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1. INTRODUCCIÓ
El present document estableix el programa funcional per al la zona de titularitat municipal destinada a
equipaments esportius anomenada Zona Esportiva de l’Estadi Municipal, que s’ha elaborat a partir de les
conclusions, requeriments i alternatives d’ordenació detallades en el document anomenat Pla Director de
la remodelació funcional i material de la Zona Esportiva de l’Estadi Municipal i de diagnosi dels
equipaments esportius del municipi de Vila-seca.
El Pla Director fou aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada en data
8/10/2018
L’objectiu principal d’aquest Pla Director és l’anàlisi de propostes de remodelació en la Zona de l’Estadi
municipal. És a dir, l’estudi detallat de la zona sobre la qual es preveu actuar; la definició de criteris i
àrees de millora de la Zona esportiva de l’Estadi; la definició dels usos i tipologies d’usos futurs i la
inclusió de noves disciplines esportives. Paral·lelament i de forma complementària, el Pla Director
estableix com una alternativa viable d’ubicació per a la implantació de circuits lúdics i ciclistes el propi
Parc de la Torre d’En Dolça, que disposa d’unes condicions prèvies idònies per a la implantació
d’aquests usos. Prèviament, el Pla efectua un anàlisi previ exhaustiu de la totalitat dels equipaments
municipals.
En base a tot l’anàlisi efectuat, el document finalitza en l’apartat de conclusions amb una alternativa de
distribució funcional en forma de proposta orientativa d’ordenació que inclou tots els requeriments pel
que fa a la definició de les zones, els usos i les disciplines esportives a implantar.
L’Ajuntament de Vila-seca es planteja iniciar les corresponents fases de licitació de projectes i execució
d’obres per tal d’iniciar la transformació d’aquests dos àmbits, en base a les alternatives proposades al
Pla Director redactat i aprovat.

1.1. Objecte
L’objecte del programa funcional és detallar i sistematitzar les necessitats per a la implantació dels
següents equipaments esportius per a les respectives disciplines, en base al document del Pla Director
redactat i aprovat:
L’esmentat Pla especifica que el recinte de l’Estadi haurà de comptar amb els següents equipaments
esportius:
Equipaments esportius.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Camps de futbol. Normativa CCE: (CAM 2).
Pistes Tennis. Normativa NIDE 2016 (TEN-2).
Pistes Pàdel. Normativa NIDE 2004 (PDL) i (FEP).
Pistes Atletisme (CCE: ATL-3-NIDE 2005).
Pista triple poliesportiva (CCE: POL-3).
Pista bàsica Poliesportiva (CCE: POL1)
Altres espais esportius:
zona street work-out
zona tennis taula
zona petanca
rocòdrom.

2 unitats
3 unitats
6 unitats
1 unitat
1 unitat
1 unitat
1 unitat
4 unitats
6 pistes
1 unitat

El Pla preveu una sèrie d’edificacions destinades al servei dels principals equipaments esportius; una de
major entitat vinculada als camps de futbol i una de menor dimensió vinculada a la pista prevista
d’atletisme.
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Edificis de Serveis:
1. Edifici de serveis dels camps de futbol, haurà de contenir els espais destinats a
vestuaris, despatxos, serveis de cafeteria, magatzems, etc. Vinculats a l’ús del camp de futbol,
que caldrà vincular a les grades al servei dels camps de futbol
2. Petit edifici de serveis de la pista d’atletisme que haurà de contenir aquells serveis mínims i
magatzems vinculats a l’ús de la pista d’atletisme.
Finalment, el proposa urbanitzar amb zones verdes de tot l’espai restant intersticial del recinte de la Zona
de l’Estadi, el qual haurà de contenir alhora espais o zones destinades a jocs infantils, circuits de bicing i
running, connexions als diferents equipaments esportius mitançant vials i altres circulacions interiors. Així
mateix es proposa que el recinte disposi de zones d’aparcament, tant per a cotxes com per a autobusos,
per donar cabuda a l’afluència d’usuaris durant entrenaments o competicions esportives. Finalment, es
posa de manifest que caldrà preveure la remodelació de la vorera del carrer de l’Estadi (vorera tangent al
recinte) i la construcció d’una tanca principal que substitueixi el mur existent, amb la finalitat de vincular
la Zona d’equipaments i les seves zones verdes al teixit urbà de la ciutat.
Pel que fa al Parc de la Torre d’en Dolça, el Pla preveu la implantació de dos tipus de circuits: un circuit
lúdic amb una corda aproximada de 2km per a la pràctica del ciclisme, i un circuit escola de menors
dimensions per a l’aprenentatge del ciclisme. Així mateix proposa la millora dels camins ja existents del
Parc, i la creació d’un aparcament per a vehicles vinculat als circuits.
1.2. Justificació
La definició del programa funcional respon a la necessitat de remodelar la Zona Esportiva de l’Estadi
atès que bona part de les seves instal·lacions han esdevingut obsoletes o bé s’han envellit. Les
instal·lacions ja no poden donar resposta a les necessitats i demandes actuals i, per tant, requereixen
que tota la zona sigui repensada i reordenada i s’adapti en en tot allò possible als estàndards vigents pel
que fa a la varietat, quantitat i qualitat de les instal·lacions i usos esportius a implantar.
Per tant es considera primordial fixar i establir els usos a implantar a la Zona de l’Estadi i al Parc de la
Torre de’n Dolça mitjançant el present pla funcional.
D’acord amb les necessitats fixades al Pla Director, la remodelació de la Zona Esportiva de l’estadi haurà
de donar resposta als següents aspectes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Implantar els usos i equipaments esportius per donar compliment les necessitats que estableix el
Pla Director
Potenciar les disciplines amb més demanda: futbol i atletisme, i dimensionar convenientment la
resta d’usos esportius.
Donar compliment a les normatives en matèria d’equipaments esportius que permeti la
realització de competicions oficials.
Dotar els equipaments esportius d’aquelles edificacions imprescindibles al servei dels
equipaments esportius.
Facilitar la gestió del recinte i dels equipaments esportius, mitjançant la concentració dels punts
de control.
Generar un pol d’atracció social amb la implantació d’usos complementaris als esportius (bar,
cafeteria, etc.)
Ordenar globalment els espais lliures i intersticials de la Zona Esportiva, de manera que
esdevingui una zona verda que potenciï la idea de conjunt del complex i la pràctica d’activitats a
l’aire lliure.
Incorporar usos i activitats de lleure, vinculats a les zones verdes de l’àmbit.
Permetre l’aparcament de vehicles i garantir els criteris d’accessibilitat exigibles per la normativa
vigent.
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•

•

Integrar la Zona Esportiva al teixit urbà del municipi mitjançant un tancament permeable dels
accessos i el tractament de la secció de carrer immediata a l’àmbit, així com la connexió viària
amb la resta del nucli urbà.
Permetre ampliacions en cas de futures necessitats.

A la vegada, els nous usos previstos al Parc de la Torre d’en Dolça s’hauran d’implantar en base a
aquests aspectes:
•
•
•

Compatibilitzar els valors paisatgístics amb la pràctica lúdica del ciclisme.
Compatibilitzar els nous usos esportius amb els existents (visites a peu, passejos, activitats d’oci)
Manteniment dels valors naturals de l’àmbit.

1.3. Àmbit d’actuació.
L’àmbit objecte de remodelació és l’actual Zona Esportiva de l’Estadi Municipal de Vila-seca, amb una
superfície aproximada de 60.450 m2. Es situa a l’extrem nord-est del nucli urbà de Vila-seca i limita al
nord amb el traçat de l’autopista AP-7. L’àmbit el forma la finca urbana de l’Estadi, amb una superfície
aproximada de 30.700m2, la finca destinada a magatzems municipals i vestuaris, de pràcticament
4.000m2, i la finca situada en sòl no urbanitzable ocupada parcialment pel camp de futbol 7 i la pista
d’atletisme de terra, amb una superfície aproximada de 26.700m2. La totalitat d’aquests sòls són de
titularitat municipal:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Àmbit d’actuació.
L’àmbit d’actuació al Parc de la Torre d’en Dolça abasta 369.000m2 (la totalitat del Parc) limita a l’est
amb el Raval de la Mar, l’avinguda urbana que uneix els nuclis de Vila-seca i el de la Pineda, per on s’hi
accedeix; a l’oest amb els accessos a Port Aventura, al sud amb terrenys de Port Aventura, i al Nord amb
la línia dew FFCC Barcelona-València:

1.4. Planejament Urbanístic vigent. Condicions urbanístiques.
La revisió actual del Pla General de Vila-seca és vigent des de la seva Aprovació definitiva, per part de la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona, per acord pres en sessió de data 5 de maig de 1993, la conformitat
del Text refós en sessió de data 16 de juny de 1993, i la conseqüent publicació al DOGC núm. 1791, de
data 1 de setembre de 1993. Posteriorment l’Ajuntament de Vila-seca va aprovar i tramitar un text refós
de la Normativa urbanística del Pla General, al qual la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va
donar la seva conformitat en sessió de data 8 de març de 2007, publicat al DOGC núm. 4905, de data 28
de maig de 2007, i que recull les diverses Modificacions puntuals del Pla General aprovades fins a
aquesta data.
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La Zona Esportiva de l’Estadi, actualment està qualificada com a Sistema d’equipament públic existent
(9a1/Es) d’ús esportiu, pel que fa al recinte que comprèn el velòdrom, camp de futbol 11, antiga piscina
municipal, i pistes poliesportives. L’àmbit de magatzems existents de titularitat municipal està qualificada
com a Conservació de l’estructura edificatòria (16e/Ma). El camp de futbol 11 i la pista d’atletisme es
troben dins del Sòl no Urbanitzable (SNU) del terme municipal, amb la clau 51 (sòl agrícola permanent)
Pel que fa al Parc de la Torre de’n Dolça, aquest està classificat com a sól no urbanitzable; ubicat al
Centre Recreatiu Turístic (CRT), amb la clau 55, que correspon als sòls de cessió a l’àmbit del Centre
Recreatiu i Turístic. El Parc, inclou també sòls destinats a sistema d’equipaments públics existents
(subclau 9a1) i sistema de parcs i jardins públics existents (subclau 8a1)

Planejament Urbanístic i àmbit d’actuació
1.5. Descripció i antecedents.
Àmbit de la Zona Esportiva de l’Estadi Municipal
Antecedents Històrics
Es tracta del primer equipament esportiu convencional construït al municipi de Vila-seca. Tant la
propietat com la gestió són municipals. Els principals usuaris d'aquest espai són esportistes amateurs i
de competició, els quals formen part d’entitats esportives locals. La població del municipi tradicionalment
havia fet ús de l'espai com a lloc d'esbarjo i oci, tot i que en l'actualitat aquest ús s'ha vist reduït tant per
l'aparició de nous equipaments així com els canvis dels models d'oci i esbarjo.
El Camp de Futbol Municipal, va ser la primera peça que es va construir, l'any 1967, i és la que en
l'actualitat dóna nom a l'equipament com, Estadi Municipal de Vila-seca. A partir d'aleshores es van
afegint diferents espais: 1967 Pista Poliesportiva, 1968 Pista de Tennis, 1969 Velòdrom, 1971 Piscina
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descoberta (actualment enderrocada), 1978 Pista Poliesportiva, 1999 Camps de Futbol 7, 1999 Pista
d'Atletisme.
L'equipament/instal·lació municipal va ser construït per fases successives en funció de les necessitats: a
mesura que el l’Ajuntament estava en disposició o requeria la creació d'un nou espai esportiu, afegia
peces (espais esportius).
Estat i usos actuals de les instal·lacions:
El recinte disposa de tancaments fixos no permeables a la zona que delimita amb el sòl urbà i
tancaments fixos permeables a la zona que delimita amb el sòl rústic. Aquest espai de 60.450 m2 de
superfície, engloba un total de 10 espais esportius a l'aire lliure, en el qual 7 entitats esportives locals
actualment centren el 100 % de la seva activitat al municipi. El tancament opac del recinte provoca que
les instal·lacions esportives quedin apartades o poc vinculades al teixit urbà del municpi.
La Zona Esportiva de l’Estadi es caracteritza per disposar d’un velòdrom amb un traçat que no és
pròpiament un òval perfecte i uns peralts considerables. Es tracta d’una construcció avui en dia obsoleta
per a la pràctica del ciclisme en pista, la qual allotja al seu interior el camp de futbol 11 de gespa artificial
de què disposa el municipi.
D’altra banda, la pista d’atletisme, és només de terra i la seva longitud és de corda reduïda (300m de
corda, com es detalla en el llistat següent.
Els equipaments esportius de què disposa l’àmbit són els següents:
CAM 2 (Camp)
•
Camp doble poliesportiu. Espai a l'aire lliure. Paviment, gespa artificial amb cautxú (dimensions, 105 x 69
m.)(7.245 m²).
•
Camp de fubtol-7. Espai a l'aire lliure. Paviment, terra (dimensions, 63,5 x 50 m.)(3.175 m²).
ATL (Pista d'Atletisme)
•
Pista d'atletisme. Espai a l'aire lliure. Paviment, terra (dimensions, 300 m. De corda x 10 m
d'amplada.)(3.000 m²).
POL 2 (Pista Poliesportiva)
•
Pista doble poliesportiva. Espai a l'aire lliure. Paviment, formigó amb tractament superficial (dimensions, 41
x 21 m.)(861 m²).
•
Pista bàsica poliesportiva. Espai a l'aire lliure. Paviment, formigó amb tractament superficial (dimensions, 29
x 16 m.)(464 m²).
TEN (Pista de Tennis)
•
Pista de tennis. Espai a l'aire lliure. Paviment, formigó porós (dimensions 38 x 18 m.)(684 m²).
ALT (Altres Espais Petits).
•
Altres pistes petites (< 400 m²). Espai a l'aire lliure. Paviment, formigó amb tractament superficial
(dimensions, 18 x 12 m.)(216 m²).
•
Altres camps petits (< 1500 m²). Espai a l'aire lliure. Paviment, terra (dimensions 40 x 36 m.)(1.440 m²).
CON (Altres Espais Convencionals).
•
Velòdrom. Espai a l'aire lliure. Paviment, formigó amb tractament superficial (dimensions, 200 x 7 m., 3
carrers)(482 m²).
•
Recta de salts. Espai a l'aire lliure. Paviment, terra (dimensions, 50 x 1,5 m. 1 carrer)(75 m²).
•
Zona de llançaments d'atletisme. Espai a l'aire lliure. Paviment, terra (dimensions, 70 x 55 m.)(3.850 m²).
•
Recta de salts. Espai a l'aire lliure. Paviment, sauló (dimensions, 37 x 1,5 m., 1 carrer)(55,5 m²).
Espais Complementaris:
•
Vestidors: 8 col·lectius + 2 individuals (310 m²).
•
Magatzems: 4 magatzems esportius (106 m²).
•
Grades: 3 grades (1.720 seients).
•
Altres: 2 serveis públics.
Altres espais:
•
General: bar, zona infantil, control d’accés, administració.
•
Salut i estètica: infermeria.

PROGRAMA FUNCIONAL I DE NECESSITATS PER A LA REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’ESTADI MUNICIPAL
I LA CREACIÓ DE CIRCUITS LÚDICS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

EXP. XX/XXX

Plànol d’usos, instal·lacions i equipaments esportius actuals:
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Àmbit d’actuació.
1. Camp de futbol ‐11 CAM 2 (1 ut)
2. Camp de futbol (2 uts) (actualment no correspon a unes
mesures estàndard)
3. Pista doble poliesportiva POL 2
4. Velòdrom (actualment no correspon a unes mesures
estàndard)
5. Pista atletisme 300m (actualment no correspon a unes
mesures estàndard)
6. Recta de salts d'atletisme
7. Zona de llançaments d'atletisme
8. Pista tennis TEN‐2
9. Piscina (fora d'ús)
10. Pista de bàsquet (actualment no correspon a unes
mesures estàndard)

11. Centre de formació per a joves
12. magatzem municipal
13. Tancament de mur
14. Vestuaris Camp de futbol
15. Vestuaris Pista poliesportiva
16. Vestuaris Pista atletisme
17. Magatzem/conserge
18. Bar
19. Accés principal
20. Accés secundari
21. Zones enjardinades
22. Zona d’aparcament (cotxe)
23. Zona d’aparcament (autocar)
24.Serveis
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Vista actual de la Zona Esportiva de l’Estadi
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Àmbit d’actuació.

Àmbit del Parc de la Torre de’n Dolça
Antecedents Històrics:
Fins l’any 1991, l’àmbit del Parc era l’antic abocador de Vila-seca i Salou. La transformació de tota la
zona, i la seva posterior rehabilitació i recuperació va permetre la conversió de l’àmbit en un parc públic
de grans dimensions. La construcció del Parc de la Torre d’en Dolça va ser iniciada l’any 2003 i l’any
2005 va ser inaugurat. Des de llavors, s’han dut a terme diverses actuacions de restauració i conservació
d’antigues restes arqueològiques i edificacions actualment protegides. A més, s’han efectuat successives
plantacins de diverses espècies arbòries, consolidació de camins, construcció i consolidació dels
accessos al Parc i dotació de zones d’aparcament per facilitar-hi l’arribada i l’ús de lleure.
Estat i usos actuals de lel Parc:
El Parc de la Torre d’en Dolça, en l’actualitat disposa d’uns espais totalment consolidats i en bon estat de
manteniment. El Circuit de Hípic, un òval amb una longitud de corda considerable n’ocupa una superfície
important i serveix per a la celebració del Cós de les Festes de Sant Antoni. Aquesta instal·lació s’hi ha
implantat de manera definitiva, després de passar per diferents ubicacions del municipi. Es tracta d’un
focus de concentració d’activitats educatives, lúdiques i d’oci.
El Parc està catalogat segons el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya del Consell Català de
l'Esport com a SIN espai singular. La instal·lació a l'aire lliure és una gran àrea verda de 369.000 m2.
Situat al Raval de la Mar, al sud-est del nucli principal de població de Vila-seca i a mig camí del nucli de
la Pineda, disposa de diferents àrees en les quals poden realitzar altres activitats a l'aire lliure com la
Cursa Continua, BTT i senderisme.
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És en aquest context que el Parc de la Torre d’en Dolça mostra unes condicions idònies per acollir usos
esportius complementaris als ja consolidats.
Actualment, el Parc conté les següents instal·lacions:
SIN (Pista Curses Hípiques)
• Pista de curses hípiques. Espai a l'aire lliure. Paviment, sorra (893 metres de corda)(56.505 m²,
superfície circuit).
• Circuit running. Espai a l'aire lliure. Paviment, Sorra.
Activitats esportives que s’hi desenvolupen:
Pista Curses Hípiques:
• Activitats Competició: Hípica i Curses.
Circuit Cursa a Peu:
• Activitats: Marxa i Cicloturisme.
• Activitats Competició: Duatlons, Cross, Curses de BTT, Curses Resistència, etc.

Plànol d’usos, esquema original del Parc de la Torre d’en Dolça. Font: Ajuntament de Vila-seca (2005)
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Àmbit d’actuació

Plànol d’estat actual del Parc de la Torre d’en Dolça:
Referències:
1. Circuit Hípic
2. Torre d’en Dolça

Vista actual del Parc de la Torre d’en Dolça:

3. Basses (zones humides)
4. Aparcament public
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2. CRITERIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ
Amb la finalitat d’assolir els objectius que planteja el Pla Director, es plantegen les següents condicions i
criteris generals:
2.1. Ordenació funcional de la Zona Esportiva de l’Estadi
L’ordenació funcional de la Zona de l’Estadi s’haurà d’adequar a la l’alternativa proposada al Pla Director
aprovat, pel que fa a la ubicació i orientació de les instal·lacions i equipaments esportius, i la relació entre
aquests, d’acord amb l’esquema següent:

Proposta d’ordenació de la Zona Esportiva de l’Estadi
Carril Bici
Àmbit d’actuació
01 Camp de futbol (2 uts)
02 Pistes tennis (2 uts)1
03 Pistes pàdel (6 uts)
04a Pistes Atletisme 400m (1 ut)
04b Zona de llançament de gespa natural
(opció de dos pistes futbol 7)
05 Pista triple poliesportiva (1 ut)
06 Pista básica poliesportiva (1 ut)
07 Edifici de serveis "A” (3.765 m²)
08 Edifici de serveis "B” (218 m²)
09 Carril Bici
10 Camí/Running
1

11 Zona d' aparcament (cotxe)
12 Zona d' aparcament (autocar)
13 Zona d' jocs infantils
14 Zona Street work-out
15 Altres Espais: Tennis taula/Petanca
Rocòdrom/Altres
16 Terrassa /bar
17 Tancament permeable
18 Accés principal
19 Accés secundari
20 Zones enjardinades

Si bé l’esquema d’ordenació de la proposta preveu 2 unitats de pista de tennis, caldrà peveure’n una tercera
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Aquest esquema d’ordenació funcional respon a l’alternativa que permet treure el millor profit dels espais
de l’àmbit, mitjançant la incorporació de dos camps de futbol 11 i d’una pista d’atletisme de tamany
complet CCE: ATL-3-NIDE 2005, que a la vegada permet disposar a la vegada d’un camp de futbol 11 al
seu interior i de qualsevol altra disciplina esportiva que utilitzi la gespa natural com a base i que es pugui
inscriure al seu interior. Aquesta solució, enfront d’altres alternatives, té un impacte visual menor sobre el
conjunt, amb poc volum construït, fet que la fa idònia en vistes a la integració dins un espai lliure plantejat
globalment com un parc esportiu.

2.2. Implantació d’equipaments i instal·lacions esportives
Els equipament i instal·lacions esportives a implantar seran:
Equipaments esportius.
1. Camps de futbol. Normativa CCE: (CAM 2).
2. Pistes Tennis. Normativa NIDE 2016 (TEN-2).
3. Pistes Pàdel. Normativa NIDE 2004 (PDL) i (FEP).
4. Pistes Atletisme (CCE: ATL-3-NIDE 2005).
5. Pista triple poliesportiva (CCE: POL-3).
6. Pista bàsica Poliesportiva (CCE: POL1)
7. Altres espais esportius:
zona street work-out
zona tennis taula
zona petanca
rocòdrom.

2 unitats
3 unitats
6 unitats
1 unitat
1 unitat
1 unitat
1 unitat
4 unitats
6 pistes
1 unitat

Les instal·lacions esportives hauran de donar compliment a les normatives específiques per a cada
disciplina i a les normatives aplicables en l’àmbit de l’edificació/ construcció: CTE, Accessibilitat,
protecció contraincendis, si s’escau. Caldrà donar resposta i adequar-se a les exigències i
recomanacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya PIEC i per tal que
permetin la celebració de competicions oficials. S’haurà de tractar de manera especial les condicions
d’accessibilitat en els vials, passos, paviments, dispositius de senyalització, etc. que connectin i
comuniquin les diferents instal·lacions, en vistes a promoure i facilitar la pràctica esportiva a tota la
població.
Caldrà preveure un disseny conjunt de les instal·lacions de subministrament i serveis, per tal d’optimitzar
els seus traçats, la despesa i facilitat del manteniment, l’eficiència i costos.
Les instal·lacions d’enllumenat, a més dels requeriments específics normatius d’il·luminació (nivells
d’il·luminació i uniformitat exigits per a cada disciplina) hauran de garantir els nivells exigibles als seus
vials immediats i accessos i altres llocs de pas. El disseny de la resta d’instal·lacions i equipaments
(drenatges, paviments, elements de protecció, tancaments) s’haurà de plantejar de manera que permetin
optimitzar la seva gestió i costos de manteniment.
Per la proximitat a les infraestructures existents (Canonada del Consorci d’Aigües) i traçat de l’Autopista
AP-7, cal tenir en compte corresponents zones de domini públic, de servitud, i línia d’edificació
establertes per les normatives sectorials aplicables.
És important prioritzar i respectar l’orientació plantejada en la proposta d’ordenació, atès que optimitza la
distribució de les superfícies i busca a la vegada la millor orientació possible en funció de l’espai
disponible.
El Pla Director de la remodelació funcional i material de la Zona Esportiva de l’Estadi Municipal i de
diagnosi dels equipaments esportius del municipi de Vila-seca es va concloure que era suficient la
dotació de dues pistes de tennis. Posteriorment s’ha constatat la necessitat d’una tercera pista,
necessària per a la celebració de derminades competicions oficials. A tal efecte caldrà incorporar una
pista de tennis addicional a la proposta.
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2.3. Edificacions
Les edificacions vinculades al servei dels equipaments o instal·lacions esportives seran:
Edificis de Serveis:
1. Edifici de serveis dels camps de futbol, haurà de contenir els espais destinats a
vestuaris, despatxos, serveis de cafeteria, magatzems, etc. Vinculats a l’ús del camp de
futbol, que caldrà vincular a les grades al servei dels camps de futbol
2. Petit edifici de serveis de la pista d’atletisme que haurà de contenir aquells serveis mínims,
magatzems i instal·lacions vinculades a l’ús de la pista d’atletisme.
Un dels aspectes més importants que caldrà assolir amb la remodelació de la Zona Esportiva de l’Estadi
serà que el global de l’actuació transmeti una idea de conjunt. Per tant, des del punt de vista del disseny
arquitectònic caldrà que els volums construïts també segueixin aquesta premissa. Si bé el programa
funcional que han de contenir les diferents edificacions és diferent, el llenguatge compositiu haurà de ser
similar per ambdues edificacions, inclosos els cossos de grades.
A la vegada, aquestes edificacions hauran de constituir els elements vertebradors de la Zona Esportiva,
atès que donen suport a les instal·lacions esportives amb una major ocupació i intensistat: els camps de
futbol i la pista d’atletisme, per la qual cosa serà imprescindible garantir la seva qualitat arquitectònica.
Hauran d’ésser dissenyat amb criteris de funcionalitat, sostenibilitat i eficiència energètica, i economia,
des del punt de vista de la inversió i del manteniment. Per tant, caldrà prioritzar l’elecció de sistemes
constructius amb materials d’alta durabilitat i/o de reduït manteniment i sistemes estructurals que
requerein un baix manteniment.
Per tal d’optimitzar l’espai disponible la proposta del Pla Director planteja la construcció d’edificis de
serveis compactes, que puguin integrar els sistemes de grades per a les instal·lacions esportives dels
camps de futbol i de la pista d’atletisme. Aquests edificis hauran d’incorporar totes les dependències
necessàries per a la Zona Esportiva, amb la finalitat d’optimitzar-ne la gestió.
Les edificacions hauran de donar compliment a la normativa vigent aplicable en matèria d’accessibilitat,
tant pel que fa a les zones d’ús públic com les d’ús restringit. Els mòduls o construccions de grades
hauran de garantir una part totalement accessible, ubicada de manera que disposi de bones condicions
de visibiltat cap als espais de joc.
Per tal d’evitar la proliferació contruccions auxiliars al servei de les instal·lacions esportives, caldrà que
les edificacions prevegin una reserva d’espais suficient per centralitzar aquestes instal·lacions (equips de
bombes, sales tècniques de centralització de reg dels camps, dipòsits de reg, etc.). Al mateix temps
caldrà que el disseny de l’edificació reservi els espais per a la col·locació de sistemes de captació solar,
preferentment a les cobertes.
De manera general, els traçats de les instal·lacions hauran de ser fàcilment registrables i s’admetrà el
criteri que puguin quedar vistes.
Les superfícies previstes en el Pla Director per a cadascuna de les edificacions són orientatives i, en
qualsevol cas, les propostes podran ajustar-les justificadament, sempre i quan es doni compliment al
programa funcional exigit.

2.4. Urbanització
Tractament dels espais lliures
El Projecte haurà de donar el tractament de parc públic als espais lliures restants entre les instal·lacions
esportives i edificacions de serveis, i aquestes s’hauran de connectar i relacionar mitjançant vials
pavimentats. La resta d’espais lliures estaran destinats a espais verds tous, vegetats i arbrats.
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Així mateix haurà de preveure i estudiar l’encaix d’aquells altres usos esportius de menor tamany, com
són la zona street work-out, les zones destinades a tennis taula i una zona per a les pistes de petanca i
el rocòdrom, que tot i tenir una un lloc prefixat en la proposta d’ordenació admeten ésser reubicats en
funció de de la proposta projectual.
El projecte haurà de preveure un vial-circuit d’entrenament de running, amb un traçat que ressegueixi de
perimetralment el recinte i haurà d’estar vinculat estratament als espais verds. Es prioritzarà la seva
vinculació a la pista d’atletisme.
La proposta d’Urbanització del conjunt haurà de donar compliment a la normativa aplicable en matèria
d’accessibilitat (CTE, Codi d’Accessibilitat Català, ordres VIV d’accessibilitat, etc.).
Espais d’aparcament:
El projecte haurà de preveure tres zones diferenciades d’aparcament:
• Aparcament amb vehicle particular per als usuaris, d’acord amb les preferències d’ubicació
previstes a la proposta d’ordenació del Pla director: vinculada als accessos principals del recinte i
propera a les principals instal·lacions esportives. Bona ppart d’aquest aparcament quedarà fora
del tancament del recinte, i s’haurà de plantejar conjuntament amb els espais verds a mode de
rambla, previs a l’accés al recinte. La resta de places de l’aparcament quedaran a l’interior del
recinte, i es destinaran a vehicles que disposin d’accés preferent (esportistes, manteniment,
prveïdors, etc.)
• Aparcament per a transport col·lectiu (autobusos) situat a l’extrem est del recinte, a l’exterior del
tancament. Es tracta de l’accés principal actual a la Zona Esportiva de l’estadi. En aquest extrem
també caldrà preveure-hi un accés secundari al recinte.
Aquests espais hauran de donar compliment a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat,
especialment pel que fa a la previsió de places d’aparcament adaptades, que preferentment hauran
d’estar situades properes a les voreres, passos de vianants, circulacions a peu i accessos al recinte.
Tancament i acessos del recinte
El projecte haurà de preveure, d’acord amb les premisses del Pla Director, que el Recinte de l’Estadi
s’integri al teixit urbà del municipi mitjançant la construcció d’una tanca amb un disseny permeable.
Haurà de tenir en compte els següents aspectes:
•
•
•
•
•

La potenciació de les visuals entre interior/ exterior del recinte
La incorporació de, com a mínim un accés principal i un de secundari.
Preveure solucions que afavoreixin el control dels accessos.
L’estudi tractament de la vorera i la secció del Carrer de l’Estadi, per tal de fer-la compatible amb
la possible existència d’un carril bici que connecti el la Zona Esportiva amb la resta de vies
estructurants del municipi.
Les solucions constructives proposades per al tancament hauran de tenir en compte la
minimització de les despeses de manteniment.

Caldrà donar resposta a les mesures de seguretat requerides:
•
•
•

Regulació d’accessos i control mitjançant sistemes específics
Sistemes de seguretat (videocàmeres dins el recinte i instal·lacions esportives)
Compliment de requisits de seguretat d’acord amb el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació)
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2.5. Circuits lúdics al Parc de la Torre d’en Dolça
El Projecte haurà de preveure dos tipus de traçats principals, en base a les propostes de millora a les
quals fa referència el Pla Director en l’àmbit del Parc de la Torre d’en Dolça:

Citcuit lúdic:
Circuit lúdic destinat a la pràctica del cliclisme en ruta i a l’entrenament, amb la finalitat d’oferir a
esportistes i a la resta d’usuaris la possibilitat de practicar aquesta disciplina sense estar exposats als
perills de les vies compartides amb altres vehicles a motor. Es planteja com un traçat que ressegueix
pràcticament els límits del Parc de la Torre d’en Dolça i que permet disposar d’una longitud (corda)
d’aproximadament 2km.
El traçat haurà de garantir els següents aspectes tècnics:
•
•
•
•
•

Amplada mínima de 5m, i preveurà eixamplaments, si s’escau.
El paviment serà aglomerat asfàltic, amb marcatge de 2 carrils
El circuit amb corbes alternades a esquerra i a dreta amb la finalitat de compensar el traçat.
Assegurar la visibilitat en canvis de rasant i corves tancades.
Les corbes immediatament posteriors a trams d’alta velocitat hauran tenir un lleuger peralt cap a
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•
•
•
•

l’interior.
La previsió de senyalització específica i prioritat en creuaments amb altres circuits (camins de
terra, senders, etc.)
Previsió de tanques de protecció en espais que prevegin afluència de gent.
Assegurar pendents inferiors al 7%
Resoldre una solució d’enllaç amb el circuit escola perquè es pugui incorporar al circuit lúdic.

Citcuit escola:
Circuit en forma d’òval destinat a grups i/o escoles, per a la iniciació en el món del ciclisme, amb els
requeriments tècnics següents:
•
•
•
•
•
•

Corda total aproximada de 0,5km
Amplada mínima de 6m (2 carrils de 3m). Haurà de disposar d’eixamplaments puntuals a l’inici
del circuit a mode de “dock” de sortida i arribada
Paviment d’aglomerat asfàltic, amb marcatge de 2 carrils
Assegurar la visibilitat en tot el seu traçat.
Les corbes més tancades hauran de tenir un lleuger peralt cap a l’interior.
Previsió de senyalització específica i marcatge horitzontal amb els enllaços amb circuit lúdic.

Caldrà preveure una zona d’aparcament per a vehicle privat pròxima al circuit escola i a l’accés al Parc.
El Raval de la Mar és la via urbana que uneix els nuclis de Vila-seca i la Pineda. Respon a una tipologia
d’autovia de doble carril amb mitjana central, i una vorera lateral a l’oest d’aquesta amb vegetació
abundant. La secció de la vorera, d’amplada generosa, està ocupada per un passeig per a vianants, i un
carril bici que té continuïtat també entre els dos nuclis. Per tant, els traçats d’ambdós circuits cal que
s’enllacin amb aquest carril bici, amb l’objectiu que tant el circuit lúdic com el circuit escola puguin ésser
utilitzats com a part d’aquest recorregut, sense necessitat de recórrer al vehicle privat.
Cal però tenir en compte la importància de les preexistències del Parc de la Torre d’En Dolça: la
topografia; els arbrats i plantacions; les zones humides i aiguamolls; les restes arqueològiques,
edificacions històriques i altres monuments patrimonials amb algun règim de protecció; els camins,
senders i usos i instal·lacions existents (circuit hípic).
Per tant, la implantació dels circuits haurà tenir en compte els aspectes següents:
•
•
•
•
•
•

La preservació de les masses d’arbrat, masses arbustives i resta de vegetació singular. En cas
que, per la geometria del traçat, sigui inevitable retirar elements, caldrà preveure’n la replantació
o transplantament.
Els circuits no podran afectar els elements protegits.
L’estudi detallat dels pendents, seccions, moviments de terrres a efectuar, etc. a fi i efecte
d’alterar al mínim possible la topografia del Parc.
La integració paisatgística dels traçats dels circuits.
L’estudi d’evacuació de les aigües, previsió de desguassos i traspassos, per la possibilitat de
generar obstacles provocada pel nou ferm i la caixa de paviment dels traçats ciclistes.
Per al disseny dels circuits caldrà estudiar especialment la relació d’aquests amb els accessos al
Parc.

Finalment, caldrà preveure la restitució i consolidació dels camins en base als mateixos criteris
d’integració que s’han utilitzat per a la seva creació.
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3. PROGRAMA FUNCIONAL.
En base a tota allò exposat al Pla Director aprovat i d’acord amb els criteris generals de l’apartat anterior,
s’estableix el programa funcional sistematitzat de la Zona Esportiva de l’Estadi Municipal, amb el detall
de totes les instal·lacions i usos esportius a implantar.
Les superfícies reflectides en els quadres equivalen a la superfície de joc de cada instal·lació esportiva.
Les superfícies a què fan referència els edificis de serveis són orientatives i, en qualsevol cas el licitador
haurà d’ajustar-les al programa de necessitats d’acord amb els estàndards (nombre i dimensió de
vestuaris:
Programa i condicions funcionals dels espais de la Zona Esportiva de l’Estadi Municipal:

ESPAI ESPORTIU (exterior): 36.082 m
Superfície
espai
esportiu
(m2)
CAMP
DE 13.230 m2
FUTBOL (2 uts).

2

Ref.
Espai esportiu
plànol

Normativa
referència

01

Fitxes
Tècniques Característiques:
d'equipament
esportiu Camp poliesportiu de gespa artificial de 105x63 m, amb
del consell Català de marcatges per a:
esport (CAM-2)
1 Camp de Fútbol 11 de 100x60m
2 Camp de Fútbol 7 de 60x30m
1 Camp de hoquei 91,4 x 55 m
2 Grades de 300 i 500 espectadors
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet: Columnes, projectors, subquadres
d’enceses (enceses d’entrenament i de competició)
Equipament esportiu complet: Porteries, banquetes i banderins.
Previsió d’ancoratges per a equipament.
Tanques perimetrals, xarxes de protecció: xarxes para pilotes
futbol-7 i futbol-11
Sistema de reg i drenatges, xarxa de claveguerons i connexió a la
xarxa
Característiques:
NIDE 2016 (TEN- 2)
Pista de tennis de terra batuta de 36,57m x 18,29m
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet
Equipament esportiu complet (xarxa central, trona, bancs)
Tanques perimetrals segons normativa.
Possibilitat subdivisió mini tennis
NIDE 2004 (PDL) i Característiques:
normativa
de
la Pistes pàdel: 20m x 10m. Altura tancament: 3m, amb tancaments
Federació Espanyola de de vidre. Formació del terreny de joc amb gespa artificial amb
pàdel (FEP)
fibra de polipropilè.
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet
Equipament esportiu complet (xarxa central)
Tanques perimetrals segons normativa.
Fitxes
Tècniques Característiques:
d'equipament
esportiu Pista d'atletisme de paviment sintètic de 400 m i 8 carrers (amb
del consell Català de prolongacions de recta principal per a curses de velocitat)
esport (ATL-3) i NIDE Dues zones de paviment sintètic per salt d’alçada i perxa.
2005 (CG ATL)
Dues rectes de paviment sintètic per salt de llargada i triple.
Zona interior de gespa natural per llançaments, i marcatges per:
- 1 Camp de Fútbol 11 de 100x60m
- 2 Camp de Fútbol 7 de 60x30m.
Zona perimetral de gespa natural o terra estabilitzada per a
escalfament de 3 m d'amplada.
- 1 Grada de 300 espectadors.
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet
Sistemes de reg i drenatges.
Equipament esportiu complet: xarxes, sorrals de zones de salt,
tanques, etc..

02

PISTES TENNIS. 2.004 m2
(3 uts*).

03

Pistes pàdel (6 1.200 m2
uts).

04

Pista Atletisme (1 17.500 m2
uts).

de Descripció de cada unitat
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05

Pista
triple 1.408 m2
poliesportiva
(1uts).

06

Pista
Bàsica 608m2
poliesportiva
(1ut.)

14-15

Altres
esportius

espais 800m2

Fitxes
Tècniques Característiques:
d'equipament
esportiu Pista poliesportiva de 44 x 32 m:
del consell Català de - 2 camp de basquetbol
esport (POL-3)
- 1 camp de handbol.
- 1 cap de futbol sala.
- 1 camp de voleibol.
- 1 Grades de 300 persones.
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet
Equipament esportiu complet (ancoratges xarxa central, porteries,
cistelles, marcatges)
Proteccions perimetrals segons normativa.
Drenatges
Fitxes
tècniques Característiques:
d’equipament
esportiu Pista poliesportiva de 32x19m
del consell Català de - 1 camp de basquetbol
l’esport (POL-1)
- 1 camp de voleibol
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet
Equipament esportiu complet (ancoratges xarxa central, porteries,
cistelles, marcatges)
Proteccions perimetrals segons normativa.
Drenatges
Característiques:
Varis
- Zona Street work-out. (aquest espai esportiu se situarà a la
urbanització exterior).
- Tennis de taula. (aquest espai esportiu se situarà a la
urbanització exterior), l’àrea d’influència de la zona de joc estarà
pavimentada
- Petanca (Normativa Federació Espanyola de petanca). Preveurà
mobiliari urbà (bancs) al seu voltant
- Rocòdrom (Full tècnic d’equipaments esportius nº31, del Consell
Català de l’esport). Format per estructura autònoma amb alçada
aproximada de 20m, amb espai d’emmagatzematge.
Equipament/ instal:
Inst. Enllumenat complet. El rocòdrom disposarà d’il·luminació
específica per poder ser utilitzat sense il·luminació natural.
Tots els aparells, accessoris i equipament haurà d’ésser
homologat i certificat.
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I LA CREACIÓ DE CIRCUITS LÚDICS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

EXP. XX/XXX

EDIFICI “A” DE SERVEIS 3.362m2 útils. (aprox. 3.765m2 construïts)
Ref. Superfície Descripció de cada unitat
plànol prevista
espai
esportiu
(m2)
3.765m2
Edifici de serveis plantejat juntament amb el cos de grades dels camps de futbol
(màxim)
Programa funcional:
Zones d’ús restringit:
- Vestuaris per allotjar 8 equips simultanis (4 partits de futbol-7), (8 unitats). Incorporaran dutxes i pica interior.
- Vestuaris suplementaris per a equips simultanis i de suport a les altres pistes poliesportives. (4 unitats)
- Despatxos (administració) i secretaria.
- Despatxos i vestuaris per a àrbitres.
- Sala de premsa
- Infermeria
- Magatzems de camps.
- Magatzems interns (material divers).
- Sales d’instal·lacions.
- Serveis d’ús restringit (esportistes). Homes, dones i adaptat
- Sala de neteja
Zones d’ús públic:
- Serveis d’ús públic (Propers a les zones d’ús públic i accés a la zona de bar/cafeteria). Homes, dones i
adaptat
-.Bar/cafeteria (inclourà zona d’ús públic i cuina-office interior amb accés independent des de l’exterior).
- Zona de porxo exterior cobert/ terrassa
Característiques:
Criteris d’accessibilitat: segons CTE i Codi d’accessibilitat Català
Criteris de Seguretat: segons CTE DB-SUA
Resta de criteris constructius: segons CTE
Instal·lacions/ equipaments:
Seguretat: CCTV i alarma
Megafonia
Dades, comunicacions
Equipament de vestuaris complet.

EDIFICI “B” DE SERVEIS 190m2 útils. (aprox. 218m2 construïts)
Ref. Superfície Descripció de cada unitat
plànol prevista
(m2)
08
218 m2
Edifici de serveis plantejat juntament amb el cos de grades de la pista d’atletisme.
Programa funcional:
- Cos de vestuaris complet per a atletes, separats per sexes.
- Despatxos i vestuaris per a àrbitres
- Infermeria
- Magatzem de pista
- Magatzem intern
- Sala d’instal·lacions
- Serveis per al públic
- Serveis restringits a esportistes.
- Sala de premsa/ usos diversos.
Instal·lacions/ equipaments:
Seguretat: CCTV i alarma
Megafonia
Dades, comunicacions
Equipament de vestuaris complet.

PROGRAMA FUNCIONAL I DE NECESSITATS PER A LA REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’ESTADI MUNICIPAL
I LA CREACIÓ DE CIRCUITS LÚDICS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

EXP. XX/XXX

URBANITZACIÓ (exterior): 29.762 m2
Ref. Espai esportiu
plànol

Superfície Descripció
prevista
(m2)
13
Situació: en les proximitats de les zones verdes de la urbanització exteriors, i de l'accés
Zona de jocs infantils 250 m2
principal del complex.
Condicions/equipament:
Equipament totalment homologat i certificat
Mobiliari urbà pròxim: bancs, papereres, font
Zona il·luminada (mateixa que il·luminació espais lliures)
09-10 Circuit de
1.118 m2 Situació
Bicing/Running
Situat a la urbanització exterior i un circuit dins de la urbanització interior, tots dos circuits
deuran estar connectats.
Ample mínim circuit de Running 1,4 m. Paviment, marcatge diferenciat
Ample mínim circuit de Bicing 1,6m. Paviment, marcatge diferenciat.
-Camins i circulacions 11.891m2 Situació
interior i terrasses.
Camins pavimentats des de la zona del vestuari (edifici principal) fins a cada pista o
camp.
Condicions/equipament:
Espais pavimentats, senyalitzats, il·luminats i disposaran de mobiliari urbà complet.
11
1.750 m2 Situació
Zona de
aparcament
Més de 60 uts cotxe (2,75m x 5m) Ubicades a la urbanització exterior i prop de l'accés
(cotxe)
principal del complex esportiu.
Condicions/equipament:
Aquestes zones estaran correctament senyalitzades i il·luminades.
12
550 m2
Zona
8 uts d’aparcament per a autocars.
d'aparcament
Aquestes zones estaran correctament senyalitzades i il·luminades.
(autocars)
20
14.203 m2 11.179 m2 Zones verdes existents (a millorar)
Zones verdes
Urbanització
3.024 m2 Zones verdes noves
El projecte haurà d'integrar els espais verds i vegetació existents.
17
Tancament principal 396 ml
- Remodelació de la vorera sobre el carrer d'Estadi
(ml)
- Preveure l'ús de carril bici, vianants i circuit de running.
- Nou reixat d'acer similar a la construïda recentment a la zona del Castell,
- Millores de l'enllumenat i equipament públic.
-794 ml
Tancament
Millores en la resta del tancament perimetral de la zona esportiva
secundari (ml)

Programa i condicions funcionals dels nous usos i instal·lacions al Parc de la Torre d’En Dolça:
URBANITZACIÓ (exterior): 29.762 m2
Ref.
Espai esportiu
plànol
07
Circuit lúdic

08

09
10

Superfície
(m2)
2km x 5m

Descripció*

*(veure apartat 2.5)

Circuit lúdic per a la pràctica de ciclisme en ruta o activitats de carrera a peu, format per
un carril doble amb una amplada màxima total de 5m*
Paviment d’aglomerat asfàltic sobre base de tot-ú.
0,5km x 5m Circuit escola per a la iniciació en la pràctica de ciclisme en ruta, format per un carril doble
Circuit escola
amb una amplada total de 6m. Connectat mitjançant bypassos amb el circuit lúdic*.
Paviment d’aglomerat asfàltic sobre base de tot-ú.
Millora de camins ---Millora i consolidació de camins existents al Parc, millora de camins de terra i de formigó,
existents
per a la pràctica del running i del BTT*.
70
uts. Aparcament pròxim a l’accés del Parc i al circuit escola. Per a suport logístic. Tipus de
Aparcament
(aprox
paviment a definir (formigó, llamborda, estesa de llit de grava o reg asfàltic, etc.) amb baix
1.400m2)
manteniment*
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