperació del mercat que fa que els darrers 

anys la producció se situí entre els 30 i els 50 habitatges a l’any. 

Una forma de poder comparar amb proporcionalitat la producció d’habitatges i 

estimar si aquesta és adequada per cobrir les necessitats de la població d’aquell indret 

és mitjançant l’índex de producció d’habitatges. Aquest es calcula dividint el nombre 

d’habitatges acabats per cada mil habitants en un moment determinat. 
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Figura 7: Índex de producció anual d’habitatges (1998-2017) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT dels habitatges acabats i de la població 

 

Primerament cal comentar que l’estimació adequada d’habitatges per cobrir les 

necessitats de la població s’estima que ha de situar-se entre uns 6 i 8 habitatges per cada 

1.000 habitants.  

Entre els anys 2001-2010 la producció d’habitatges a Tàrrega es manté en xifres superiors 

als 10 habitatges per cada 1.000 habitants, molt per damunt de les registrades en el 

conjunt de Catalunya que en alguns anys arribar a doblar-se. De fet, entre 2005 i 2007 

l’índex a Tàrrega arribar a situar-se en 22 habitatges per cada 1.000 habitants molt per 

damunt dels registrats en el conjunt de Catalunya en el mateix període. 

Una qüestió interessant és veure la comparativa de la dinàmica de l’Urgell que com és 

lògic, està molt condicionada per la dinàmica de la seva capital, Tàrrega. Tanmateix, en la 

darrera fase de l’expansió immobiliària al 2007 la dinàmica comarcal es mostra 

relativament més activa. Per tant, durant un període d’anys la producció d’habitatges 

també es situa molt superior a la dels habitatges necessaris per a cobrir les necessitats 

d’allotjament de la població i que en arribar la crisi a l’any 2008 no poden ser absorbits 

pel mercat. D’aquí que per una banda es registra en el període esmentat una producció i 

expansió immobiliària molt important, de clar caràcter especulatiu i que, en segon lloc, 
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l’esclat de la bombolla doni com a resultat que el 24,55% del parc immobiliari en el darrer 

Cens de 2011 fos buit/vacant. 

En els tres àmbits espacials es detecta una caiguda brusca, dels quals, a Tàrrega els anys 

2012 i 2014 té una producció inferior a la del conjunt de Catalunya. No és fins al 2015 

que el mercat immobiliari es reanima en consonància amb el que succeeix al conjunt del 

país amb un impacte lleugerament superior a Tàrrega del que ho és al conjunt de 

Catalunya. 
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6) El marc regulador urbanístic i el seu desplegament  

6.1) Antecedents històrics 

La Tàrrega de mitjans del segle XIX comptava amb 3.719 habitants i l’estructura urbana 

de la ciutat es trobava encaixonada pràcticament entre el riu Ondara i les dues vies de 

comunicació principals, la C-14 i la N-II i més endavant la línia del ferrocarril al nord, cap 

on s’havien anat configurant el creixements a partir del nucli medieval, com es mostra en 

la Figura 8 (Patau, 1990). 

Figura 8: Plànol de Tàrrega (1915) 

 

Font: Cartoteca digital del ICGC. El·laborat per Ceferí Rocafort i Sansó 

A la primera meitat de segle XX l’arquitecte Josep Florensa i Ollé3 realitzà el plànol 

parcel·lari (pla d’eixample i expansió) de la ciutat l’any 1931. Se’n destaca la previsió de 

creixement urbanístic cap al nord en direcció Agramunt per la C-14 a la zona del parc Sant 

                                                             
3 - L’arquitecte Josep Florensa Ollé, (Lleida, 15 de maig de 1889 – Barcelona, 14 de juliol de 1968) fou 
també l’autor del projecte de les Escoles 
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Eloi i del ferrocarril, a l’oest a l’entorn de la N-II en direcció Vilagrassa –on més tard es 

construiria la barriada de Fàtima- i al sud, a la perifèria del riu Ondara en direcció 

Montblanc per la C-14. Un tret urbanístic característic del Pla Florensa n’és les places en 

forma el·líptica situades com a punts de confluència dels carrers principals com la Raval 

del Carme, la de l’Avinguda Catalunya o la del carrer Orient (Targa, 2010). 

L’arquitecte preveia una simetria entre la plaça del Carme, i la part occidental de la trama. 

La plaça del Carme, passaria a ser el centre neuràlgic de l’estructura urbana, fet que 

d’alguna manera es conserva avui (Espinagosa et al. 1993) 

Figura 9: Plànol de població i parcel·lari de Tàrrega (1931) 

 

Font: Imatge extreta de Burgueño et, 2001, pg.233. 

 

El segon moment de gran expansió arriba en els anys 60s i 70s, com en moltes altres 

ciutat espanyoles (López de Lucio, 1993). Durant el franquisme es van promocionar 

Plaça del Carme 
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notablement els blocs d’habitatges de protecció oficial a través de la Obra Sindical del 

Hogar, o del Patronat Municipal de l’Habitatge i fruït d’aquestes intervencions són a 

Tàrrega: el barri Cor de Maria, el barri de Fàtima (1946) i els grups d’habitatges de Sant 

Eloi (1957) i de la Plana (1966) (Farré, 2010). 

Figura 10: Localització dels grups d’habitatges de promoció pública 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Les primeres d’habitatge unifamiliar i estil ruralista, seguint l’esperit de Ciutat Jardí, com 

era propi del períodes. Les altres adoptant ja formes més pròpies de l’arquitectura 

moderna i funcional que es va ja imposar a Espanya en la dècada dels 60 (López de Lucio, 

1993) com veurem a continuació. 

L’any 1940 l’alcalde de la vila Jaume Trepat Andreu sol·licità poder construir a l’oest del 

nucli un nou barri amb un grup de cent habitatges de renda reduïda en uns terrenys 

adquirits per l’Ajuntament. El barri podria allotjar un total de 650 persones en un seguit 
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d’edificacions que estarien qualificades i distribuïdes en funció de la renda econòmica 

dels beneficiaris (Torres, 2016). 

 

Figura 11: Plànol d’urbanització del projecte del barri de Fàtima (1940) 

 

Font: Torres, 2016, p.122. 

 

Figura 12: Habitatges al barri de Fàtima 

 

 

Font: Google Streetview 
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Figura 13: Imatges històriques de les promocions de la Plana i Sant Eloi 

 

 

  

L’important augment de població que es registrà l’any 1970 es deu a la integració dels 

municipis de Claravalls, la Figuerosa i el Talladell al municipi de Tàrrega.  

El creixement demogràfic dels 60 i 70 anà acompanyat d’una notable expansió 

urbanística que malgrat tot no va desvirtuar massa l’estructura urbana targarina ja que 

s’anaren localitzant a les zones d’expansió perifèriques de la ciutat, tot seguint els dos 

principals eixos de comunicació esmentats anteriorment i incorporant els grups 

d’habitatge social que inicialment es localitzaven de forma perifèrica (Espinagosa et al. 

1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup d’habitatges de la Plana (1966). 
Font: Arxiu Municipal. Col·lecció fotogràfica municipal  

Inauguració del grup d’habitatges de Sant Eloi (1957). 
Font: Arxiu Municipal. Col·lecció fotogràfica municipal  



El desenvolupament urbanístic de Tàrrega (1980-2018)                                                                            S.Rosinés                                                   

 
28 

 

Figura 14: Vol americà sèrie A, Tàrrega (1946) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

La comparació de les ortofotos en les figures 14 i 15 permet apreciar que el creixement 

urbanístic de Tàrrega s’ha articulat al voltant de les principals infraestructures i a mesura 

que han transcorregut els anys, la línia de barrera del ferrocarril s’ha superat amb els 

barris del cor de Maria i Sant Eloi, al peu del turó de Sant Eloi. Altrament, comença a 

succeir el mateix amb el marge esquerre del riu Ondara amb la barriada dels Masets, i la 

ubicació del complex esportiu de la ciutat, el CAP o dos instituts públics com el Manuel 

de Pedrolo i l’Alfons Costafreda. A finals dels 90 amb aquesta oferta d’equipaments a la 

zona sud de Tàrrega serà on es començarà atreure nous públics tot i que, encara no 

consolidada en la seva totalitat. 
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Figura 15: Ortofoto de Tàrrega (1986)4 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

L’aplicació “Parcel·les del cadastre pel seu any de construcció” del beta portal de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya resulta encara més útil per visualitzar la consolidació 

i evolució històrica de la vila. A partir d’aquesta imatge podem resumir el 

desenvolupament urbà de Tàrrega en tres grans períodes. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 La resolució de la imatge original és molt baixa, d’aquí que el resultat final no sigui el desitjable 
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Figura 16: Parcel·les cadastrals de Tàrrega (2018) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del ICGC 

 

En una primera etapa i en la corona central com focus destacat és on concentren les 

construccions anteriors a l’any 1959 a l’entorn del que seria el nucli medieval i 

tímidament superant la barrera artificial del ferrocarril al peu del parc de Sant Eloi. La 

plaça del Carme –coneguda com “el Pati”- es consolida en aquest període com a centre 

de l’estructura urbana i exerceix d’encreuament entre la N-II i la C-14. A partir d’aquest 

període el municipi s’expandeix en totes direccions tenint en compte les principals 

infraestructures de comunicació. 

La segona fase, entre 1960 i 1990 destaca perquè se superen els elements de barrera 

tant naturals com artificials i s’allarga el creixement del municipi en totes direccions, 

especialment l’entorn de la N-II i la C-14, superant tímidament el riu Ondara al sud.    

Aquests creixements es generen però a partir de taques disperses, en bona part en 

relació amb les promocions d’habitatges dels organismes oficials i els nous sòls per usos 

industrials a l’entorn de la N-II. 
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 Finalment, l’última etapa que va des de principis dels anys 90 fins a l’actualitat i on 

clarament la zona que més s’ha desenvolupat és la de l’est al voltant del carrer “Via 

Lacetània” tot i que, al marge esquerra del riu i als voltants de parc de Sant Eloi també 

s’ha urbanitzat de manera considerable, dirigint-se cap a la nova barrera urbana del nord, 

l’autovia. 

 

6.2) Les Normes Subsidiàries de Planejament (1983) 

L’any 1973 el col·lectiu “Urbanistas Asociados” comença la redacció d’un planejament 

general de la ciutat que s’interromprà per motius tècnics i polítics al cap de tres anys. 

Amb l’arribada de la democràcia es reprèn el pla urbanístic del 1973, el qual fou aprovat 

finalment el mes de gener de 1983 amb el nom de “Normes Subsidiàries de Planejament 

de Tàrrega”. Els objectius de les Normes foren bàsicament: la provisió d’una figura de 

planejament per a la capital de la comarca, l’ordenació de la ciutat i la reglamentació i 

racionalització del creixement de la mateixa. 

Les Normes Subsidiàries de Planejament van ser aprovades per la Comissió d’Urbanisme 

de Lleida en la sessió de 19/01/1983 i publicades al DOGC el 18 de febrer de 1983. El 

desenvolupament d’aquest planejament es va refondre en un nou document “Refós de 

les Normes Subsidiàries de Planejament” aprovat definitivament per la Comissió 

d’Urbanisme de Lleida el 8 de març del 2000. L’entrada en vigència del text refós de les 

Normes es va produir el 27 d’abril del mateix any amb la seva aprovació definitiva al 

Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

6.2.1) El context de la seva redacció 

La redacció de les Normes Subsidiàries de Planejament va ser realitzada per l’equip de 

“Urbanista Asociados” dirigit per l’arquitecte Ramon M. Puig i el director tècnic Angel 

Serrano Freixas. Un dels membres de l’equip fou l’economista Ramon Morell Rosell ex-

professor de la Universitat de Lleida al Departament de Geografia i Sociologia.  
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Era convenient que el municipi que presentava un notable dinamisme i tenia molta 

importància dins la comarca es dotés d’un instrument i figura de planejament que 

permetés la seva ordenació i possibilités l’estructuració dels possibles creixements futurs. 

Aquesta importància es feia palesa als següents criteris contemplats a la Memòria 

descriptiva, informativa i justificativa de les Normes Subsidiàries: 

 En el moment de la seva redacció no existia el Pla Territorial de Catalunya ni 

orientacions en la major part de les comarques, la qual cosa generava un notable 

grau d’incertesa.  

 En el moment de la seva redacció el país es trobava immers en una recessió 

econòmica (als inicis dels 80s) que condicionava el desenvolupament i agreujava 

la situació d’incertesa. 

 Es considerava que unes Normes Subsidiàries de Planejament al tenir més 

flexibilitat eren ja suficients per al municipi i que, en tot cas, podien ser 

substituïdes més endavant per un Pla General, una figura de planejament que 

comportava més complexitat. A més, la seva gestió era més adequada a les 

possibilitats tècniques i administratives amb que comptava l’Ajuntament. 

 Així es considerava que les Normes eren idònies per a desenvolupar-se i executar-

se segons previsions a curt i mitjà termini, en una etapa de transitorietat com era 

aquella. 

 

6.2.2) Objectius i horitzons de creixement 

Com hem vist, la redacció de les Normes Subsidiàries de Planejament tenia com a un dels 

objectius  dotar al municipi de Tàrrega d’un instrument de planejament urbanístic, tal 

com deia l’article 6 de la Llei del sòl de 1976 estatal. En un moment de traspàs de 

competències des de l’Estat a la Generalitat de Catalunya s’assumia com una de les 

principals tasques la de dotar d’alguna figura de planejament als municipis més 

importants del territori i Tàrrega era un d’aquests. 

Les Normes pretenien reforçar la capitalitat comarcal de la ciutat dotant-la de nou sòl, 

per activitats econòmiques, especialment sòl industrial. A demés, es volia que els 
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creixements fossin compactes situant el sòl urbanitzable a l’entorn del sòl urbà ja 

consolidat evitant així, la dispersió i seguint el creixement de l’estructura urbana en forma 

de taca d’oli. 

En els nuclis agregats a Tàrrega, les Normes Subsidiàries en procuraven la seva 

compactació i ordenació sense generar massa nous creixements que es concentraven a 

l’entorn dels respectius nuclis per a completar-los.  

Altrament, l’equip redactor volia ordenar clarament els nous usos residencials i 

industrials que es localitzarien a l’entorn de les grans infraestructures que havien 

d’estructurar els nous creixements. 

Un altre objectiu important era el de posar en valor, reformar i rehabilitar el nucli històric. 

Es volia créixer respectant el nucli principal –centre històric- i al mateix temps, reforçar 

l’estructura de nucli compacte a l’entorn del casc antic. També s’intentava potenciar els 

valors històrics, patrimonials i paisatgístics del centre i desenvolupaments històrics com 

ara el mateix Centre Històric, el Tossal de Sant Eloi, on es troba l’ermita, o el Tossal del 

Moro pel seu valor artístic. 

Una de les actuacions previstes interessants al respecte era la conversió del centre 

històric en zona de vianants.  

A continuació es detalla els edificis que les Normes van considerar d’interès preservar pel 

seu valor històrico-artístic, moltes de les quals es localitzen en el centre: 

L’església Santa Maria de l’Alba; els números 1 i 3 del carrer Major; el número 28 del 

carrer Agoders; el Palau del Marqués de la Floresta al carrer del Carme; l’edifici de 

Correus al carrer de Bages; el número 1 del carrer de Sant Eloi; el número 9 del carrer 

Governador de Padules; la farinera de Jaume Balcells al carrer Indústria; l’Església del 

Carme; l’edifici modernista del carrer Segle XX; el número 22 del carrer Sant Pelegrí; els 

números 10, 14, 15, 23, 31, 39 i 47 del carrer Mestre Güell; el conjunt del barri de Fàtima 

i el conjunt de la Plaça del Carme (“El Pati”). 
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Figura 17: Conjunt de la Plaça del Carme 

 

Font: Fotografia de Albert Esteves (2018), extret de www.poblesdecatalunya.cat 

Figura 18: Església Santa Maria de l’Alba 

 

Font: Fotografia de Francesc García (2017), extret de www.poblesdecatalunya.cat 

Figura 19: Conjunt del barri de Fàtima 

 

Font: Visor del Google Maps 
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Així doncs, es comprova com un objectiu essencial era preservar i posar en valor els 

elements historicoartístics i els d’interès paisatgístic del municipi. 

Altres objectius importants de les línies de treball de les Normes Subsidiàries són el 

d’ordenar i procurar una millor accessibilitat al municipi generant nous vials per 

connectar les zones exteriors amb la corona central mitjançant un sistema de ronda a 

l’entorn del nucli de creixement històric.  

En el moment de la redacció de les Normes, l’any 1979, la població total del terme 

municipal era de 11.116 habitants i el municipi central acumulava més del 90% de la 

població amb un total de 10.135 habitants i la resta, fins arribar als 11.116 es repartia als 

petits nuclis del municipi.  

La quantitat de sòl urbanitzable que preveien les Normes permetrien segons allò estipulat 

duplicar pràcticament el sòl urbà, tal i com es mostra a la taula. 

Taula 7: Tipus de sòl a les Normes Subsidiàries (1983) 

Tipus de sòl Superfície en m2 % 

Sòl urbà 1.855.600 2,10 

Sòl urbanitzable 1.806.000 2,05 

Sòl no urbanitzable 84.538.400 95,85 

Total superfície 88.200.000 100 

Font: Extret de la Memòria de les Normes Subsidiàries de Planejament 

 

Malgrat les notables previsions de creixement i expansió, la superfície del municipi feia 

compatible aquest objectiu amb el de preservació d’elements d’interès historicoartístic i 

potenciació del centre històric i primer eixample. 

El sòl urbà –tant consolidat com no consolidat- representava un 2,1% del total del sòl del 

terme municipal de Tàrrega, mentre que el sòl urbanitzable, és a dir, el terreny que es 

considerava necessari per a garantir el creixement de la població i l’activitat econòmica 

del municipi era d’un 2,05%. Per tant, les Normes Subsidiàries no van destacar per fer 

una previsió desmesurada de nou sòl sinó més aviat per ordenar la ciutat, compactar les 

àrees i ressaltar els elements d’identitat dels targarins/es. 
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Taula 8: Zonificació del sòl urbà 

Ordenació antiga i tradicional 

Subzona I 
De substitució de 

l’edificació antiga (1a) 

Subzona II 
De conservació del centre 

històric (1b) 

Ordenació en illa tancada 

Subzona I Intensiva (2a) 

Subzona II Semi-intensiva (2b) 

Ordenació en edificació aïllada 

Subzona I 
Residencial plurifamiliar 

(3a) 

Subzona II 
Residencial unifamiliar 

(3b) 

Industrial (4) 

Font: Memòria de les Normes Subsidiàries de Planejament 

 

La subzona 1a es correspon al casc antic, al qual es preserva l’estructura urbanística i 

edificatòria heretada. La subzona 1b correspon al  primer eixample, consolidat en el 

primer terç de segle XX, en el qual la substitució d’edificis és permesa però es produeix 

amb limitacions amb la finalitat de preservar l’estructura urbana i la tipologia dels 

mateixos. 

La subzona 2a es correspon als sectors més edificats al llarg dels vials amb major entitat 

com el carrer Sant Pelegrí i l’Avinguda Catalunya, i les seves zones d’influència que 

configuren el segon eixample que es consolida durant els anys 1950-1960. La subzona 2b 

correspon al tercer eixample, és més perifèrica i s’adequa a la menor intensitat 

d’edificació consolidada a finals dels 70’s. 

La subzona 3a es correspon a actuacions disperses, generalment perifèriques. La subzona 

3b es correspon a la implantació d’habitatges unifamiliars amb jardí privat. 
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La zona industrial correspon a paquets de sòl de dimensions notables i suficients per la 

seva funció i que apareixen dispersos pel territori i la centralització del qual no convé 

desvirtuar. Es localitzen al final de la N-II en direcció est i a la zona nord de la ciutat passat 

el parc de Sant Eloi.  

Taula 9: Zonificació del sòl urbanitzable 

Urbanitzable d’usos residencials 

Subzona I Plurifamiliar (6a) 

Subzona II Unifamiliar (6b) 

Font: Memòria de les Normes Subsidiàries de Planejament 

 

Tant la subzona 6a com la 6b corresponen a les tipologies convencionals d’ordre obert i 

es potencia el creixement en habitatges unifamiliars que s’anava introduint al territori 

amb les noves modalitats com els aparellats, adossats i també aïllats. Al següent mapa es 

visualitza la localització de les zones de sòl urbanitzable residencial. La localització 

d’aquests, com es mostra a la imatge, es localitzen al sud de l’Ondara mirant de 

compactar les trames urbanes ja consolidades d’aquesta part de la ciutat i completar així 

l’estructura urbana. 
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Figura 20: Sectors de sòl urbanitzable per a usos residencials (en color gris més fosc al 

mapa) 

 

Font: Normes Subsidiàries de Planejament (1983) 

 

Els habitatges plurifamiliars es localitzen a l’entorn de la Plaça Hort del Barceloní i a la 

zona nord de l’Avinguda de la Generalitat, entre ells hi destaquen els blocs de pisos del 

carrer Bombers o els del barri del Sol Ixent. Pel que fa els habitatges unifamiliars es troben 

a la sud de l’Avinguda de la Generalitat en el carrer Ramon de Mur, el carrer Talladell, 

l’Avinguda de la Ronda, el carrer Santiago Rossinyol i el carrer Pintor Marsà. 
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Figura 21: Detall de sòl urbanitzable residencial a la zona de l’Hort del Barceloní 

 

Font: Normes Subsidiàries de Planejament (1983) 

 

Figura 22: Detall de sòl urbanitzable residencial a l’entorn de l’Avinguda de la Generalitat 

 

Font: Normes Subsidiàries de Planejament (1983) 
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6.2.3) El desenvolupament del planejament 

Destaca el conjunt de documents de planejament derivat (Plans Parcials i Espacials) 

aprovats i engegats per l’Ajuntament de Tàrrega per tal de desenvolupar urbanísticament 

els sectors residencials est i sud de Tàrrega al voltant del riu Ondara. Es fa mitjançant els 

instruments de planejament següents: Pla parcial del Reguer, el Pla especial “Passeig del 

parc esportiu”, el Pla especial “d’ordenació del parc esportiu” i el Pla especial les Astes 

de Sant Macari. 

El planejament especial 

El planejament especial estava dedicat a la millora del sòl urbà consolidat i la conservació 

del patrimoni de la ciutat, en destaca el Pla Espacial de Protecció del patrimoni 

arquitectònic de la ciutat de 1995. També destacava perquè es buscava reordenar el sòl 

urbà amb finalitats diverses com la descongestió o la fàcil accessibilitat pel ciutadà.  

Taula 10: Plans especials aprovats 

Plans especials Publicació Objectiu (breu descripció) 

Millora al sector 

nord-est de 

Sant Eloi 

18/07/1984 
Adequar l’ordenació prevista per les Normes amb la 

proposta de reparcel·lació voluntària 

Millora urbana 

de l’avinguda 

de Catalunya, 

nº21 

22/10/1989 

Actuació aïllada amb la finalitat de descongestionar i 

facilitar la comunicació entre el carrer Sta. Maria i 

l’Avinguda de Catalunya 

Ordenació de 

vials en la zona 

industrial en sòl 

urbà a l’Av. De 

Barcelona 

16/07/1990 

Implantació de vials en els terrenys propietat de la 

empresa promotora i amb l’interès de l’Ajuntament 

per així poder desenvolupar la zona 

Protecció del 

patrimoni 

arquitectònic 

de la ciutat 

19/07/1995 
Protegir els elements historicoartístics del terme 

municipal de Tàrrega 

Passeig del Parc 

Esportiu 
10/07/1996 

Desenvolupar l’àrea de sòl urbà per usos residencials 

per iniciativa de l’Ajuntament 

Ordenació del 

Parc Esportiu 
30/09/1997 

Dins l’àrea qualificada de Parc Esportiu per les NSP 

distribuir de manera ordenada els usos esportius en 
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el conjunt del parc i la seva regulació urbanística per 

al desenvolupament de l’àrea destinada a l’esport i al 

lleure per iniciativa de l’Ajuntament 

Ampliació del 

sòl urbà 

industrial de la 

zona oest 

19/01/2001 
Ampliar el sòl urbà industrial de la zona oest de 

Tàrrega tramès per l’Ajuntament 

Avinguda de 

Balaguer 
12/11/2002 

L’ordenació urbanística del sector delimitat per l’Av. 

De Balaguer al sud, el ferrocarril al nord, el carrer de 

la Indústria a l’est i el carrer d’Anglesola a l’oest 

Les Astes de 

Sant Macari 
28/02/2002 

Desenvolupar l’àrea de sòl urbà per a usos 

residencials per iniciativa de l’Ajuntament 

Reserva de sòl 

del sistema de 

reg del canal 

Segarra-

Garrigues 

14/09/2004 

Reservar tot el sòl classificat com a no urbanitzable 

per l’establiment del Sistema de regadiu del canal 

Segarra-Garrigues 

Font: Realització pròpia a partir de la documentació del Registre de Planejament de Catalunya 

 

L’any 2004 es reserva sòl classificat com a no urbanitzable per la implantació del Canal 

Segarra-Garrigues que s’ubica entre la zona sud de l’Avinguda de la Generalitat i els 

Masets. 

 

Plans parcials aprovats 

Dels cinc plans parcial aprovat i publicats, tres eren per usos residencials i dos per a usos 

industrials.  

En conjunt els plans parcials aprovats d’usos residencials suposen la urbanització d’un 

total de 305.731 m2 que permetrien la construcció de fins a 1.067 nous habitatges. 

El pla parcial del Reguer és el que implica una superfície més gran (prop de 24 hectàrees) 

i el que genera més habitatges, un total de 795. La densitat i tipologia varia i contempla 

habitatges unifamiliars i plurifamiliars depenent de la seva localització. El pla parcial 

subsector 1B del SAU El Reguer era una zona de baixa densitat per habitatges unifamiliars 
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i el pla parcial sector SAU-2, Hort del Barceloní d’alta densitat amb tipologia d’habitatges 

plurifamiliars amb major densitat d’ocupació i que permetria fins a 222 habitatges. 

 

Taula 11: Plans parcials aprovats 

Plans parcials Publicació Ús Superfície 
(m2) 

Densitat 
(bruta/m2) 

Habitatges 

Del Reguer 29/12/1995 Residencial 236.318 

Varia 
segons 

zona: 0,30 
i 0,80 

795 

Subsector 1B 

del SAU 1 El 

Reguer 

16/01/2003 Residencial 33.894 0.30 50 

Sector SAU-2, 

Hort del 

Barceloní 

27/08/2003 Residencial 35.519 0,80 222 

Sector 

industrial 

Riambau 

23/11/1983 Industrial 144.900 0,60  

Industrial del 

sector 

ampliació la 

Canaleta 

6/02/2004 Industrial 144.830 0,59  

Font: Realització pròpia a partir de la documentació del Registre de Planejament de Catalunya 

 

Principalment les Normes pretenien urbanitzar per usos residencials les zones est i sud 

de la ciutat però d’una manera força controlada. Com es veurà, la vigència de les Normes 

finalitza amb un moment d’expansió immobiliària i creixement generalitzada, context que 

condicionà també les determinacions i projeccions de la redacció del POUM que 

substituirà les Normes del 1983. 
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Figura 23: Plans parcials desenvolupats per tipus de sòl (1983-2005) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya i del ICGC 

Al mapa s’hi pot diferenciar els cinc plans parcials aprovats entre els anys 1983 i 2004 i 

on la figura d’ordenació a la ciutat eren les Normes Subsidiàries de Planejament. 

Tanmateix, es destaca amb una fina línia negra les zones que encara no es troben 

desenvolupades a 2019. Per tant, l’únic Pla parcial que s’ha desenvolupat completament 

es tracta del Pla parcial industrial Riambau. 

Taula 12: Desenvolupament dels Plans Parcials  

Plans Parcials Desenvolupament aproximat (%)5 

Industrial Riambau 100% 

El Reguer 70% 

SAU 1B subsector el Reguer 77,5% 

SAU-2 Hort del Barceloní 58% 

Sector ampliació La Canaleta 56% 
Font: Elaboració pròpia 

                                                             
5 S’ha calculat el sòl lliure a urbanitzar respecte el total del sòl del sector 
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6.2.4) El Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament (1999) 

L’any 1999 s’aprovà el Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament redactades per 

l’arquitecte Eduard Escolà i Carreras després de 16 anys de l’entrada en vigor de les NSP 

i es van publicar a l’any 2000. Es va fer amb l’objectiu d’aclarir l’ordenació urbanística, el 

text normatiu i la documentació gràfica després de nombrosos canvis que s’han anat 

produït al llarg dels 16 anys de la seva vigència. Especialment important serà el canvi que 

introdueix la construcció de l’Autovia A-2 l’any 1992, que modificà la classificació 

d’algunes zones a sòl urbanitzable com ara l’àrea industrial de la Canaleta, l’ampliació del 

qual, es desenvolupà gràcies al Pla parcial aprovat l’any 2004. La construcció de l’A2 lliura 

de tràfic la N-II que estructura la part central de l’estructura urbana i obra les expectatives 

de creixement i consolidació de la ciutat vers la nova infraestructura de transport que 

transcorre més al nord. 

Figura 24: Ordenació segons el Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament 

 

Font: Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament (1999) 
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6.3) Tàrrega en el Pla territorial parcial de ponent (2007) 

El Pla Territorial Parcial de Ponent té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el 

benestar de la població en el territori. Per això el Pla estableix les pautes espacials per a 

un desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions:  

 Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades 

com a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les 

necessitats de sòl per a habitatge assequible.  

 Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i 

sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial 

endogen.  

 Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el 

territori afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt 

de l’àmbit i en el conjunt de Catalunya.  

 Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes 

condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.  

 Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa 

de Planejament Territorial de Catalunya, aprovat l’any 1995, explicitats en la 

memòria del Pla i que tenen els següents enunciats:  

1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu 

biofísica.  

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori.  

3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.  

4. Moderar el consum de sòl.  

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes.  

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  

7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  
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8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar     

la implantació de polígons industrials o terciaris.  

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.  

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.  

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels 

sistemes d’assentaments.  

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans.  

15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 

Atenent aquests criteris del Pla, per al que ens interessa en aquest treball, preveu i 

permet consolidar els creixements a l’entorn dels nuclis més importants del territori, 

d’entre els quals es troba Tàrrega, com a capçalera de comarca. 
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Figura 25: Polaritats urbanes i potencials de creixement al Pla Territorial Parcial de Ponent 

(2007) 

 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent (2007) 

 

El Pla preveu per al municipi de Tàrrega a l’any 2026, 25.473 habitants, que suposa un 

increment de 12.263 habitants respecte el cens de 2001. Pel que fa al número 

d’habitatges principals el Pla Parcial de Ponent també preveu un gran increment, es 

passaria dels 6.483 que havia al cens del 2001 als 10.133. Això, suposaria un increment 

de 5.539 habitatges principals. En definitiva el Pla Territorial Parcial atorga un creixement 

potenciat, com es veu a la imatge, del 3% anual per a potenciar el nucli i la capitalitat de 

Tàrrega en el seu territori. Però amb tot, sembla que les projeccions realitzades en el 

marc del Pla Territorial, tot i la forta expansió dels anys 2000 estan encara molt lluny 

d’assolir-se. 
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Figura 26: Propostes per als nuclis i municipis a l’entorn de Tàrrega en el Pla Territorial 

Parcial de Ponent (2007) 

 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent (2007) 

 

Tal i com mostra a la figura 26, aquest creixement potenciat s’associa no només al sòl 

residencial si no també a l’expansió de sòl industrial a Tàrrega especialment aquell 

localitzat a l’entorn de l’A2 entre Tàrrega i Anglesola.   Es preveu  que els creixements  es 

continuïn desenvolupant de forma compacta a l’entorn del nucli per a preservar el sòl 

d’interès agrari, paisatgístic i d’interès natural del territori. 
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 6.4) El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (2006) 

6.4.1) El context 

El POUM va ser redactat per l’empresa DOM ARQUITECTES ASSOCIATS SL on al capdavant 

hi havia els arquitectes Pasqual Mas i Boldú i Valeri Mas i Boldú. El POUM es va 

acompanyar d’un informe mediambiental, redactat per Jordi Palau i Puigvert, enginyer 

forestal, i Jordi Nicolau i Vila, biòleg. El mes de maig de 2005 es va realitzar una ampliació 

de l’informe ambiental redactat per Laia Capdevila Solà, llicenciada en ciències 

ambientals. Altrament, es va fer un estudi hidrològic i hidràulic i un estudi de riscos 

geològic per moviments de vessant i esfondraments a les àrees de planejament urbanístic 

del terme municipal de Tàrrega.   

La tramitació del Pla va constar de 4 fases abans de que fos publicat al DOGC: 

Fase 1: Informació urbanística i avanç de planejament (Gener 2002- Maig 2002) 

Fase 2: Aprovació inicial del POUM (Maig 2002- Gener 2003) 

Fase 3: Aprovació provisional del POUM (Gener 2003- Juny 2005) 

Fase 4: Aprovació definitiva del POUM i text refós (Juliol 2005- Desembre 2005) 

Finalment, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fou aprovat per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de 13 d’Octubre de 2005 i acordada la seva 

publicació a efectes d’executivitat  al 16 de Febrer del 2006. 

En el moment de la redacció del POUM a darrers dels anys 90 i inicis dels 2000,  hi havia 

un context de fort creixement demogràfic i urbanístic que generava fortes expectatives 

d’expansió urbanística. De fet, el Pla Territorial Parcial de Ponent aprovat al 2007, com 

s’ha esmentat en l’anterior apartat, ja atorgava a Tàrrega un creixement potencial anual 

del 3%. 

En la mateixa memòria del POUM s’apunta que la població a Tàrrega estava creixent en 

els darrers anys a un ritme aproximat entre el 4% i el 5% anuals i, que en l’any 2005 

aquesta ja havia superat els 15.600 habitants, com també ja hem vist a l’apartat 5.1 del 

present treball. Donades les expectatives de desenvolupament de la ciutat en el context 

territorial, per la seva posició estratègica, les previsions de creixement de la població 

sobre les que es planteja el POUM es fan per a un escenari en el que es considera que es 
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continuarà creixent a un ritme similar al dels darrers anys, entre el 3 i 4%. Això representa 

una població entre els 25.000 i 30.000 habitants en els propers 20 anys, en la línia que ja 

apuntava el Pla Territorial Parcial de Ponent. 

Figura 27: Projeccions demogràfiques i escenaris per a Tàrrega (2000-2025) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del POUM 

 

Aquestes projeccions i ritmes de creixement s’expliquen pel context en el moment de la 

seva redacció. La redacció del POUM es produeix durant el boom immobiliari 1998-2008, 

i en un context de notable creixement de població, especialment potenciat per les 

aportacions migratòries. Això, contribueix a alimentar fortes expectatives de creixement 

urbanístic. Aquestes a més, estan alimentades a Tàrrega amb les expectatives que genera 

la consolidació de l’Autovia A-2, el fort desenvolupament de sòl industrial i el posterior 

anunci de la construcció de la presó al juny del 2005 que el Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya finalment van descartar, al menys temporalment. 
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Figura 28: Esquemes de l’estructura general de Tàrrega al POUM: 2005 - 2025. La imatge 

horitzó de 2025 

 

Tàrrega 2005                                                        Tàrrega 2025 

 

 

 

La comparació de les imatges inici i final del marc del POUM resulta força il·lustrativa 

sobre els objectius amb que es treballa. El POUM pretén dirigir els nous creixements 

especialment cap al nord buscant l’A2 i a través de replicar el sistema de rondes que ja 

s’havia anat desenvolupant i consolidant amb les Normes per tal d’assolir una estructura 

radio-concèntrica i compacta a l’entorn dels creixements històrics centrals i principals 

eixos viaris  

Així doncs, la vialitat passa a ser un dels temes protagonistes del POUM, que defineix no 

només l’estructura i forma de Tàrrega sinó que n’ordena els futurs creixements. El nou 

sistema viari permetria a més la descongestió del trànsit rodat del centre urbà convertint 

la vila en un espai més accessible pel vianant.  
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Font: Memòria POUM (2006) 
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6.4.2) Els objectius del POUM  

Un dels objectius principals del POUM és donar compliment al desenvolupament 

urbanístic sostenible, que es defineix com la utilització racional del territori i el medi 

ambient i allò que s’ha establert al Pla Territorial Parcial de Ponent. 

Aquest objectiu, segons allò que s’explicita en el document, comportaria fer compatible 

les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 

paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. Atès que el sòl és un recurs limitat, el 

desenvolupament urbanístic sostenible hauria de comportar, segons el mateix, la 

configuració de models d’ocupació del sòl que: 

 Evitin la dispersió en el territori 

 Considerin la rehabilitació i la renovació en el sòl urbà 

 Atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees 

rurals i consolidin un model de territori globalment eficient 

Així mateix, el document continua apuntant que les determinacions del planejament 

urbanístic apunten que aquestes haurien de permetre assolir uns nivells adequats de 

qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels rics naturals i 

tecnològics. 

Les determinacions respecte les previsions de sòl semblen coherents amb l’estructura i 

proposta d’ordenació compacta i donen cabuda a les notables previsions de creixement 

que s’estimaven per l’any 2015 del 65% respecte la taca urbana del 2006.  

El POUM incrementa en 440 ha el sòl classificat i els distribueix de la següent manera: 

- Augment de 190 ha per a sòl residencial (amb la possibilitat de construir 10.000 
habitatges) 

- Augment de 200 ha per sòl industrial  

- Augment de 50 ha per a sòl terciari o de serveis (més zones verdes, equipaments i vials) 
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6.4.3) Les propostes del POUM 

En el moment de l’aprovació del POUM el sòl urbà consolidat de Tàrrega té una extensió 

de 336ha de les quals, 134ha es destinen per usos residencials i 64ha per a industrials i 

terciaris. La resta es destina a espais públics com ara carrers i vialitat, espais verds o els 

equipaments i serveis públics. 

Taula 13: Estructura general del sòl al POUM Tàrrega 

Sòl M2 % 

Sòl Urbà 3.782.099 4,26 

Sòl Urbà Consolidat 3.363.978 3,79 

Programa d’Actuació 
Urbanístic 

252.479 0,28 

Pla de Millora Urbana 165.642 0,19 

Sòl Urbanitzable Delimitat 4.782.248 5,39 

SUD Residencial 2.412.936 2,72 

SUD Industrial 1.596.332 1,80 

SUD Terciari 772.980 0,87 

Sòl Urbanitzable No 
Delimitat 

1.233.797 1,39 

Sòl No Urbanitzable 78.971.082 88,96 

Agrícola i ramader 67.896.062 76,49 

Paisatgístic i forestal 7.089.319 7,99 

Protecció del nucli urbà 2.915.524 3,28 

Horts en sòl no 
urbanitzable 

94.118 0,11 

Protecció d'interès 
ecològic 

976.059 1,1 

Total Terme Municipal 88.769.226 100% 
Font: Memòria del POUM (2006) 
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Figura 29: El sòl urbanitzable delimitat al POUM segons usos  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de POUM
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S’observa com un 4,26% del total del sòl al terme municipal és sòl urbà consolidat i com 

es destina un 5,39% del sòl a urbanitzable delimitat, és a dir, es preveu que pugui 

augmentar de forma considerable la superfície de sòl urbà amb un total de 6.378.580 m2. 

La resta,  pràcticament, un 88,96% és sòl no urbanitzable. Per tant, el nou pla urbanístic 

preveu una gran expansió urbanística, especialment si es compara amb les expectatives 

de les Normes Subsidiàries del 1983. Les Normes preveien augmentar un 97% del sòl 

respecte del que ja estava consolidat (sòl urbà). En canvi, el POUM preveu augmentar-lo 

un 126% i si s’inclou el sòl urbanitzable no delimitat, de més difícil programació i per tant 

desenvolupament, les expectatives de creixement respecte el sòl urbà se situen en un 

159%. 

Pel que fa els usos residencials, es troben distribuïts de forma que es pugui consolidar 

l’estructura radio concèntrica i compacta que es pretenia. A la zona sud i al marge 

esquerra del riu s’ubicaran els habitatges unifamiliars de baixa densitat, mentre que els 

habitatges plurifamiliars es troben a la zona nord, prop de l’autovia i sota el parc de Sant 

Eloi, on es desenvolupen els sòls industrials. 

Els usos industrials es troben principalment al marge dret de l’A-2, al polígon industrial 

Riambau, a l’oest prop de l’empresa Olis Borges SA i a l’est a l’entorn del polígon industrial 

de Llevant en direcció Cervera per la N-II o l’A-2. 

Per tant, hi ha una clara diferenciació d’usos en la proposta del POUM; els residencials es 

troben rodejant l’actual sòl urbà consolidat i els industrials s’ubiquen aprofitant els 

polígons industrials existents i prop de les grans infraestructures de més capacitat. 
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Figura 30: Estructura general del sòl al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(2005/019231/L) 

 

Font: POUM Tàrrega (2006) 

 

Al terme municipal de Tàrrega la major part del sòl és correspon a no urbanitzable, 

concretament, un 88,96% del sòl respecte el total està classificat com a no urbanitzable 

al POUM. A més a més el pla el diferència en cinc categories: 

Taula 14: Quadre resum del sòl no urbanitzable al terme municipal de Tàrrega 

Tipus de sòl no urbanitzable Superfície (m2)  % 

Clau NU-1 Valor agrícola 67.896.062 76,49% 

Clau NU-2 Valor paisatgístic 7.089.319 7,99% 

Clau NU-3 Protecció de nuclis urbans 2.915.524 3,28% 

Clau NU-4 Protecció dels horts 94.118 0,11% 

Clau NU-5 Protecció d’interès ecològic 976.059 1,10% 
Font: Memòria del POUM (2006) 
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El POUM incorpora el Catàleg de béns protegits en concordança amb el Pla especial de 

protecció del patrimoni arquitectònic publicat pel DOGC al juliol del 1995 perquè siguin 

efectives les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis o paisatges.   

Figura 31: Detall del nucli central 

 

 

 

Font: POUM Tàrrega (actualització abril 2015) 

 

Sense dubte, de l’anterior figura hi destaca el sistema de rondes que pretén consolidar el 

POUM, amb aquest, es connectaria tot el municipi mitjançant dues anelles de 

circumval·lació  interurbana i periurbana: la primera aniria des del polígon de Llevant a 

l’est de Tàrrega fins a l’oest de la N-II en direcció Lleida, a l’alçada de la indústria Borges, 
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passant pel marge esquerra de l’A-2 al nord i la C-14 pel sud. La ronda periurbana 

desviaria el trànsit que passa per la C-14 al seu pas pel nucli urbà i envoltaria tot el sòl 

que actualment és urbà consolidat i urbanitzable. 

Per tant, la xarxa viària estaria constituïda per permetre el creixement de la ciutat per 

tots els costats, mantenint la posició central del nucli vell i els vials garantint 

l’accessibilitat a la totalitat del sòl urbà. 

 

Taula 15: Relació del sòl urbanitzable delimitat per a usos residencials previst al POUM de 

Tàrrega 

Sectors del 
SUD 

Residencial 

Superfície 
(m2) 

Sostre Habitatges Densitat 

M2 st Edificabilitat Plurif. Unif. Hab/Ha 
Número 

del 
sector 

Residencial 
Hort del 

Barceloní 
35.519 28.234 0,795 

222  

63 SUD-2 196 26 

113 (HPP) 6 

Residencial 
els Prats 1 

273.888 221.856 0,810 
2.236 

73 
SUD-3 
(90%) 887 (HPP) 

Residencial 
els Prats 2 

179.284 143.427 0,800 
1.434 

60 
SUD-4 
(75%) 574 (HPP) 

Residencial 
Sant Eloi 

Ixent 
260.853 130.426 0,500 

1.304 
50 

SUD-5 
(80%) 522 (HPP) 

Residencial 
Sant Eloi 
Ponent 

131.614 52.646 0,400 
329 

25 SUD-6 
0 329 

Residencial-
industrial 

Passeig del 
Pedregal 

63.396 38.039 0,600 

380 

60 
SUD-8 
(50%) 

152 (HPP) 

Residencial 
Ronda de 

Llevant-Riu 
Ondara 

260.722 131.166 0,503 

1.062 

41 SUD-9 

525 (HPP) 

249.646 99.858 0,400 999 40 SUD-10 

                                                             
6 HPP (Habitatge de Protecció Pública) 
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Residencial 
Camins de 

Verdú 
399 (HPP) 

Residencial 
Eixample de 
l’Ondara 2 

249.086 124.543 0,500 
1.072 

43 SUD-11 
498 (HPP) 

Residencial 
Eixample de 
l’Ondara 1 

259.884 157.334 0,605 
1.367 

53 SUD-12 
629 (HPP) 

Residencial 
carrer de 
Vilagrassa 

33.329 16.665 0,500 
133 

40 SUD-13 
67 (HPP) 

Residencial-
terciari 
Trepat 

232.259 195.553 0.842 
2.033 

74 
SUD-14 
(85%) 782 (HPP) 

Total 2.229.480 1.339.747  12.242 
4.366 
(HPP) 

  

 

Font: Memòria del POUM (2006) 

 

Dels 19 SUD’s que planteja el POUM 12 són per a usos residencials. Els SUD’s 3, 5, 9 i 12 

destaquen per ser sectors amb molta superfície i estan capacitats per construir-hi més 

de 1.000 habitatges en cada un d’ells – concretament al SUD 3 (residencial els Prats 1) 

2.236 habitatges-.  

S’ha d’esmentar que la gran quantitat d’habitatges de protecció pública és per complir 

l’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) que apunta que el 30% del 

sostre s’ha de reservar per aquests tipus d’habitatges en considerar les zones de nova 

implantació. Al SUD 6 s’exceptua la reserva del 30% del sostre per a la construcció 

d’habitatges de protecció pública atès que la densitat del polígon és inferior a 25 hab/ha 

amb una tipologia de cases unifamiliars amb jardí, no apta per a la construcció d’aquest 

tipus d’habitatges. 

Als SUD’s 9, 10, 11 i 13 presenten una densitat edificatòria bastant baixa, per tant, seran 

zones que s’hi destinaran en gran mesura habitatges unifamiliars d’edificació agrupada i 

aïllada. S’ubiquen a la zona sud de la ciutat, concretament el SUD 9 al sud-est a l’entorn 

del camí del Talladell i al marge dret del riu Ondara. El SUD 10 es troba al barri dels Masets 
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que es caracteritza per tenir uns grans xalets aïllats uns dels altres. El SUD 11 al marge 

esquerra del riu Ondara al sud-oest prop de la C-14 en direcció Montblanc i finalment, el 

SUD 13 es torba al marge dret del riu just al costat de la N-II en direcció Vilagrassa i en la 

continuació del barri de Fàtima a l’oest. 

Un fet a destacar es que el POUM ha absorbit els sectors que les Normes Subsidiàries no 

es van urbanitzar en el marc de la seva vigència, com seria el cas del SUD-2 “Hort del 

Barceloní” que té el pla parcial aprovat i publicat l’any 2003. 

 

Taula 16: Relació del sòl urbanitzable delimitat per a usos industrials al POUM de Tàrrega 

Sectors del 
SUD Industrial 

Superfície 
Sostre 

M2 st Edificabilitat 
Número del 

sector 

Industrial 
ampliació la 

Canaleta  
145.449 86.383 0,594 SUD-1  

Industrial els 
Plans 

217.853 130.712 0,600 SUD-7 (60%) 

Residencial-
industrial 

Passeig del 
Pedregal 

63.398 38.039 0,600 SUD-8 (50%) 

Industrial-
terciari Borges 

238.342 148.145 0,600 
SUD-15 
(60%) 

Industrial 
Boscarró nord 

288.017 172.810 0,600 
SUD-16 
(70%) 

Industrial 
Boscarró sud 

121.180 72.708 0,600 
SUD-17 
(80%) 

Industrial 
Boscarró est 

474.904 284.942 0,600 
SUD-18 
(80%) 

Industrial 
Vilagrassa 

47.190 28.314 0,600 SUD-19 

Total 1.596.333 962.053   
Font: Memòria del POUM (2006) 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, els sòls que es destinen per ús industrial s’ubiquen en 

zones estratègiques potenciant així les infraestructures com l’A-2 i la N-II per tal d’atreure 
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a futurs inversors. S’aprofita l’existència dels polígons industrials de la Canaleta (la 

propietària de gran part del sòl n’és INCASOL), de Llevant i Riambau per potenciar-los i 

fer créixer l’industria en zones aïlles del sòl urbà consolidat. 

 

Taula 17: El sòl destinat a usos terciaris en sòl urbanitzable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les diferents qualificacions del sòl, les zones terciàries són les que se’n destina menys 

superfície de sòl. La ubicació dels diferents sectors es troben juntament amb els 

industrials i sobretot estan a l’entorn de l’autovia i dels polígons anteriorment esmentats. 

Així mateix, es pretén dinamitzar els sectors a l’oest de la N-II en direcció Lleida posant 

zones terciàries al voltant de l’empresa Olis Borges SA i del museu de màquina agrícola 

Cal Trepat, per tal d’atraure una major inversió i posar en valor dos dels motors 

econòmics de més identitat de Tàrrega. 

Sectors del 
SUD Terciari 

Superfície 
Sostre 

M2 St Edificabilitat 
Número del 

sector 

Residencial els 
Prats 1 

30.432 24.651 0,800 SUD-3 (10%) 

Residencial els 
Prats 2 

59.761 47.809 0,800 SUD-4 (25%) 

Residencial Sol 
Ixent 

65.213 32.607 0,500 SUD-5 (20%) 

Industrial els 
Plans 

145.235 67.141 0,600 SUD-7 (40%) 

Residencial-
terciari Trepat 

40.987 34.509 0,600 
SUD-14 
(15%) 

Industrial-
terciari Borges 

158.894 98.763 0,600 
SUD-15 
(40%) 

Industrial 
Boscarró nord 

123.436 74.062 0,600 
SUD-16 
(30%) 

Industrial 
Boscarró sud 

30.295 18.177 0,600 
SUD-17 
(20%) 

Industrial 
Boscarró est 

118.726 71.236 0,600 
SUD-18 
(20%) 

Total 772.979 468.955   

Font: Memòria del POUM (2006) 
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Tanmateix, sobresurten els SUD’s  7, 15 i 16 perquè s’hi destinen als dos primers un 40% 

del total de la superfície a ús terciari i al SUD industrial Boscarró nord un 30%. Les zones 

terciàries estan pensades per empreses destinades a la logística, servies 

d’empaquetament i altres. 

Per poder transformar urbanísticament un sector de sòl urbanitzable delimitat,  cal la 

formulació, la tramitació, l’aprovació i la publicació definitiva d’un Pla parcial urbanístic. 

Des de l’entrada en vigor del POUM fins a l’actualitat no s’ha aprovat cap Pla parcial, és a 

dir, dels 19 sectors de sòl urbanitzable que el nou planejament urbanístic preveia que 

podien desenvolupar-se en el municipi no se n’ha desenvolupat cap. Aquesta situació, té 

sentit en un context de crisi i excés de sòl urbanitzat  i construcció en el període anterior 

que deixà molts habitatges buits i molt sòl industrial i residencial sense consolidar. 

Tal i com es contempla a l’anterior mapa, un objectiu del POUM és expandir la 

urbanització del nucli principal cap a l’A2 al nord,  i  a l’oest i l’est, a l’entorn de la N-II, 

consolidant els usos industrials i activitats econòmiques, al nord i nord-est prop del nucli 

consolidat amb usos residencials de densitats moderades i al sud amb habitatges 

unifamiliars de densitats baixes, el qual seria un exemple de model compacte. 

La situació de l’A-2 és clau per destinar-hi al voltant d’ella vuit sectors de sòl urbanitzable 

delimitat. 

El nou sòl residencial té una capacitat per a 12.572 nous habitatges i com s’ha esmentat 

a l’apartat 5.2, a l’últim cens d’habitatges només n’hi havien construïts 8.627. Per tant, si 

les projeccions del POUM es complissin el parc d’habitatges en l’any horitzó del pla, el 

2025, podrien arribar als 21.000. Aquests nous habitatges es distribueixen, segons les 

determinacions del Pla, de la següent manera:    
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Figura 32: Número d’habitatges per sectors de sòl urbanitzable delimitat 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Les principals zones d’expansió urbana són les següents: Eixample de l’Avinguda Ondara 

amb 50 ha i 2.439 habitatges, Camins de Verdú amb 25 ha i 999 habitatges, ronda de 

Llevant amb 26 ha i 1.062 habitatges, passeig del Pedregal amb 12 ha i 380 habitatges, 

els Prats amb 54 ha i 3.670 habitatges, Sant Eloi Ixent amb 32 ha i 1.304 habitatges, Sant 

Eloi Ponent amb 13 ha i 329 habitatges, Trepat i Borges amb 67 ha i 2.033 habitatges. 

D’altra banda, el municipi encara disposa de zones sense consolidar a l’interior del sòl 

urbà i que el POUM preveu també desenvolupar.  

Les zones de major densitat es troben al nord del municipi amb els SUD’s 3, 4, 5 i 14. 

D’altra banda, les tipologies d’habitatges unifamiliars amb densitats baixes es troben al 

sud amb els SUD’s 9, 10, 11, 12 i 15. 

 

6.4.4) El desenvolupament del POUM 

Poc temps desprès de l’aprovació del POUM el context de creixement canvia i s’inicia la 

forta crisi econòmica que incideix en la dinàmica de creixement.  

Des de l’aprovació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’han produït 29 

modificacions, la darrera d’aquestes va ser el 20/11/2017. La gran majoria d’aquestes 

modificacions es deuen a correccions d’errades, modificacions puntuals d’articles, canvis 

d’ubicacions dels sistemes urbanístics i modificacions en l’ordenació d’edificacions 

d’ordre menor. Però no s’ha desenvolupat cap dels documents previstos, fet que s’explica 

pel context ja comentat. 

L’arribada de la crisi de fet paralitzà el desenvolupament i l’aprovació de tres plans 

parcials aprovats per la junta de govern municipal tot just iniciada la crisi immobiliària: 

 Pla parcial urbanístic SUD-17, Industrial Boscarró Sud aprovat el 12/05/2008 

 Pla parcial urbanístic SUD-16, Industrial Boscarró Nord aprovat el 3/12/2007 

 Pla parcial urbanístic SUD-4, Residencial els Prats 2 aprovat el 15/05/2008 

El SUD-4 sí que està aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida i publicat 

al BOP (Butlletí Oficial de la Província) però els promotors van decidir paralitzar el 

desenvolupament de la zona, almenys temporalment. 
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal tenia previst construir 5.148 de protecció oficial, 

tal i com indica la memòria social, es destina un 30% a habitatges de protecció publica al 

sòl qualificat per a ús residencial de nova implantació, tan en sòl urbà com en sòl 

urbanitzable. 

La memòria social també indica els períodes als quals s’haurien de construir aquests nous 

habitatges protegits. Ho dividia en dos períodes: 2006-2011 i 2012-2017. 

 

Taula 18: Període 2006-2011 

SUD residencial Sostre m2 Habitatges 

SUD-2 (Residencial Hort 
del Barceloní) 

8.470 113 

SUD-3 (Residencial Els 
Prats) 

66.557 887 

SUD-5 (Residencial San Eloi 
Ixent) 

39.128 522 

SUD-9 (Residencial Ronda 
de Llevant-Riu Ondara ) 

39.350 525 

SUD-12 (Residencial 
Eixample de l’Ondara 1) 

47.200 629 

SUD-13 (Residencial Carrer 
de Vilagrassa) 

4.999 67 

SUD-14 (Residencial-
Terciari Trepat) 

58.666 782 

Total 264.370 3.525 
Font: Memòria del POUM (2006) 
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Figura 33: Ubicació dels habitatges protegits del primer període de construcció 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 19: Període 2012-2017 

SUD residencial Sostre m2 Habitatges 

SUD-4 (Residencial Els 
Prats 2) 

43.028 574 

SUD-8 (Passeig del 
Pedregal) 

11.412 152 

SUD-10 (Residencial 
camins de Verdú) 

29.958 399 

SUD-11 (Residencial 
Eixample de l’Ondara) 

37.363 498 

Total 121.761 1.623 
Font: Memòria del POUM 
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Figura 34: Ubicació dels habitatges protegits del segon període de construcció 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Actualment tots els sectors es troben classificats com a sòl urbanitzable delimitat, no 

tenen cap pla parcial aprovat (excepte el SUD 2 i SUD 4) i per tant, dels 5.148 habitatges 

que s’haurien d’haver construït entre el 2006 i 2017 no se n’ha fet cap i doncs, no s’ha 

complert amb el que dictava la memòria social del POUM arrant principalment de l’esclat 

de la crisi econòmica. 

A continuació es mostren algunes d’aquestes zones: 
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Figura 35: Estat actual del SUD 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Mapa urbanístic de Catalunya 

Figura 36: Estat actual del SUD 10 

 

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya 

Figura 37: Estat actual del SUD 9: 

 

Font: Mapa urbanístic de Catalunya 

Sòl urbà 

Sòl urbanitzable 
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Com es veu, cap zona està urbanitzada i ni sembla que es pugui arribar urbanitzar a curt 

termini.  

 

7) Efectes de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica 

A més de la paralització dels sectors i Plans Parcials aprovats en el marc ja del POUM, la 

crisi va afectar d’altres projectes urbans importants que havien generat expectatives 

diverses. 

A l’inici de l’actual mil·lenni el consistori tenia previst construir dos grans equipaments, 

un centre penitenciari i un centre sanitari i social. També es volia realitzar una pista 

d’atletisme a l’entorn de l’actual parc esportiu de la ciutat.  

 Centre penitenciari 

L’any 2005 el Departament de Justícia va anunciar que havia arribat a un acord amb 

l’Ajuntament de Tàrrega per ubicar en aquest municipi el segon centre de compliment de 

penes de la regió metropolitana-comarques centrals previst al Pla director 

d’equipaments penitenciaris 2004-2010. Aquesta presó ocuparia un terreny de 8,5ha de 

les quals eren de titularitat pública perquè formava part del patrimoni de INCASOL. 

L’emplaçament estava situat als afores de la ciutat, a la vora de l’autovia A-2 i prop del 

límit entre l’Urgell i la Segarra. L’edifici tindria una superfície de 50.000m2 i una capacitat 

per a un màxim de 700 reclusos. La inversió prevista de la construcció rondaven els 70 

milions d’euros i la despesa anual estimada es situava al voltant dels 12 milions. 

Estava previst que aquest equipament dotés de 500 nous llocs de treball amb prioritat 

per accedir-hi els habitants de Tàrrega i de l’Urgell. Així mateix, una de les compensacions 

que podria haver rebut el municipi era la construcció d’un nou jutjat7. 

Amb l’esclat de la crisi econòmica el desplegament del Pla director quedà condicionat per 

les disponibilitats pressupostàries i va provocar que es paralitzes tot el procés de 

construcció del centre penitenciari. 

                                                             
7 Territori - Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya (www.territori.scot.cat) 



El desenvolupament urbanístic de Tàrrega (1980-2018)                                                                            S.Rosinés                                                   

 
70 

 

De moment, la situació del projecte de la presó és d’un ajornament sense data tot i que 

al Pla director d’equipaments penitenciaris 2013-2020 consta que la presó està 

descartada per construir8. 

 Promocions d’habitatge 

La deriva immobiliària, la gran especulació dels promotors i les previsions demogràfiques 

–juntament amb un context de grans construccions d’equipaments pel municipi- va 

provocar que als 2000 s’iniciessin moltes obres d’iniciativa privada, algunes es van 

construir i altres no s’han arribat a finalitzar mai.     

A l’any 2009 es va acabar la construcció d’un bloc d’habitatges plurifamiliars amb 35 

immobles al carrer Verdú, les quals actualment, els bancs en són els propietaris de la gran 

majoria i segueixen buides.  

Figura 38: Habitatges plurifamiliars al C/Verdú 

 

Font: Hermínia Sirvent (2013) 

 

Alguns carrers de la ciutat es caracteritzen per trobar-s’hi l’estructura del bloc, obres 

iniciades en un fort context de creixement que amb l’esclat de la crisi econòmica han 

deixat aquest panorama: 

                                                             
8 Pla director d’equipament penitenciaris 2013-2020 (www.justicia.gencat.cat) 
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 Parc sanitari i social 

L’any 2006 es va anunciar la construcció d’un parc sanitari i social ubicat al costat de 

l’actual CAP en una parcel·la de 21.000 m2. 

Figura 39: Parcel·la del parc sanitari i social (51189-01) 

 

Font: Seu electrònica del Cadastre  

 

La intenció de l’equip de govern era aixecar un hospital de proximitat amb la previsió que 

fes mil intervencions quirúrgiques menors anualment. Al mateix temps, fer un centre 

C/Mestregüell                                         
Font: Visor Cadastre, 2019 

C/Av. Raval del Carme        
Font: Visor Cadastre, 2019 

C/ Enric de Càrcer    Font: 
Visor Cadastre, 2019 
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sociosanitari de 93 places i una residència social de 100 places per a gent gran amb centre 

de dia de 40 places més9. 

El pressupost del projecte superava els 60 milions d’euros i el conveni de cessió dels 

terrenys va caducar al 2010, després de cinc anys d’haver-lo signat amb la Generalitat. 

Així doncs, aquest projecte tampoc es va realitzar i des de l’Ajuntament ara es pretén 

realitzar una ampliació de l’actual CAP10. 

 

 Pista d’atletisme 

Al juny del 2008 la junta de govern local va publicar i convocar la licitació del projecte 

executiu de la pista d’atletisme de Tàrrega, amb un pressupost de 2.211.000 euros11. 

La pista s’hauria d’haver construït en un solar de titularitat municipal de 21.385 m2 

destinat a equipaments, al costat del Pavelló Municipal d’Esports. 

 

Figura 40: Parcel·la de la pista d’atletisme (57221) 

 

Font: Seu electrònica del Cadastre 

                                                             
9 Diàri “el punt avui” (www.elpuntavui.cat) 
10 Ajuntament de Tàrrega (www.tarrega.cat) 
11 Butlletí Oficial de la Província, Núm. 88 (21/06/2008) 
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Finalment, aquest projecte es desestimà per manca de recursos econòmics, ja que la 

inversió no quadrava amb els pressupostos de l’Ajuntament i, per tant, no es va fer12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Ajuntament de Tàrrega (www.ajuntament.cat) 
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8) Principals conclusions 

Com s’ha vist al llarg del present treball d’investigació el teixit de la vila històricament ha 

estat molt condicionat per la importància del casc antic i per les dues vies principals de 

comunicació, la C-14 en nord-sud i la N-II en est-oest. Els elements de barrera tant 

naturals com el riu Ondara o el turó de Sant Eloi, i els artificials com el ferrocarril, a nivell 

urbanístic s’aconsegueixen superar amb les Normes Subsidiàries de Planejament. Més 

endavant, l’aparició de l’autovia A-2 passa a jugar un paper clau per la seva posició 

estratègica i jugarà un paper molt important en la nova localització del sòl industrial 

articulant els creixements futurs. 

A l’inici del nou mil·lenni es comença a redactar el nou pla urbanístic, en un context de 

creixement demogràfic i urbanístic –recordar que l’índex de producció anual d’habitatges 

rondava els 20 habitatges per cada mil habitants en aquests períodes, superant amb 

escreix la mitjana catalana que se situa en 10 i que el 53% dels habitatges totals es 

construïren entre 1991 i 2011. 

El POUM aprovat l’any 2006 tenia unes previsions de creixement per la ciutat de Tàrrega 

tant en número d’habitants com en número d’habitatges força ambicioses. Segons les 

previsions del nou pla urbanístic per l’any 2025 hi haurien més de 25.000 habitants a la 

ciutat, aquestes previsions s’havien elaborat seguint les dinàmiques de creixement 

d’aquell moment que eren d’un 3% i 4% entre els anys 2000 i 2005. 

A més, l’aprovació del planejament territorial, el Pla Territorial parcial de Ponent, en 2007 

atorgava ja un creixement important a l’establir que Tàrrega era una polaritat clau a 

l’Urgell. El POUM de Tàrrega del 2006, s’acollia per tant, a les previsions ja establertes pel 

Pla Territorial.  

L’esclat de la crisi econòmica i la paralització de diversos projectes d’equipaments canvia 

radicalment aquestes previsions de creixement del municipi. 

El sòl urbà consolidat l’any 1983 era de 1.855.600 m2 mentre que l’any 2006 era de 

3.782.099 m2. El POUM pretén en el marc de l’horitzó del Pla 2025, sumar els 4.782.248 

m2 classificat com a sòl urbanitzable delimitat a SUC. I, no en van tindre prou amb 

aquestes previsions de SUD, sinó que a més a més, van classificar com sòl urbanitzable 
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no delimitat  1.233.797 m2. Les projeccions realitzades en el marc del POUM en un 

context de creixement i forta demanda de sòl conduïren a previsions molt elevades que 

en nombre d’habitatges se situen sobre uns 10.000 més. Uns escenaris que  no s’han 

complert i que a la llum del context actual resulten poc assolibles.  

 

Tot i això, l’aprovació del POUM era necessària per la ciutat, ja que les Normes 

Subsidiàries de Planejament pràcticament havien esgotat els sectors de 

desenvolupament del sòl però, els objectius del POUM en el context actual resulten 

desproporcionats. 

Concloent, posant una mirada al futur, el canvi d’escenari un cop aprovat el POUM i a la 

vista de les dinàmiques recents de població, habitatges i consolidació de sòl, fa poc 

probable que es compleixen les determinacions del POUM. Potser doncs a llum d’un 

context completament diferent podria reclamar-se una nova mirada que protegeixi la 

voracitat de la urbanització i posi en valor els nostres paisatges i espais en el sòl urbà i no 

urbanitzable. Sembla haver-se acabat el temps de grans projectes així doncs, el context 

també convida a replantejar-se models i accions, aquesta vegada més participatius i 

sostenibles. Potser és hora de que entre totes i tots puguem plantejar, quina Tàrrega 

volem?.  
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