
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
Aprovació definitiva 
 
COBERTURES CARTOGRÀFIQUES 
 
2. SHP  
  
Espais Oberts  
PEIN i/o Xarxa Natura 2000 pein_xn2000 
Sòl de protecció especial proteccio_especial 
Sòl no urbanitzable costaner snu_costaner 
Sòl de protecció territorial proteccio_territorial 
Sòl de riscos o afectacions territorial_risc_afectacio 
Sòl de protecció preventiva proteccio_preventiva 
  
Assentaments urbans  
Sistema d’assentaments assentament_pol 
Estratègies d’assentaments assentament_punt 
Estratègies d’àrees especialitzades especialitzades_pol 
Límit del creixement urbà limit_creixement  
Separadors urbans separador_urba 
Condicions PDUSC condicions_pdusc 
Condicions zones verdes condicions_zones_verdes 
Àmbits preferents d’extensió ambit_preferent_extensio 
Espais lliures interns espais_lliures_interns 
Sectors no delimitats sectors_no_delimitats 
  
Xarxa viària  
Xarxa viària del Camp de Tarragona  XV_Camp de Tarragona 
Previsió indicativa de nous traçats viaris XV_prop_Nou_traçat_indicatiu_previsio 
Proposta de nous enllaços viaris XV_prop_enllaços_viaris 
Reordenació d’enllaços viaris XV_prop_reordenacio_viaria 
  
Xarxa ferroviària  
Traçat de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona XF_Camp de Tarragona 
Traçats ferroviari en estudi XF_Corredor_ferroviari_en_estudi 
Desafectacions ferroviària  XF_Desafectacio_Ferroviaria 
Estacions XF_Estacions 
Trams exclusius de mercaderies XF_Trams exclusius 
Propostes de tren tramvia XF_Linia tren tramvia 

 



Espais Oberts 
 

COBERTURES CARTOGRÀFIQUES NOM DE LA SHAPE Atribut per 
fer temàtic Valor de l'atribut  Llegenda del plànol 

proteccio_especial     Sòl de protecció especial 
pein_xn2000     PEIN i/o Xarxa Natura 2000 Sòl de protecció especial 
snu_costaner     Sòl no urbanitzable costaner 

territorial_risc_afectacions     Sòl de riscos o afectacions 
de potencial interès 

estratègic 
Sòl de potencial interès 

estratègic 
de preservació de corredor 

d'infraestructures 
Sòl de prevenció de corredors 

d'infraestructures 
Sòl de protecció territorial 

proteccio_territorial Tipus 

d'interès agrari i/o  
paisatgístic 

Sòl d’interès agrari i/o 
paisatgístic S

is
te

m
a 

d’
es

pa
is

 o
be

rts
: 

ca
te

go
rie

s 
de

 s
òl

 

Sòl de protecció preventiva proteccio_preventiva     Sòl de protecció preventiva 
 



 Assentament urbans 
 

COBERTURES CARTOGRÀFIQUES NOM DE LA SHAPE Atribut per 
fer temàtic Valor de l'atribut  Llegenda del plànol 

Nuclis històrics i les seves 
extensions M Nuclis històrics i les seves 

extensions 
R Ús residencial 
I Ús industrial i / o logístic 

T Ús comercial, lúdic i altres 
terciaris 

assentament_pol Us_pla 

E Ús d'equipaments i sistemes 
espais_lliures_interns     Espais lliures interns 
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Àrees especialitzades 

sectors_no_delimitats     Sectors no delimitats 

            

CP Creixement potenciat o 
estratègic 

CM Creixement mitjà 
CMd Creixement moderat 
CU Canvis d'ús i reforma interior 
MC Millora urbana i compleció 

Nuclis històrics i les seves 
extensions assentament_punt Estrategia 

 CentreU Centre urbà (dins continus 
urbans) 

I Intensificació urbana 
X Extensió 
R Reducció o extinció 

E,e Estratègia específica 

Àrees especialitzades especialitzades_pol Estratègia 

C Centralitat 
limit_creixement      Límit del creixement urbà 
separador_urba     Separadors urbans 

condicions_pdusc     Condicions PDUSC 
condicions_zones_verdes     Condicions zones verdes 
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Altres determinacions 

ambit_preferent_extensio Estratègia X Àmbit preferent d’extensió 
 



Xarxa viària 
 
 NOM DE LA CAPA SIG Camp de Tarragona 

XV_camp de tarragona 

Conté atributs per classificació:  
Autopista i autovia (AA); Via estructurant primària (EP); Via estructurant secundària (ES); Via 

estructurant suburbana (SP [primària] SS [secundària]); Via integrada (VI) 
 

Conté atributs per proposta: 
Nou traçat (NV); Condicionament (CO ò CD); Traçat en estudi (RS); Manteniment (IG ò BA) 

 
Conté atributs per diferenciat enllaços i trams en túnel 

Enllaços i túnels existents = -1 o True 
XV_prop_enllaços_viaris Nou enllaç viari. Enllaç condicionat. Enllaç existent. 
XV_prop_Nou_traçat_indicatiu_previsio Nou traçat indicatiu (previsió) 

Xarxa 
viària: 

XV_prop_Reordenacio_viaria.shp Reordenació nusos viaris  
 
 
 
Xarxa ferroviària 
 

XF_Camp de tarragona 

Conté atributs per classificació:  
Línia convencional (C1 i C2); Línia d’altes prestacions (A1 i A2); Línia tren tramvia (T1 i T2) 

 
Conté atributs per proposta: 

Nova actuació / Nou traçat (NV); Condicionament (CO); Manteniment / Conservació (IG) Traçats en estudi 
(RS) 

 
Conté atributs per diferenciar trams en túnel 

XF_Estacions 

Conté atributs per classificació:  
Estació convencional (C); Estació altes prestacions (A); Estació intermodal (AiC) 

 
Conté atributs per proposta: 

Nova actuació / Nou traçat (NV); Condicionament (CO); Manteniment / Conservació (IG); Proposta 
descartada (EX) 

XF_Desafectacio_ferroviaria Desafectació ferroviària 
XF_Corredor_ferroviari_en_estudi. Corredor ferroviari per determinar 

Xarxa 
ferroviaria

XF_Trams exclusius Trams de mercaderies exclusius  
 


