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Pròleg 
 
A continuac ió, trobareu el projecte que presenta l’Ajuntament de Tarragona per a la 
Part Alta de la nostra ciutat a la quarta c onvocatòria de la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
i el Dec ret 369/2004, de 7 de setembre, seguint les instrucc ions rec ollides en el 
Manual per a l'elaboració dels projectes d'intervenció integral en barris i àrees urbanes 
d'atenc ió espec ial, de gener del 2007, editat pel Departament de Polític a Territorial i 
Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest projecte que avui rebeu us parla  del c entre històric  de Tarragona, el que tots 
els tarragonins i tarragonines anomenen la Part Alta. Aquest projec te us parla d’una 
zona de la ciutat que, c om acostuma a succeir quan s’ac umulen tantes c apes 
d’història, és molt més que un barri. És el c or de la c iutat de Tarragona. I aquesta idea 
és la fonamental, és per això que c reiem que val la pena presentar-nos en aquesta 
convoc atòria. La nostra Part Alta és l’origen del que ara coneixem com Tarragona.  
Són més de 2000 anys d’història els que es passegen pels seus c arrers, són  milers de  
persones que han visc ut a les seves cases, són moltes històries de les que es fan en 
majúsc ula i en minúsc ula.  Però si el pes històric  és contundent, el pes soc ial és encara 
més considerable. La Part Alta forma part de la vida dels tarragonins i tarragonines, 
que usen els seus c arrers i places com si fossin tots fills del barri. La Part Alta és el 
barri de tota Tarragona. 
 
El dia 30 de novembre de l’any 2000 el comitè de la UNESCO,  va decidir atorgar al 
conjunt arqueològic romà de Tàrrac o el reconeixement de Patrimoni Mundial. Aquest 
patrimoni arqueològic  té una presència rotunda a la Part Alta. L’antiga c iutat dels 
Esc ipions es fa present per tots els racons, per totes les cantonades. Apareix 
sobtadament en qualsevol intervenció que es vulgui fer. I és que Roma és viva a 
Tarragona. Som la única ciutat de Catalunya que ostenta el guardó de la UNESCO i 
la únic a de totes les ciutats Patrimoni de l’Estat espanyol que és a la vora del mar. 
Aquest reconeixement ha esperonat la societat tarragonina que demanda de les seves 
administracions un c ompromís ferm i contundent per garantir la c onservació d’aquests 
monuments i que vol donar-los a c onèixer internac ionalment. 

 
Per això hem c reat un equip de treball format per tècnic s i responsables munic ipals que 
ha realitzat una diagnosi de la situació de la Part Alta. Però el més important és que 
cap actor important de la soc ietat tarragonina ha estat aliè al projec te. Tots han 
participat i així hem pogut recollir les nombroses propostes de la c iutadania i les 
propostes de tota mena que diferents entitats i partits polític s ens han fet arribar. 
Tots ells, amb perc epcions ben diferents, tenen en c omú un únic objectiu que no és 
altre que millorar la qualitat de vida del nostre barri. 
 
Us presentem donc s  un projecte amb propostes d’actuació per valor de més de 14 
milions d’euros referents als 8 camps que fa referència la Llei de Barris, i que engloba 
totes les àrees d’actuació del barri: patrimonial, urbana, econòmic a, social i 
mediambiental.   
 
Fa uns 2000 anys que Tarragona era una de les ciutats romanes més dinàmiques. Una 
ciutat que feia dels seus habitants el millor que es podia fer en l’èpoc a: c iutadans de 
Roma. Ara volem amb aquest projec te, mostrar la confiança total i absoluta en les 
possibilitats de Tarragona, per això c reiem nec essari fer una aposta contundent en les 
possibilitats de la Part Alta. Fa més de 2000 que som ciutat i sabem que el futur 
només és c onquereix amb l’esforç  i complic itat de tothom. 
 
Demanem l’aprovació d’aquest projecte tan important per nosaltres, perquè tots volem 
millorar Tarragona i, en especial la Part Alta, no només per la seva història, o pels 
seus monuments o per la seva gent o per les seves tradic ions o per la seva c ultura. Ho 
demanem, senzillament, perquè ens l’estimem !  
 
Joan Aregio i Navarro 
Tinent d’Alcalde portaveu del Govern Municipal 
Ajuntament de Tarragona 
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0. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest document és desplegar  els objectius i accions del 
Projecte d’Intervenció Integral de la Part Alta de Tarragona perquè 
l’Ajuntament ha decidit presentar la Part Alta a la 4r ta convocatòria 
per  a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de 
juny de 2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de 
setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada. 
 
Per  la Llei de barris, el Govern estableix la creació d’un fons a 
disposició dels ajuntaments que presentin projectes  d’intervenció 
integral que tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i 
econòmica de barris. Les aportacions de la Generalitat són 
destinades a cofinançar  aquests projectes. 
 
La pr imera part del document presenta la Diagnosi de la Part Alta 
fent una anàlisi exhaustiva de cada un dels criteris establerts pel 
Decret 369/2004, de 7 de setembre, que fan necessària la 
r evitalització de la zona i que avaluen objectivament aspectes 
urbanístics, demogràfics, econòmics, social, ambientals, xarxes de 
serveis i dotacions d’equipaments. 
 
En el seu redactat, es segueixen les dir ectius establertes en la Llei 
2/2004, de 4 de juny de Millora de Barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, i en el decret 369/2004, de 7 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la llei citada. També respectem 
les instruccions del Manual per a l’elaboració dels projectes 
d’intervenció integral en els barris i àrees urbanes d’atenció especial, 

editat al gener  2007 pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, de la Generalitat de Catalunya. 
La Par t Alta de Tarragona és un barri que pateix problemes 
urbanístics i socials importants, que donen lloc a situacions de 
regressió urbanística, que viu una problemàtica en l’aspecte 
demogràfic i que presenta deficiències econòmiques, socials i 
mediambientals. Aquestes estan motivades, majoritàriament, per  les 
condicions històr iques i pel desenvolupament propi de l’àrea. 
 
A l’igual que altres zones antigues d’altr es ciutats, el nucli antic no 
ha pogut escapar del procés general de degradació pròpia de les 
zones històr iques, fet que es tradueix en edificis en males 
condicions, necessitat de millora d’espais públics, etc. Tot i 
l’activació d’un pla de r eforma a mitjans dels anys vuitanta, encara 
no ha finalitzat el procés de remodelació i rehabilitació d’aquesta 
zona de la ciutat que, en línies generals, ha experimentat una millora 
clarament perceptible en relació a fa unes dècades. 
 
Avui, però, amb el Pla de Barris intentarem solucionar , o si més no, 
r eduir els dèficits no resolts. 
 
Es presenten una sèr ie d’actuacions d’inter venció en els diferents 
camps establerts per  la Llei 2/2004 i enfocades a assolir els objectius 
generals i específics presentats inicialment. 

 
“Una ciutat es fa dia a dia, any rera any. Fer 

una ciutat és el resultat d’una suma de 
voluntats. “ 
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1 PRESENTACIÓ DE LA PART ALTA 
 
1.1. UBICACIÓ GEOGRÀFICA 

Situada a la vora de la mar  Mediterrània, la ciutat de Tarragona 
s'aixeca sobre un tossal rocós que li serveix de talaia natural, com un 
balcó obert al mar . Ubicada a l'extrem nord-oriental de la península 
Ibèr ica, és la capital de demarcació més meridional de Catalunya. És 
cap de comarca del Tarragonès, amb una extensió de gair ebé 63 km2 
i la seva altitud mitjana és de 70 m sobre el nivell del mar . 

El clima de la ciutat de Tarragona és de tipus mediterrani. Temperat i 
suau, la temperatura acostuma a ser d'uns 17º de mitjana anual, amb 
una oscil·lació entre els 25º de mitjana a l'estiu i els 13º a l'hivern. 
Els vents característics són el mestral (NO, d'octubre a març) i el 

xaloc (SE, de maig a setembre). També és habitual el llevant (fort 
vent humit del Mediterrani) i la marinada (SO, a l'estiu). 

Actualment Tarragona és una ciutat moderna, oberta i emprenedora, 
amb una bona oferta cultural, comercial i turística que ha volgut 
conservar el seu passat sempre mirant cap al futur. La importància 
del llegat històric, r ecuperat per la ciutat al llarg d’aquest temps, i 
l’esforç per a la seva conservació i divulgació van portar al fet que 
l’any 2000 la UNESCO inclogués el conjunt romà de Tarraco en la 
llista de béns patrimoni mundial. 

Tarragona es troba dins aquell grup de ciutats privilegiades que han 
fet del seu patrimoni un signe d'identitat. La inclusió dels 
monuments romans de la ciutat a la llista de Patr imoni Mundial de la 
UNESCO és, doncs, un reconeixement a l'important bagatge heretat 
dels nostres avantpassats. 
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Amb l’expressió Part Alta els tarraconenses identifiquen el centre 
històric de la seva ciutat. Es tr acta d’una àrea urbana de 20 ha 
d’extensió, parcialment rodejada per  la Muralla romana, que 
concentra la major part del Patr imoni històr ic i els equipaments 
museugràfics més importants de Tarragona. Ocupa les seccions 
censals 1.1., 2.1. i 3.1. 

Actualment es conserva 
1300 m de la Muralla que es poden visitar  en el r ecinte del Passeig 
Arqueològic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. 

ORÍGENS 

 
Tarragona es situa en un promontori i encara que es documenta 
població en la zona des de la Prehistòr ia, les primeres evidències 
urbanístiques es remunten a l’època prerromana, quan es va 
emplaçar  a la part baixa del promontori un poblet ibèric. 
 
En el segle III a.C. els romans van ocupar el territori i van convertir la 
ciutat en una base militar  per fer  front als cartaginesos en el marc de 
la Segona Guerra Púnica. En el segle I a.C. fou elevada a la categoria 
de capital provincial, la qual cosa es va tr aduir en una notable 
expansió urbanística i en un creixent prestigi. 

 
A la Part Alta es poden distingir tres nivells. 
La terrassa superior , amb la Catedral, el 
Castell del Patriarca i diver sos edificis 
r eligiosos. La terrassa del mig la formaven 
un conjunt de carrer s estrets d’origen 
medieval, construïts al voltant dels eixos 
d’època romana; els carrers principals eren 
ocupats al segle XIX per la petita noblesa 
local, mentre als carrers dels voltants hi 
havia menestrals, pagesos i pescadors. 
Finalment, la terr assa infer ior , amb l’espai 
que ocupava l’antic Circ romà i la zona entre 

aquest i la més recent muralla de Sant Joan (ocupada per convents, el 
Seminar i, l’Hospital, etc.), estava habitada preferentment per  
jornalers i artesans. 
 
L’entrada a la ciutat es feia per  5 por tes: Sant Antoni, Portal del 
Roser, Sant Francesc, Sant Joan i Santa Clara. 
    



Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

 

10 

L'opinió més estesa és que entorn del 150/125 aC la Muralla es va 
tr ansformar  for ça, i va créixer en extensió, altura i amplada.  
 
D'aquesta forma va passar a englobar  tota la ciutat fins al port. Cal 
pensar que, a partir  d'aquest moment, la muralla ja no va complir  
una funció merament defensiva sinó que es va convertir en l'element 
definidor de l'espai urbà. La muralla de la segona fase presenta un 
basament megalític més baix, entre 1,5 i 2 m d'altura (una o dues de 
filades de pedres). Per  sobre d'aquest, la construcció s'aixeca 
mitjançant paraments de carrers formant compartiments. 
 
A la Part Alta de Tarragona hi trobem una bona mostra d’edificis de 

r esidències unifamiliars de 
famílies benestants amb 
estructures típiques de l’època 
moderna; totes tenen una 
tipologia similar : un pati per a 

l’entrada de carruatges i una gran escalinata; la planta noble, amb 
grans salons, era la residència de la família, mentre que a la planta 
baixa hi havia les dependències per al ser vei. Destaquen la casa 
Castellarnau, la casa Canals, la casa Montoliu, i també l’edifici de 
l’Antic Ajuntament. 
 
 
1.3. PLÀNOLS DE SITUACIÓ 
 
Adjuntem tota una sèrie de plànols de la situació de la Part Alta. La 
r esta es poden trobar  a l’Annex. 
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1.4  ELS CARRERS DE LA PART ALTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Part Alta   

 
Índex 

1. Carrer de l’Abat 
2. Carrer Arc d’en Toda 
3. Carrer Arc de Sant Bernat 
4. Carrer Arc de Sant Llorenç 
5. Baixada del Roser 
6. Baixada de la Misericòrdia 
7. Baixada de la Pescateria 
8. Carrer Calders 
9. Carrer Carme 
10. Carrer Civader ia 
11. Carrer Comte 
12. Carrer Cos del Bou  
13. Carrer Cuirateries 
14. Carrer Descalços  
15. Carrer Destral 
16. Carrer de Pilats 
17. Carrer Escales de l’Arboç 
18. Plaça de Dames i Vells 
19. Plaça d’en Ripoll 
20. Carrer Cavallers 
21. Carrer d’en Mediona 
22. Plaça de L’Ensenyança 
23. Carreró dels Antics Jutjats 
24. Carrer Enrajolat 
25. Carrer Escorxador  
26. Carrer Escrivanies Velles 
27. Carrer Ferrer s  
28. Carrer Gai 
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29. Carrer Granada 
30. Carrer Guitarra 
31. Carrer Les Coques 
32. Carrer Llorer 
33. Carrer Major  
34. Carrer Mare de Déu del Claustre 
35. Carrer Merceria 
36. Carrer Misser Nogués 
37. Carrer Misser Sitges 
38. Carrer de la Nau 
39. Carrer Natzaret 
40. Carrer Notari Albinyana 
41. Carrer Nou del Patriar ca 
42. Carrer Pare Iglesias 
43. Carrer Palma 
44. Passeig de Sant Antoni 
45. Pla de Palau 
46. Pla de la Seu 
47. Plaça del Rovellat 
48. Plaça de Sant Antoni 
49. Plaça de Sant Joan 
50. Plaça de Sant Miquel 
51. Plaça del Fòrum 
52. Plaça del Pallol 
53. Plaça del Rei 
54. Plaça dels Àngels 
55. Plaça dels Cabrits 
56. Plaça dels Sedassos 
57. Plaça de la Font 
58. Plaça de les Peixateries Velles 
59. Plaça de les Cols / Santiago Rossinyol 
60. Plaça de l’Oli 

61. Por tal del Carro 
62. Carrer Portella 
63. Carrer Puig de les Sitges 
64. Carrer Puig de Pallar s 
65. Carrer Rera Sant Domènec 
66. Carrer Ruidecols 
67. Carrer Salines 
68. Carrer Sant Domènec 
69. Carrer Sant Fructuós 
70. Carrer Sant Llorenç 
71. Carrer Sant Oleguer 
72. Carrer Sant Pau 
73. Carrer Sant Pere i les Estubes 
74. Carrer Santa Anna 
75. Carrer Santa Tecla 
76. Carrer Santes Creus 
77. Carrer Talavera 
78. Carrer Trinquet Nou 
79. Carrer Trinquet vell 
80. Carrer Ventallols 
81. Carrer Vidre 
82. Carrer Vilarroma 
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Història 
Fent cantó amb el carrer Major  es troba l’antic palau dels abats de Poblet; 

malgrat no sigui aquest l’or igen 
del seu nom, sinó en record del 
mestre de cases Josep Abat, 
constructor  de l’església de Sant 
Francesc. 
 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està 
r ealitzada en els últims anys. Els 
edificis que donen al carrer Major  
estan rehabilitats però al final del 
carrer trobem varis edificis en 
runa.

 
 
 
 
 
Història 
Aquest carrer  es va obrir  al segle XVII i el seu nom fa referència a un 

il·lustre eclesiàstic; el doctor  
Josep Toda, natural de 
Cornudella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
Actualment es troba en ruïna tot 
l’edifici. 

Carrer de l’Abat Carrer Arc d’en Toda 
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Història 
Aquest carrer  formava part de la vella jueria tarragonina i prèn el seu nom 

de l’arc, avui enderrocat. On 
avui s’alça el Mercat Públic hi 
tenia la seva casa l’il·lustre 
compositor Josep Gols i 
Veciana, pare del també 
il·lustre compositor  Xavier Gols 
i Soler . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està r ealitzada 
en els últims anys.  

 
 
 
 
 
Història 
L’Arc de Sant Llorenç, fa referència a l’ar c que unia l’església de Sant 
Llorenç amb la casa propietat de l’Ardiaca Rafael Llorenç. 

 
Associacions i entitats  
Col·legi Lestonnac (Femení), 
Grup de Teatre Lestonnac - L'Ensenyança, 
Gogistes Tarragonins, Comissió de Festes 
del Portal del Carro,  
Gremi de Pagesos de Sant Isidre, Ass. 
Cultural del Gremi de Pagesos de Sant 
Isidre, Lestonnac-Ensenyança. 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està asfaltada i 
és un des carrers que formen part del anell 
de circulació de la Part Alta. 

Arc de Sant Bernat Arc de Sant Llorenç 
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Història 

Aquest carrer  apareix a la 
nomenclatura oficial el segle XVIII 
amb la r etolació de “Carrer de la 
davallada del Portal del Roser ”. A 
tall de curiositat, aquest carrer ha 
estat l’únic a Tarragona ciutat, on 
tot són baixades i va portar el 
nom de “pujada” . 
 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 

previstes: Clavegueram maig 2009. 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està asfaltada i és 
un des carrers que formen part del anell de 
cir culació de la Part Alta

 
 
 
 
 
Història 
Rep aquest nom per  l’accident topogràfic. Primitivament, la seva pendent és 
salvava mitjançant unes escales que por taven cap,aleshores, l’anomenat 
Corral, avui en dia, a la Plaça de la Font. 

 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer formada per  
pedres de riu forma part de la ruta 
turística més tr ansitada. 

Baixada del Roser Baixada de la Misericòrdia 
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Història 

Uneix la Plaça del Rei amb el 
carrer del Cos del Bou, al 
començament del qual hi 
havia  la “Pescateria Nova”, 
ara seu de la colla castellera 
“Jove dels Xiquets de 
Tarragona”. Antigament es 
coneixia com a Baixada de 
les Forques ja que al peu 
del Castell de Pilat eren 
instal·lades les forques per  
a executar els  
sentenciats a mort. 
 
 

Associacions i entitats  
Germandat del Sant Ecce-Homo. 
 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està asfaltada i és 
un dels pocs carrers on hi ha zona blava 
d’aparcament.

 
 
 
 
 
Història 
Tenien els seus obradors els artistes que treballaven la plata i després els 
calderers. La gran poetessa Maria Josepa Massanés i Dalmau va néixer  en 

aquest carrer . 
 
 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer 
formada per  pedres de riu ha estat 
r ecentment arreglada.

Baixada de la Pescateria Carrer Calderers 
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Història 
Estretament lligat a la comunitat de les Carmelites Descalces, aquest carrer  
es digué pr imer  “de les Monges”, al final del segle XIX s’anomenava “de les 

Descalces”. Per tal d’evitar  
confusions amb Descalços, 
l’Ajuntament acordà 
rebatejar-lo amb el nom de 
“Nostra Senyora del Carme”. 
  
 
 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer 
amb pedra de mides 
r ectangular  segueixen les 
paral·leles de la terrassa del 
fòrum. 

                                                  
 
 
 
Història 
Nom relatiu a un lloc de contractació., sempre ha estat habitat per  famílies 

pageses i, durant un cert 
temps, va haver-hi el pes de 
la civada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està formada per 
pedres de riu. Hi ha diverses cases en estat de 
ruïna. 
 
 
 

Carrer Carme Carrer Civaderia 
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Història 
Fou Francesc Comte, 
pagès, qui va donar  nom a 
una via que es podr ia dir 
també “carrer dels 
arquitectes”;  hi va passar 
la seva infància el gran 
arquitecte, Josep Maria 
Jujol (a la casa anomenada 
Ca l’Abadessa) . Cal 
destacar  al 2003, 
l’enfonsament d’edificis 
per  l’estat del 
clavegueram. Actualment 
hi viuen dos artistes de 
cair e internacional: Pep 
Escoda (Fotògraf) i Xavi 

Aluja (Pintor ); així com l’últim taller de tapisser ia del barri. 
Associacions i entitats  
Associació d’Habitatges Afectats Carrer 
Comte i Plaça Pallol. 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer és asfaltada i les 
clavegueres han estat r eparades. 

 

 
 
 
Història 

Nom que assenyala la situació del 
carrer i que recorda els jocs i les 
diversions popular s. Íntimament 
associat al cor dels tarr agonins amb 
la devoció per Sant Roc. 
Primitivament hi havia un indret 
dedicat a la cursa de Braus. En aquest 
carrer es feien antigament les festes 
més importants de la Part Alta.  
Associacions i  entitats  
Ass. Cultura de St. Roc, Ass. Cultural 
Anima't , Ass. De Dones Germanor  de 
la Part Alta. Nano El Caleto. Ass. 
D'Amics de la Colla Jove. L’Esper idió. 
Butlletí de la Colla 
A. Cultura de Sant Roc, Drac de Sant 

Roc Colla Jove Xiquets, Gegants del Cos del Bou Vells de la Ciutat Club 
Aventura Tarragona. 

Carrer Comte Carrer Cos del Bou 
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Història 
Aquest carrer  que dóna als popular s “Quatre cantons”, pren el nom de 

l’antiga indústria de pells 
allí localitzada. Sembla que 
Lluís Pons d’Icart (doctor 
en dret) va viure en aquest 
carrer. 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram febrer  
2008. 
 
 
 
 
Estat actual. 

La pavimentació del carrer amb pedra de mides r ectangular  segueixen les 
paral·leles de la terrassa del fòrum. 

 
 
 
 
Història 
Recorda amb un nom de Sant, un edifici enderrocat: l’antic convent dels 

Carmelites Descalços. 
També es troba la Font de 
l’Arquebisbe, l’aigua venia 
dir ectament de Puigpelat. 
Darrera de la font hi ha la 
casa de Cal Pobre. 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram maig 2007. 
 
 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer 

està asfaltada i és un des carrers que formen part de l’anell de circulació de 
la Part Alta.

Carrer Cuirateries Carrer Descalços 
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Història 
Fa r eferència a un instrument, en aquest cas recorda una vella làpida 

romana amb una destral 
esculpida. Hi ha pedres 
mol·luscos a la paret 
d’època romana i llosses 
romanes encastades a la 
paret. 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: Clavegueram 
març 2008. 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està formada per 
pedres de riu.  

 
 
 
 
 
Història 
Carrer antigament molt transitat de presoners, perquè al costat hi havia un 
edifici medieval utilitzat com a presó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer amb pedra de 
mides r ectangular  segueixen les paral·leles 
de la terr assa del fòrum. 

Carrer Destral Carrer De Pilats 
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Història 

Aquest carrer , molt 
possiblement r ecord de les 
velles grader ies del Circ 
Romà, prenen nom del 
famós jurista Joan Arbós 
(advocat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer és amb pedres de 
mides r ectangulars que segueixen les 
paral·leles del Cir c Romà.

 
 
 
 
Història 
Aquesta plaça de nova creació, deu el seu nom al Ball que es r epresenta per  

les festes de Santa Tecla. 
En aquesta plaça hi trobem 
la companyia de teatre  Sala 
Trono Villegas, de la que 
formen part actor s com 
Andreu Buenafuente, Or iol 
Grau i Fermí Fernàndez, 
entre d’altr es. 
 
 
 
 
Estat actual. 
La pavimentació de la plaça 
és molt r ecent. 

  

Carrer Escales de l’Arboç Plaça de Dames i Vells 
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Història 

El més destacat d’aquesta 
petita plaça són els 
constants canvis de noms 
que ha tingut des de que en 
el 1947 es va documentar 
com a Plaça d’en Besora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
La pavimentació de la plaça és molt 
r ecent. 
 

 
                                               
 
 
 
Història 
El seu nom manifesta dignitat, ordre, jerarquia,... Sense dubte és el carrer  

més senyor ívol de Tarragona, 
les més nobles famílies hi han 
tingut la casa pairal. Hi 
destaquem: la Casa 
Castellarnau del segle XV, casa 
de la noblesa tarragonina; la 
Casa Montoliu del segle XIV, 
habitatge luxós amb accessos 
pels carrers Cavallers i Ferrers; 
hi ha el Conservatori de Música. 
És el carrer senyorial per  
excel·lència. 
Associacions i entitats  
Conservatori de Musica , Casa 
Montoliu, 

Casa Museu Castellarnau.    
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està formada 
per  pedres de riu i forma part de la ruta 
turística més tr ansitada.

Plaça d’en Ripoll Carrer Cavallers 
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Història 

Aquest no ha estat sempre 
considerat un sol carrer , 
doncs al segle XV el tr am 
comprés entre el Carrer 
Cavallers i Carrer  Misser  
Sitges s’anomenava carrer 
d’en Suau (família que 
figura documentada al 
1277). Actualment, hi tenen 
el taller  dos pintors. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer és asfaltada i 
les clavegueres han estat r eparades. 
 

                                             
 
 
 
Història 

El seu nom fa r eferència al 
col·legi de Lestonnac – 
Ensenyança, situat al costat.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estat actual. 
Carrer asfaltat i forma part del carril de 
cir culació. 
 
 

Carrer D’en Mediona Plaça de L’Ensenyança 
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Història:  Es tr acta d’un dels carrers més estrets i curts de tota la Part Alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estat actual. 
Pavimentat amb pedres. 
 

 
 
 
 
 
Història 
Rep aquest nom des de l’any 1843 per  raó, segurament, del seu terra 

“enrajolat” amb lloses. Durant 
els segles XVI i XVIII passa a 
denominar-se carrer de les 
portes falses, en al·lusió a les 
portes del darrera de les cases 
de la Nau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estat actual. 

La pavimentació del carrer està asfaltada i 
és un dels pocs carrer s on hi ha zona blava 
d’aparcament. 

Carrer Enrajolat Carreró dels Antics Jutjats 
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Història 
Rep el nom per l’edifici que existeix al carrer i que s’anomena popularment 
« del Matadero ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
El carrer  és transitable amb cotxe i acaba amb 
l’edifici modernista on avui es troba el Rectorat 
de la Universitat Rovir a i Virgili. 

 
 
 
 
 
Història 
Va funcionar  en aquest indret la pr imera notaria o escrivania regida per 

Pere de Tarragona, i molt 
probablement, al segle XIV 
es trobava la pr imera “Casa 
de la Ciutat” o Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer formada per  
pedres de riu forma part de la ruta tur ística 
més tr ansitada. 

Carrer Escorxador Carrer Escrivanies Velles 
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Història 
Nom que recorda un art o un ofici. En aquest carrer , fent cantonada amb el 
de Salines, es conserva encara la “torre de la presó vella”, primer  

establiment penitenciari a 
Tarragona del que se’n té 
notícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer amb pedres de 
mides r ectangular  segueixen les paral·leles 
al Fòrum Romà. 

Nom:                                                  
 
 
 
Història 
El nom fa al·lusió a Mossèn Gay,  propietari d’aquell indret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer amb pedres de 
mides r ectangular  segueixen les paral·leles 
al Fòrum Romà. 

Carrer Ferrers Carrer Gai 
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Història 
Nom que fa referència a propietar is i hostes il·lustres. És un dels carrers 

més senyor ials. Cal fer  
esment de “Casa Canals” i 
“Casa Figuerola”. Encara 
conserven tot el necessari 
per  allotjar  un rei: espaiosos 
salons, preciós oratori i 
deliciós jardí.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació i sistemes de clavegueram 
s’estan reformant. 

 
 
 
 
 
Història 
Nom que recorda un instrument. És l’únic carrer  sense cases ja que s’escola 

entre el mur de l’hort de 
Palau i el monestir de les 
Carmelites Descalces.  
 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: Clavegueram 
juliol 2009. 
  
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer està asfaltada i 
és un des carrers que formen part del anell 
de circulació de la Part Alta. 

Carrer Granada Carrer Guitarra 
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Història 
L’actual nom té el seu or igen en el passeig central que fins l’any 1958 

formava tres parions 
(coques): anava des del Pla 
de la Seu fins el temple de 
l’Ensenyança.  
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram març 2009. 
 
 
 
Associacions i entitats  
Consell Comarcal del 
Tarragonès, Butlletí del 

Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Estat actual 
La pavimentació del carrer està asfaltada i 
és un des carrers que formen part de 
l’anell de circulació de la Part Alta. 

 
 
 
 
 
Història 
Nom inspir at en els r egnes de la naturalesa: r ecorda un llorer que creixia a 
l’hort del convent de les Carmelites Descalços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual 
La pavimentació del carrer està acabada 
juntament al pàrking. 

Carrer Les Coques Carrer Llorer 
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Història 
És el carrer més antic de Tarragona i es troba l’antic Ajuntament i el Palau 

de la Generalitat. Ha estat 
escenari de molts 
esdeveniments públics 
(r eligiosos, polítics, festius, 
etc.) de la ciutat. Rep aquest 
nom per  l’amplada del carrer .  
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram abr il 2010. 
 
 
 

Associacions i entitats  
Serveis Territorials de Cultura, Club d'Amics 
de Molnàs, Representació Territorial de 
l'Esport a Tarragona,   
Centre de Medicina de l'Esport de la 
Generalitat, Representació Territorial de  
 
 
 
 

 
 
l’Esport a Tarragona, Ass. De Comerciants i Veïns del C/ Major ,  
Biblioteca - Hemeroteca Municipal, Antic Ajuntament, Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense, Play Acció Cultural. 
 
Estat actual:  
és el carrer que té mes vida comercial de la Part Alta, es concentren la 
majoria de comerços i botigues, forma part de la ruta obligada de tots els 
visitants a la ciutat. 
 

 
 

Carrer Major 
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Història 
Rep aquest nom en honor  de la celestial protectora de la Ciutat. Condueix 

cap a la portalada del 
claustre de la nostra 
Catedral.  
 
 
 
 
 
Associacions i entitats  
Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industr ial, Ass. Tàrraco 
Taxis., Museu Diocesà. 
  
 
 

Estat actual. 
Carrer asfaltat de tr ànsit de vehicles escàs, 
doncs la osr itda és el claustre de la Catedral.  

 
                                                  
 
 
 
Història 
Nom que recorda un art o un ofici. Els porxos servien d’aixopluc als 

venedors els dies de mercat. 
Capella votiva Ntra Sra. 
Roser. Hi ha una de les 
botigues més antigues de 
tota Catalunya: cereria  Casa 
Corderet. 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram febrer  2006. 
 
Associacions i entitats  
Ass. La Gent del Llamp, 
Gegants i Nanos del Carrer 
Merceria, A.V.C/ Merceria. 

 
Aspectes socioeconòmics. 
Els diumenges, mercat d’antiguitats i 
artesania. 

Carrer Mare de Déu del Claustre Carrer Merceria 
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Història 
És un altr e dels pocs carrers que mai ha canviat de nom. Nom que fa 

r eferència al doctor  Onofre 
Sitges.  
 
 
  
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram juliol 2010. 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer amb pedres de 
mides r ectangular  segueixen les paral·leles al 
Fòrum Romà. 

 
 
 
 
 
 
Història 
Situat en un dels punts més alts de la ciutat. Nom que fa r eferència a 
propietar is i hostes il·lustres del carrer . Hi han inscr ipcions antigues a les 

portes d’origen militar. 
 

Carrer Misser Sitges  Carrer Misser Nogués 
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Història 
hi ha diver ses teories del per què del nom, fent referència al banquet on 
Pere Martell va decidir  la conquesta de Mallorca, però cap de creïble. 

 
  
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram abr il - maig 
2008. 
 
 
Associacions i entitats  
Ass. Preserv - Conserva, 
Armes Antigues General 
Prim. Galer ia Tau. 
 

Estat actual. 
Carrer asfaltat de tr ànsit de vehicles molt 
elevat i amb pavimentació molt 
defectuosa. 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Es troba l’església de la Mare de Déu de Natzaret. Imatge votiva a la Verge 

Mar ia. En aquest carrer , 
segons algunes fonts, es va 
escriure el “Quijote de la 
Avellanera”.  
 
Associacions i entitats  
Congregació de la Mare de 
Déu de la Soletat,  Reial i 
Venerable Congregació de la 
Pur íssima Sang de nostre 
senyor  Jesucrist,  
La Sang. 

Carrer de la Nau Carrer Natzaret 
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Història 
Abans era conegut com carrer de les mosques, per la gran quantitat 

d’estables que hi havia als baixos 
de la zona. Al fons del carrer  ,hi ha 
un edifici amb un túnel fins el 
Camp de Mart.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual. 
Diversos edificis abandonats i en ruïna. 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Nom que manifesta dignitat, ordre o jerarquia. Es trobava el castell del 

Patr iarca que va ser volat 
pels napoleònics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estat actual. 
Asfaltat, amb voreres estretes for ça 
tr ansitat. 

Carrer Notari Albinyana Carrer Nou del Patriarca 
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Història 
Baixada o pujada annexa per arribar a la Catedral, i dels edificis del costat 

dret. Era on estava situat el 
Castell del Patriarca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram febrer  2006. 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Nom inspir at en els r egnes de la naturalesa, situat a prop de la Plaça de la 

Font.  

Carrer Pare Iglèsies Carrer Palma 
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Història 
Trobem força monuments històr ics: La Torre de Pilats, la imatge de Cèsar  

August, Cases modernistes 
Casa Marti-Campana, casa 
Canals i casa Família 
Companys.  
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Eliminació barreres 
arquitectòniques i 
clavegueram novembre - 
desembre 2010. 
 
 
 

Estat actual 
La pavimentació del carrer està asfaltada i és 
un des carrers que formen part de l’anell de 
cir culació de la Part Alta. 

 
 
 
 
 
 
Història 
Rep aquest nom per  l’edifici existent al carrer: Palau de l’Arquebisbe. 

 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Reurbanització de la 
plaça. 
 
Associacions i entitats  
Arxiu Diocesà, Església de 
Tarragona. Revista 
Diocesana, d’Informació i 
Pensament , Arquebisbat 
Cáritas Diocesana de 
Tarragona,  
Casa Canonges.  

 
Estat actual. 
Carrer i plaça asfaltats.

Passeig de Sant Antoni Pla de Palau 
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Història 

 Nom fonamentat en 
l’accident topogràfic 
existent. Es troba la 
catedral i al davant 
d’aquesta, la casa rectoral 
amb un finestral gòtic que 
diuen que és la r esta de 
l’antic castell del Patr iarca.  
  
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram octubre 
2008. 
 
Associacions i entitats  

Museu Diocesà i Taller d'Art “Teixim”. 
 
Estat actual. 
Punt de trobada de tots els circuits tur ístics 
de la ciutat. Cal destacar  el mercat de 
brocanter s, els diumenges al matí. 

                                                  
 
 
 
Història 
És troba Cal Jueu i Ca la Garça: de les poques restes del barri jueu de la 

ciutat. 
  
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram juliol - agost 
2010. 
 
Associacions i entitats  
Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica (ICAT). 
 
Estat actual. 
Plaça r ecentment arreglada.

Pla de la Seu Plaça de Rovellat 
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Història 
El Portal de Sant Antoni ha fet que aquesta plaça no canvïi de nom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Estat actual 
La pavimentació del carrer està asfaltada i 
és un des carrers que formen part de l’anell 
de circulació de la Part Alta. 

 
                                              
 
 
 
Història 
Darrera d’aquesta font es troba l’hort de l’Arquebisbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Plaça de Sant Antoni Plaça de Sant Joan 
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Història 
Es troba l’església de Sant Miquel del Pla, dedicada a un dels més típics 

“sants de batalla”: Sant 
Miquel.  En aquesta església 
es guarden dos misteris de 
Setmana Santa, de la 
Germandat de Natzaret. 
 
 
Associacions i entitats  
Cobla Ministr ers  Sant 
Miquel, 11 
 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Està situada a l’antic emplaçament del Fòrum vell dels romans.  

 
 
  
Associacions i entitats  
Els diumenges, mercat 
d’antiguitats i artesania. Els 
dimecres i dissabtes, el 
mercat dels “pagesos”. Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica. 
Mercat del Fòrum. 
 
 
 
 
 

 
 
Estat actual. 
Plaça r ecentment urbanitzada.

Plaça de Sant Miquel Plaça del Fòrum 
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Història 
Nom que fa referència a un lloc de contractació. El nom de “Pallol” indica un 

indret dedicat a la compra 
i venda del blat. A la casa 
número 5, va viure en 
Estanislao Figueres que 
fou president de la 
República Espanyola. 
 
Associacions i entitats  
Universitar is per Europa, 
Centre de Normalització 
Lingüística de Tarragona, 
Centre Obert de Català, 
Servei Comarcal de Català 
del Tarragonès. 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Nom que manifesta dignitat, ordre o jerarquia. A la Setmana Santa 

s’apleguen els mister is que 
par ticipen en la processó 
del Sant Enterrament. 
 
Associacions i entitats  
Parròquia de Santíssima 
Tr initat, Museu 
Arqueològic, Fòrum. Temes 
d’Història i d’Arqueologia 
Tarragonines., Sala d'Exp. 
dels Serveis Territorials de 
Cultura a Tarragona, Museu 
Nacional Arqueològic de 
Tarragona, Cofradia de la 
Pur issima Sang de Nostre 

Senyor Jesucrist (Església Natzaret) 

Plaça del Pallol Plaça del Rei 
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Història 
Constituïa el cor del barri jueu. El nom actual deriva d’una capelleta 

dedicada a la Verge dels 
Àngels. Estava envoltat per  
unes muralles, sota la 
protecció del Rei d’Espanya 
Carlos IV. 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram maig-juny 
2009. 

 
 
                                                 
 
 
 
Història 
El nom recorda la fir a de cabr its que hi tenia lloc pels voltants de la Pasqua. 

A la plaça trobem 
probablement l’edifici més 
estret de tot Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaça dels Àngels Plaça dels Cabrits 
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Història 
Fa al·lusió als “sedassos” que es feien servir  als foros per a netejar  la 

far ina. En una façana hi ha 
una representació de les 
Festes pintada per l’artista 
tarr agoní Xavier Arola. 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram desembre 
2008. 
 
Estat actual. 
Plaça r ecentment 

urbanitzada.

 
                                               
 
 
 
Història 
Nom que fa referència a que era un lloc de contractació, en aquest cas de 

peix que al segle XIII, el 
Consistori va determinar 
que la venda de peix 
s’efectués a la Plaça del 
Rei. Capella votiva Sant 
Pere i Sant Andreu. 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram octubre - 
novembre 2010. 
 
Associacions i entitats  
Comissió Diocesana de 

Migració, 
Casa de Transeünts 
 

Plaça dels Sedassos Plaça de les Peixateries Velles 
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Història 

Nom 
fonamentat en 
l’accident 
topogràfic. Al 
segle XIV es va 
construir un 
pou per  posar 
r emei a una 
perenne 
deficiència de la 
nostra ciutat; 
del pou també 
se’n digué 
“font” i, d’aquí, 

l’actual nom. Sota el pàrking, hi havia uns túnels subterranis que es van 
utilitzar  com Hospital. 
 
 
 Actuacions urbanístiques previstes:  
Clavegueram febrer  2008. 
 
Associacions i entitats  
Palau Municipal, Associació Professional de 
Tècnics en Relacions Publiques. A.V. El Circ 
Romà de Tarragona, Nano del Club Maginet 
Ass. Cultural Plaça de la t, Arxiu Històric 
Municipal, Oficina Municipal Informació al  

 
 
 
 
 
 
Consumidor, Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona. La F1 Àrea 
d'Esports. Tarragona Guia Informativa Municipal. Guia d’Informació 
Municipal de l’Ajuntament de Tarragona, Orange Company Group, 
Aparcament Plaça de la Font, Ajuntament, Entitats . La revista de la gent de 
Tarragona, Mercat d’Art Plaça de la Font, els 1rs dissabtes de cada mes. 
 
Estat actual 
Amb la multitud de 
terrasses , cafeter ies i 
bar s podem dir  que es la 
plaça amb més vida de 
Tarragona.  

Plaça de la Font 



Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

49 

 
 
 
 
 
 
Història 
Per  la seva situació al peu de les escales de la Catedral i al començament 

dels carrers Major i de la 
Merceria, és un paratge 
cèlebre a totes les 
manifestacions de caràcter  
folklòric o r eligiós. 
És feia antigament el 
mercat, hi ha dues fonts 
amb una gran escalinata 
que porta fins a la Catedral. 
 

 
 
                                                 
 
 
 
Història 
Nom relatiu a un lloc de contractació. Existia en aquest lloc el mercat de 

l’oli.   

Plaça de les Cols / Plaça de Santiago Rossinyol Placeta de l’Oli 
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Història 
Una pietosa llegenda diu que el Sant màrtir  (Sant Magí, copatró de 

Tarragona) va fugir  de la 
ciutat per  la porta de la 
muralla que encara es pot 
contemplar a l’interior de 
la capella que tanca 
actualment aquest carrer . 
A prop hi ha la Torre 
Minerva o Torres Sant 
Magi, aquesta es la tercera 
més representativa de la 
Muralla de Tarragona 
Romana.   
 
 
Actuacions urbanístiques 

previstes: 
Clavegueram gener 2008. 
 
Associacions i entitats  
Asil de l’Esperit Sant, Oblates, Antiga Casa 
Alemany. 

 
 
 
 
 
Història 
El nom der iva del de la porta petita que es practicava en una més gran, en 

aquest cas la del Portal del 
Rei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Portal del Carro Carrer Portella 
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Història 
Fa r eferència a les nombroses « sitges » que hi havia en aquest indret, 

destinades a la 
conservació del Blat i altres 
grans. El “Puig” al·ludeix a 
la seva situació, en un dels 
indrets més alts de la 
ciutat. Hi ha la casa 
senyor ial “Cal Pobre” amb 
una arquitectura rica i un 
pati interior. 
 
 
 
 

 
 
                                                  
 
 
 
Història 
Al segle XV, aquest carrer ja existia i aquest nom es fonamenta en 

l’accident topogràfic que 
presenta aquest carrer. 
“Puig” indica que es tr acta 
d’una alçada, però Pallars 
no se sap ben bé d’on vé.  

Carrer Puig de les Sitges Carrer Puig de Pallars 
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Història 
On ara hi ha el Palau municipal, abans hi havia el Convent de Sant 

Domènech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram febrer  2010. 
 

Estat actual 
La pavimentació del carrer està asfaltada i és 
un dels carrers que formen part de l’anell de 
cir culació de la Part Alta. 

 
                                                  
 
 
 
Història 

Aquesta casa enmig del 
carrer no es va treure perquè 
en aquest carrer  no va 
passar el Rei Carles IV (quan 
va inaugurar  el Port de 
Tarragona va fer  tr eure tots 
els arcs per  a que el 
carruatge pogués passar ). Hi 
ha una bona representació 
de r estes romanes 
encastades a les parets. 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer amb pedres de 
mides r ectangular  segueixen les 
paral·leles al Fòrum Romà. 
 

Carrer Rera Sant Domènech Carrer Riudecols 
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Història 
Era de pas obligat en els itinerar is dels arquebisbes, l’any 1412 va passar  

també el rei Ferran I “el 
d’Antequera”. 
 
  
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram octubre - 
novembre 2009. 
 
Associacions i entitats  
Ass. Gitana de Tarragona. 

 
Estat actual 
La pavimentació del carrer està asfaltada 
i és un dels carrers que formen part de 
l’anell de circulació de la Part Alta. 

 
                                                 
 
 
 
Història 
Aquest carrer  va del carrer  Salines a la Plaça dels Sedassos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estat actual 
La pavimentació del carrer esta asfaltada i és 
un dels carrers d’accés a la zona de serveis de 
la Plaça de la Font i Ajuntament. 

Carrer Salines Carrer Sant Domènech 
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Història 
Recorda nom de Sant. Aquest carreró és conegut popularment com la « 

bocacalle ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estat actual 
És un carrer  peatonal d’accés a la Plaça de la 
Font. 
  

 
 
                                                 
 
 
 
Història 
Avui es troba un conegut establiment que ha esdevingut punt de trobada 

d’intel·lectuals i artistes. 
Capella votiva de la Verge 
de les Neus. Hi ha un 
escultor  Jordi Amenós.  
 
Associacions i entitats  
Església Sant Llorenç,  
Ass. Cultural Sala Vidal i 
Alcover, Col·legi Oficial 
d’Arquitectes, Arxiu 
“Col·legi d'Arquitectes”. 

Carrer Sant Fructuós Carrer Sant Llorenç,  
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Història 
És un carrer  que honora a l’arquebisbe Sant Oleguer que va restaurar la Seu 

tarragonina després de la 
dominació àrab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estat actual 

És un dels carrers d’accés a la Par t Alta, 
especialment al pàrking de la Plaça de la 
Font. 
 
 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Carrer situat entre el Seminari i la Casa del Canonges. Hi ha la Capella de 

Sant Pau situada al Seminar i, 
construcció romànico-gòtica 
de planta rectangular.  
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram febrer  2009. 
 
Associacions i entitats  
Seminar i Pontifici Diocesà de 
Tarragona, 
URV Estudis per iodisme , 

Casa Sacerdotal (Residència Sacerdotal). 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està asfaltada i 
és un dels carrers que formen part de 
l’anell de circulació de la Part Alta. 

Carrer Sant Oleguer Carrer Sant Pau 



Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

56 

 
                                                  
 
 
 
Història 
En realitat, haurien d’ésser  dos carrer s, la qual cosa es fa palesa si hom 

segueix el seu traçat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual 
Hi ha diver sos edificis en runa. 

 
                                                  
 
 
 
Història 
La casa on es troba l’entrada del Museu d’Art Modern, és la casa pairal on 

va néixer  Mar ti Franqués.  
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram agost 2007. 
 
Associacions i entitats  
Ass. Simpatitzants Xiquets de 
Tarragona, Grallers Colla 
Casteller s Xiquets, Sala d'Art 
Contratalla, Colla Castellers 
Xiquets de  
Museu d'Art Modern. 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer amb pedres de 
mides r ectangular  segueixen les paral·leles 
al Fòrum Romà. 

Carrer Sant Pere i les Estubes, Carrer Santa Anna 
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Història 

Capella votiva de Santa 
Tecla, als fons d’aquest 
carrer es troba aquesta 
capella. Aquest carrer  no 
tenia sortida però 
l’arquitecte Cèsar  Martinell 
va obrir-lo.  
 
 
 
Associacions i entitats  
Consell Esportiu del 
Tarragonès. 
 
 
 
 

 
 
Estat actual. 
La pavimentació del carrer està formada 
per  pedres de riu característica. 
 
 

                                          
 
 
 
Història 
Justament a la part dreta d’aquesta foto es trobava l’Hospital Militar .  
 

 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram novembre - 
desembre 2007. 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer està formada per 
pedres de riu característica. 
 

Carrer Santa Tecla, Carrer Santes Creus, 
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Història 
El seu nom der iva d’un il·lustre jurista que hi tingué la seva r esidència. 

 
 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes:  Clavegueram 
novembre 2006. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Història 
Nom que recorda els jocs i les diver sions populars. En aquest cas, fa 

r eferència al lloc on es 
practicava l’esport de la 
pilota. Al fons trobem les 
r estes romanes del Circ 
Romà. 
 
Associacions i entitats  
Federació Prov. De Fuster s, 
Ebanistes i  Derivats. 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer està r ecentment 
canviada. 

Carrer Talavera,  Carrer Trinquet Nou,  
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Història Es va instal·lar al segle XVI un lloc on jugar  a la pilota, i va 

propiciar  el nom de “carrer 
del tr inquet”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat actual. 
La pavimentació del carrer està r ecentment 
canviada. 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Nom que fa referència a la família Ventallols de gran consideració 

ciutadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuacions urbanístiques 
previstes: 
Clavegueram gener 2007. 
 
 

Carrer Trinquet Vell,  Carrer Ventallols,  
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Història 
Nom que recorda un art o un ofici. Carrer que desemboca a una plaça, que 

sembla un pati andalús Pl. 
Sant Joan.  
 
 
 
 
 
Associacions i entitats  
Graller s Els Bordons,  Centre 
de Colles Sardanistes 
Tarragona, Grup d’Animació 
Infantil Sidral. 
 
 

 
                                                  
 
 
 
Història 
Des de l’any 1938 en record de la família Vilarroma, nobles habitants 

d’aquest indret tarragoní. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carrer Vidre,  Carrer Vilarroma, 
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Descripció de la 

situació 
urbanística i 

socioeconòmica 
 
 
 
 
 

 
 

2

Part alta 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I SOCIO-
ECONÒMICA 
 
2.0 INTRODUCCIÓ 
 
2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Valor  cadastral: 
Edificis de 4 plantes o més sense ascensor : 
Edificis en mal estat o ruïnós: 
Edificis sense aigua corrent: 
Edificis sense evacuació d’aigües r esiduals: 

 
2.2 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Densitat de la població: 
Dependència global: 
Variació de la població: 
Població immigrant extracomunitària: 

 
2.3 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

Taxa d’atur : 
Locals inactius: 

 
2.4 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 

Perceptors de pensions assistencials i pensions no contributives: 
Baix nivell educatiu: 
Població en risc d’exclusió social: 

 
 
 
 
2.5 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
2.6 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL 

Zones verdes previstes i no executades: 
 
 
2.7 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA, XARXES DE SERVEIS I 
DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 

Places d’aparcament: 
Transport públic: 

 
2.8 CONCLUSIONS 
 
2.9 QUADRES D’INDICADORS 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I SOCIO-
ECONÒMICA 
 
2.0 INTRODUCCIÓ 
 
Les propostes d’intervenció que presentem en aquest Projecte 
d’Intervenció Integral es fonamenten en les necessitats resultants de 
la Diagnosi realitzada prèviament de la zona. 
 
Ara passarem a realitzar una descripció de tots els àmbits que 
indica la Llei 2/2004: situació urbanística, socioeconòmica, social... 
 
Cada barri te la 
seva pròpia 
identitat, i la 
Part Alta té una 
sèrie de 
característiques 
molt marcades i 
que queden 
reflexades als 
indicadors 
analitzats. 
 
La puntuació màxima la obtenen els indicadors referents a l’estat 
dels edificis, carrers i espais públics. 
 

De la resta d’indicadors cal destacar l’indicador de problemàtica a 
nivell social, on hem reflectit una de les característiques principals 
del barri que és el % de població que supera els 80 anys, molt per 
damunt de la mitjana de Tarragona i de Catalunya. Aquesta població 
té un grau de dependència molt elevat i difícilment qualificable. 
 
A nivell mediambiental, l’indicador referent a les zones verdes 
projectades / realitzades és zero doncs les possibilitats de projectar 
zones verdes a la Part Alta és molt limitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen puntuació indicadors Puntuació Valor 
màxim

42,87 80,00

Descripció de l 'estat de conservació dels edificis

Descripció de la població

Descripció de la sit uació econòmica

Problemes econòmics socials o ambientals

Descripció situació mediambiental

Xarxes de serveis i equipaments

20,00

7,49

3,35

7,03

0,00

5,00

20,00

20,00

10,00

15,00

5,00

10,00
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2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
L’àrea de millora està formada principalment per edificacions construïdes 
anteriorment al segle XX, or iginàr iament dins de les muralles. 
 
L’estat de les façanes i teulats d’alguns edificis és molt precar i. Cal 

millorar-les i 
r eparar-les per tal 
de dotar  de 
seguretat les 
edificacions i 
millorar  el 
paisatge urbà (és 
necessar i incidir  
en els arrebossats, 
desguassos, 
instal·lacions i 
pintura de 

façanes). 
 
Es proposen Programes d’ajut per  tal de r eparar  façanes, baixants pluvials i 
r esiduals, instal·lar ascensors, ... (actuacions 231, 221, 211, ...). 
 
Per  tal de protegir  dels incendis, els edificis de la Part Alta, es r ealitzarà un 
estudi per  l’elaboració d’un Pla de Prevenció Contraincendis (actuació 
1121). 
 
Actualment, existeix un Acord de compromisos entre l’Ajuntament i 
l’Associació de Veïns per diferents àmbits i un d’aquests és la r ehabilitació 
d’habitatges. Es crearà l’Oficina Municipal de l’habitatge per  tal 
d’inspeccionar els habitatges i preparar  una sèr ie de programes d’ajuda per 
a la r ehabilitació dels habitatges (actuació no finançable). 
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Valor cadastral: 
 
El valor  mig cadastral de la Part Alta és de 141.867,86 euros per  davall de 
la mitjana del valor del sòl a Tarragona (376.071,48 euros), és a dir, 37,7 % 
de la mitja del municipi de Tarragona. 
 
El preu del sòl d’aquesta zona (al plànol, zona 1) no és barat, té un valor 
mitjà en comparació a la r esta del municipi. 
 
 

 
Valor cadastral = 376.071,48 € 100,0%

Decret 369/2004 de 7 setembre

Valor cadastral = 141.867,86 € 37,7%

DIFF. 62,3%

12,5 punts

Puntuació màxima 5 punts

TarraGona

Part alta

Càlcul brut

Criteri: 1 punt per 
cada 5 punts  de 
diferencial superior

Font: Font Municipal (Gabinet Tècnic Fiscal)

1 
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Edificis de 4 plantes o més sense ascensor: 
 
El nombre total d’edificis d’habitatges a la Part Alta és de 2.874. D’aquests, 

356 són edificis dedicats a habitatge familiar de 4 
plantes o més sense ascensor , suposant gairebé un 
12 % del total dels edificis. Els destinats a 
l’habitatge familiar són 784, gair ebé un 27 % del 
total del barri. 
 
 
 
 

Edificis en mal estat o ruïnós: 
 
El nombre d’edificis en estat ruïnós és de 79, un 10,08 % del total dels 
edificis de la Part Alta, en r elació al 2,6 % de Catalunya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalunya
Mitjana cata lunya 2,60%

Part alta
Nombre d'edific is en estat ruïnós 79,00

Nombre total d'edific is destinats a  
habitatge familiar 784,00

DIFF. 7,48

Càlcul brut 7,48 punts

Puntuació màxima 5,00 punts

Edificis en mal 
estat  o ruïnós = 10%

Criteri: 1 punt per 
cada 1 punts de 
dife rencial superior

Font: IDESCAT (Font: Cens de població i habitatges de 2001)

Catalunya
Mitjana catalunya 54,90%

Part alta
Nombre d'edificis de 4 plantes o més 
sense ascensor = 299,00

Nombre d'edificis destinats a 
habitatges familiars de 4 plantes o més 356,00

DIFF. 29 09

Càlcul brut 14,54 punts

Puntuació màx ima 5,00 punts

Edificis de més de 4 
plantes sense asc ensor = 83,99%

Criteri: 1 punt per 
cada 2 punts de 
difer encial superior

Font: IDESCAT (Cens de població i habitatges de 2001)
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Edificis sense aigua corrent: 
 
En r elació als edificis sense aigua corrent, del total d’edificis destinats a 
habitatge familiar , 61 no tenen aigua corrent, és a dir, un 7,78 % del total 
de la Part Alta, en r elació al 0,77 % de Catalunya. 
 

Edificis sense evacuació d’aigües residuals: 
 
El nombre d’edificis sense evacuació d’aigües r esiduals és de 57, un 7,27 % 
del total d’edificis destinats a habitatge familiar , en r elació al 1,47 % de 
Catalunya. 
 

Catalunya
Mitjana catalunya 0,77%

Part alta
Nombre d'edificis sense aigua corrent = 61,00

Nombre total d'edificis destinats a 
habitatge familiar 784,00

DIFF. 7 01

Càlcul brut 35 05 punts

Puntuació màxima 5,00 punts

Edificis sense aigua 
corrent

7,78%

Crite ri: 1 punt pe r 
cada 0,2 punts de 
diferencial superior

Font: IDESCAT ( Cens de població i habitatges de 2001)

Catalunya
Mitjana catalunya 1,47%

Part alta
Nombre d'edificis sense  evacuació 
d'aigües residuals = 57,00

Nombre total d'edificis destinats a 
habita tge familia r 784,00

DIFF. 5,80

Càlcul brut 29,00 punts

Pun tu ació  màxima 5,00 punts

E dificis se nse evacua ció  
d 'aig ües residu als =

7,27%

Criteri : 1 pun t per 
cada 0 ,2 pun ts de 
d iferencial superio r

Fon t: IDESCAT (Cen s de po blació  i h abitatg es de 2001)
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2.2. DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
La població total de Tarragona és de 128.152 habitants. El nombre total de 
r esidents a l’àmbit escollit de la Part Alta és de 3851, essent un 3 % del 
total de població de Tarragona. 
 
Densitat de la població: 
 
L’àrea té una extensió de 20 hectàrees, amb un total de 2.874 habitatges, 
per  tant, la densitat de població suposa 143,7 persones/Ha. 
 

Total d'habitatges familiars = 59.035,00 hab/ha

Hectàrees 297,00

Part alta
Total d'habitatges familiars = 2.874,00 hab/ha

Hectàrees 20,00

DIFF. 55,07
-44,93

Càlcul brut -2,25 punts

Puntuació màxima 2,25 punts

Criteri : 1 punt per cada 
20 habitatges més a 
partir de 100 hab/hec.

Habitatges per 
hectàrea 143,70

TarraGona
Habitatges per 
hectàrea     =

198,77

Font: IDESCAT i  Serveis Municipals d'Urbanisme
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Dependència global: 
 
La població depenent del barri r epresenta un 49,8%, atenent a la població 
major de 65 anys i menor de 15 anys que hi resideix i que és susceptible de 
dependència de terceres persones per la seva atenció i/o supervisió. 
 
Tarragona  any 2006  

A Catalunya representa un 30,6 %, 
infer ior  a la Part Alta. 
 
A la gràfica s’observa que el 
creixement de la Part Alta és 
contrari al del municipi de 
Tarragona. Mentre que a 
Tarragona la població < 15 anys 
augmenta i la de > 65 anys 

disminueix, a la Part Alta la població < 15 anys disminueix i la de >65 anys 
augmenta. 
 
 
Part Alta 
any 2006  
 

-6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000

De 0 a 4

De 10 a 14

De 20 a 24

De 30 a 34

De 40 a 44

De 50 a 54

De 60 a 64

De 70 a 74

De 80 a 84

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

De 0 a 4

De 10 a 14

De 20 a 24

De 30 a 34

De 40 a 44

De 50 a 54

De 60 a 64

De 70 a 74

De 80 a 84

Catalunya
Pobl. < 15 anys + Població > 64 anys = 2.140.533

Població de 15 a 64 6.995.206

Part alta
Població > 65 anys + Pobl. < 15 anys = 1.289

Població 2005 3.851

DIFF. 5,0%

Càlcul brut 2,52 punts

Puntuació màxima 2,52 punts

Criteri: 1 punt per 
cada 2 punts de % 
superior

% Dependència 
global   = 44,8%

% Dependència 
global  = 49,8%

Font: IDESCAT (Padró Municipal Oficial 2006-2001 )
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Variació de la població: 
 
La var iació de creixement de població en els darrer s cinc anys és d’un 
16,8%, molt per  damunt de la mitjana del municipi (12,3 %). 
 

Evolució població a Tarragona  any 2001/2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolució població a  
Part Alta l’any 2001/2006  
La pir àmide poblacional de la Part Alta ens indica que hi ha més persones 
de 25 a 35 anys i de 75 a 80 anys, a diferència de la del municipi de 
Tarragona que és 
pir amidal amb una base 
més estreta que indica 
una baixa natalitat. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

De 0 a 14 De 15 a 34 De 35 a 64 més de 64

Població 2006 - Població 2001 = 16.005

Població 2006 131.158

Part alta
Població 2006 - Població 2001 = 648

Població 2006 3.858

DIFF. 4,6%

Càlcul brut 2,30 punts

Punt uació màxima 2,30 punts

TarraGona
Variació de la 
poblac ió = 12,2%

Variació de la 
poblac ió = 16,8%

Criteri : 1 punt per  cad a 2 
punts de descens o 
creixement de població en 
un interval  de 5 anys

Font: IDESCAT (Padró municipal oficial)
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Població immigrant extracomunitària: 
 
Viuen 439 persones censades extracomunitàries a la Part Alta, el que 
representa un 10,57 % de la població censada. Cinc anys enrera, aquesta 
població immigrant extracomunitàr ia r epresentava un 6 %.  
TarraGona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part Alta 
La població autòctona també augmenta a la Part Alta en els darrers 5 anys, 
evolucionant d’un 82 % a un 93 %. 

Europa 
comunitaria

89%

Europa NO 
com.
0% Asia

1%

America
5%

Oceania
0%

Africa
5%

Europa 
comunitaria

88%

Europa NO 
com.

Asia
1%

Oceania
0% America

7%
Africa

4%

Catalunya
Població immigrant extracomunitària =

Població 2006

Part alta
Població immigrant extracomunitària = 439

Població 2006 3.858

DIFF. 0 43%

Càlcul brut 0 43 punts

Puntuació màxima 0,43 punts

% Població immigrant 
extracomunitària  = 10 ,95%

% Població immigrant 
extracomunitària

11 ,38%

Criteri: 1 punt per 
cada 1 punts de % 
superior

Font: IDESCAT
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2.3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
 
Taxa d’atur: 
 
La taxa d’atur  al barri és d’un 13,6 %, per  damunt de la mitjana de 
Catalunya (10,2 %). 
 
Una de les actuacions que es presenten és la de crear  un espai per  les 
dones a la Part Alta per r ebre orientació laboral, informació i assessorament 
(actuació 651). 
També s’actuarà, pel foment del tr eball, en la creació d’una casa d’oficis: 
fusteria, ebenisteria, fontaneria, .... (actuació 731). 
 

Locals inactius: 
 
Existeix un 10 % de locals inactius del total de locals existents a la Part Alta. 
 
Per  la tipologia dels edificis de la Part Alta, els baixos solen ser  petits per  la 
qual cosa els comerços que es poden instal·lar  en aquests locals han de 
tenir  unes característiques determinades 0. És per  això, que hem pensat en 
un Programa de dinamització comercial del col·lectiu d’ar tesans i comerços 
(actuació 712). 
 

 
 
 
 
 
 
 
0Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials de Tarragona 

Catalunya
Nombre d'aturats = 713.511

Nombre d'actius 6.995.206

Part alta
Nombre d'aturats = 208

Nombre d'actius 1.535

DIFF . 3,4%

Càlcul brut 3,35 punts

Puntuació màxima 3,35 punts

% Taxa d'atur  = 10,2%

% Taxa d'atur  = 13,6%

Criteri: 1 punt 
per cada 1 
punts de % 
superior

Font: IDESCAT (Cens de població i habitatges de 2001)

Nombre Locals inactius = 1.845

Nombre Locals Totals 8.388

Part alta
Nombre Locals inactius = 41

Nombre Locals Totals 426

DIFF. 0,12
-56%

Càlcul brut 0,00 punts

Puntuació mà xima 0,00 punts

TarraGona
% Locals inactius 22%

% Locals inactius 10%

Crite ri: 1 punt 
per  cada 5 
punts de  % 
supe rior

Font: IDESCAT  Cens de població i habitatges de 2001
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2.4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 
 
Perceptors de pensions assistencials i pensions no contributives: 
 
Un 4,28 % de la població percep Pensions no Contributives i assistencials, 
d’invalidesa o de jubilació, en comparació amb Catalunya que  és un 0,86 % 
de la població. Aquest fet genera situacions de manca d’ingressos 
suficients per  satisfer  les necessitats bàsiques. 
 

Baix nivell educatiu: 
 
Les dades del nivell d’estudis de la població ens r eflexa una situació crítica 
on un 66,3 % de la població de més de 10 anys de la Part Alta no té títol de 
batxiller at ni cicle de formació professional.  

 
A aquest fet cal afegir que un 12 % té 
formació universitària i un 27 % no té els 
estudis primaris complets1. 
Aquest fet es deu principalment a l’elevat 
percentatge de persones grans, tenint en 
compte que l’edat esdevé un element clau a l’hora de valorar  el nivell 
d’estudis, per  les diferències en les possibilitats d’accés a la formació d’una 
i l’altr e època. 
 
 
 
 
 
1Font Municipal (Estadística) 

27%

61%

12%

a
b

c

Nivell d'instrucció
No sap llegir  n i escriure o h i té dificultats

Primària Incompleta

Primària o EGB 1a etapa completa

Batxillerat elemental o EGB 2a etapa completa

Fo rmació p rofessional 1r gr au  o  oficialia

Fo rmació Pro fessional 2n grau o mestratge

Batxillerat Superior, BUP o COU

Títo l grau mitjà

Títo l grau superior
c

a

b

Catalunya
% Perceptors de pens ions assis tencials =
Població 2005

Part alta
% Perceptors de pens ions = 165

Població 2005 3.851

DIFF. 3,42%

Càlcul brut 17,12 punts

Puntuació màxima 5,00 punts

% Perceptors de 
pensions assistencials 
i no contributives =

0,86%

% Perceptors de 
pensions assistencials 
i no contributives =

4,28%

Criteri: 1 punt 
per  cada 0,2 % 
superior

Font: IDESCAT (Padró Municpal Oficial)
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El nivell formatiu de la població va dir ectament r elacionat amb l’accés al 
tr eball qualificat i, per contra, a l’atur . Al barri existeix un nivell formatiu 
que limita les possibilitats d’accés al tr eball per  par t de gran part de la 
població. 

 
 
Població en risc d’exclusió social2: 
 
Podem afirmar  que l’interior de la Part Alta de Tarragona ha esdevingut una 
zona on es produeix concentració de població en risc d’exclusió social, o 
que ja es troba patint situacions de marginació. 
 
Quan ens r eferim a l’exclusió social que existeix al barri, fem referència a 
l’acumulació de barreres i límits que deixen fora de la participació social a 
determinades persones i col.lectius. 
 

 

 

 

 

2Font Municipal (Informe Treballadors Socials) 

Catalunya
Població de més de 10 anys sense títol 

de batxillerat o sense cicle de FP = 4.581.860

Població de més de 10 anys 6.995.206

Part alta
Població de més de 10 anys sense títol 

de batxillerat o sense cicle de FP = 2.055

Població de més de 10 anys 3.099

DIFF. 0,8%

Càlcul brut 0,81 punts

Puntuació  màxima 0,81 punts

% B aix n ivell e duca tiu = 65,5%

% B aix n ivell e duca tiu = 66,3%

Criteri: 1 punt 
per  cada 1 punts 
de % superior

Font: IDESC AT (Ce ns de població  i habitatges de 2001)
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Pel càlcul de l’indicador  % de població en situació de risc d’exclusió social 
de la Part Alta, s’ha tingut en compte l’informe dels Treballadors Socials 
Municipals basat en cinc indicadors socials: % d’expedients de Renda 
Mínima d’Inserció, % d’ajuts d’urgència social, % d’usuar is del Servei d’ajut 
a Domicili, % de Serveis de teleassistència i % de persones majors de 80 
anys (annex). 

 
A la Part Alta hi r esideix un volum molt impor tant de població afectada per  
pobresa econòmica, dèficits en l’accés a l’ocupació, a l’educació, a 
l’habitatge digne, amb manca de capacitat psicofísica, fortes dificultats en 
les r elacions familiars i socials i un nivell de formació i instrucció precari. 
 

4.3  % Població en risc d'exclusió social
Part alta

% Persones majors 80 anys

Puntuac ió 1,22

4,03% 7,43%

TarraGona
% D'expedients de Renda 
Mínima d'Inserció 0,45% 1,70%

% Ajudes d'urgència social 0,18% 0,53%

0,92%

% Serveis de 
Teleasistència 0,54% 1,14%

% Usuaris del Servei d'Ajut 
a Domicili 0,44%

Font Municipal: informes dels Treballadors Socials 
(annex)
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Al Centre Municipal de Serveis Socials de la Par t Alta estan inscrites un total 
de 250  famílies amb expedient obert, afectades per  diferents indicadors de 
pobresa i/o marginació social i susceptibles de rebre atenció o tractament 
social. Els professionals de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària també 
atenen moltes persones afectades per  diferents problemàtiques de salut, 
habitatge, tr eball, problemes personals i/o familiars, estudis... 
 
A la Part Alta trobem un percentatge més gran de persones de més de 65 
anys en relació a la mitjana de la ciutat. De fet, és el barri que té un 
percentatge més alt de persones velles3. A més, cal tenir en compte dos 
elements importants en aquesta qüestió: 
 - El percentatge de persones en edat immediatament anterior  
(entre 54 i 64 anys) també es situa per  sobre de la mitjana, el que implica 
que la situació tendeix a seguir  en la mateixa línia de cara als propers anys. 
 - Hi ha un percentatge impor tant de gent gran de més de 80 anys, 
que es podr ien considerar  dependents. 
Per  tant, doncs, sembla que la situació d’envelliment del barri no ha de 
canviar  en un futur  immediat. 
 

 

•Problemàtiques econòmiques: 
 
La situació de pobresa econòmica la podem valorar  a partir  de la 
quantificació de les pensions mínimes, que no arr iben al Salari Minin 
Interprofessional . 
 
Un 5,1 % de la població percep Pensions no Contributives i assistencials, 
d’invalidesa o de jubilació.  
 

 

3Estudi de la riquesa a la ciutat de Tarragona, Càritas, 2000. 
 

Dels inscrits al Centre municipal de Serveis Socials, són expedients de 
Renda Mínima d’Inserció un total de 43 expedients, que representen un 
1,70 % del total d’aquesta tipologia a la Par t Alta. 
 
En r elació a la població total del barri, suposen un 3,2%. Els perceptors 
d’aquestes pensions r eben mensualment una quantitat molt r eduïda que no 
permet cobrir en la majoria dels casos les despeses bàsiques de la vida 
diàr ia (lloguer , alimentació, llum...). 
 
El barri, a més, concentra bona part de la població flotant sense sostre que 
temporalment r esideix a la ciutat. Així, és fr eqüent la localització de 
tr anseünts als voltants de la Catedral, especialment per la proximitat de la 
Casa de Transeünts. 
En aquest projecte, incloem una intervenció a la Casa de Transeünts que 
creiem necessàr ia i preferent. Es tracta d’instal·lar  un ascensor , ampliar el 
menjador, crear més dormitoris i una r ampa d’entrada (actuació 311). 
 
 
•Problemàtiques de treball: 
 
Hi ha un grup de població de difícil inserció: per  qüestió d’edat, cronificació 
de situacions d’atur, tendència a l’aïllament i tancament en el barri. 
 
 
•Problemàtiques en l’àmbit de la infància: 
 
La situació de la infància del barri és una mica preocupant. Cada cop més 
existeixen situacions de r isc social en menors. L’índex d’absentisme escolar 
en l’escola pública del barri és significatiu. Al barri hi ha molts menors 
d’ètnia gitana i immigrants. 
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A la problemàtica d’absentisme escolar cal afegir les d’inadaptació al medi 
escolar , abandonament de l’escolaritat, r etard d’aprenentatge, dificultat 
amb l’idioma... 
 
Molts infants viuen en el sí de famílies desestructurades i 
multiproblemàtiques. 
 
Les dificultats familiars, dèficits socials i econòmics, multipar itat, manca 
d’accés a l’habitatge digne, entre altr es, generen situacions de risc social.  
 
Les problemàtiques familiar s són les més detectades i abordades dins dels 
ser veis municipals d’atenció primàr ia i corresponen a situacions que 
afecten a l’evolució dels infants (abandonament o negligència, 
desorganització familiar, dificultats en l’atenció...). 
 
 
Altr es situacions d’infància en r isc que podem descriure provenen de nuclis 
familiar s immigrants, els fills dels quals pateixen les conseqüències de les 
llargues jornades laborals dels progenitors i de la precar ietat del treball que 
exerceixen, arribant sovint a situacions de desatenció. 
 
•Problemàtica de la immigració: 
 
L’augment de la immigració sobre la població de la Par t Alta en els darrers 
anys és important, ha augmentat d’un 6% a un  12 % de la població 
censada. 
 
Les problemàtiques que presenten aquests col.lectius venen determinades 
per  l’accés a la documentació, al treball, a l’habitatge digne, l’idioma i el 
xoc cultural, com a més impor tants. 
 

S’ha de tenir en compte que s’haurà d’inter venir socialment per  facilitar-los 
l’acollida, els r ecursos necessar is, la informació sobre serveis i, al mateix 
temps, facilitar  la convivència amb els veïns i evitar  així confrontacions 
entre els diferents segments de població. 
 
Actualment, a la Casa de Concilis, es troba la Dependència Comissió 
Immigració amb un advocat i dos tr eballadors socials que els informen i 
or ienten. 
 
Per  millorar  i fomentar  la integració social, es presenta un Programa que 
consisteix en realitzar  activitats per  donar a conèixer  diferents cultures que 
viuen a la zona (actuació 742). 

 
 
 

2006 Part alta
PROCEDÈNCIA
- Espanyola 3 380 82%
- Comunitària 242 6% 32%
- Extra comunitaria 506 12% 68%

TOTAL 4 128

82%

6%
12%

- Espanyola - Comunitària - Extra comunitaria
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•Problemàtica de gènere: 
 
S’ha detectat, en els últims anys, una feminització de la immigració i un 
increment de nuclis monoparentals amb càrregues familiars (dones 
immigrants amb infants a càrrec). 
 
Un altre problema a destacar és la desigualtat de gènere que es produeix en 
determinats col.lectius. L’accés de la dona a la formació i al tr eball no es 
troba en igualtat amb els membres masculins dels r espectius col.lectius (no 
hi han llar  d’infants públiques suficients a la zona). 
 
Per  això, una actuació és crear  una llar  d’infants a la casa de dones 
maltr actades (actuació 631). 
 
El Ser vei atén problemàtiques de maltr actaments físics i psicològics, 
abandonament o negligència, ruptura familiar.... Si s’afegeixen a altr es com 
la manca de qualificació laboral, l’atur , la immigració, ... tenim els elements 
necessar is per crear situacions de risc. 
 
Es crearà un centre de mediació per r esoldre conflictes (actuació 621). 
 
•Problemàtica de la gent gran: 

 

La gent gran no és amant dels canvis. La sortida del barri es deu a 
situacions extremes. Tot i que s’han detectat greus situacions socials a la 
Part Alta, com ara: soledat, manca de família extensa, manca de xarxa 
social de suport, dependències i mobilitat reduïda, problemàtiques 
d’habitatge (manca de serveis, barreres arquitectòniques, deteriorament i 
estat de ruïna, situacions econòmiques precàr ies...), els avis s’aferren a allò 
conegut. 
 
L’acumulació de problemàtiques socials i de salut fan que molts cops es 
precipitin ingressos en centres r esidencials ja que resulten insuficients els 
r ecursos domiciliaris. Del total dels usuar is de Serveis Per sonals del barri, 
un percentatge considerable són majors de 65 anys i també és important el 
% de majors de 80 anys. 
 
Per  millorar  la integració d’aquest col·lectiu al barri, presentem un 
Programa global d’atenció a la gent gran (actuació 741). 
 
 
•Problemàtica d’habitatge: 
 
Les problemàtiques r elacionades amb l’habitatge que més es detecten a la 
zona de la Part Alta són: lloguer  elevat quan es r enova el contracte ja que 
les famílies que viuen amb lloguers baixos no poden suportar aquest 
augment de lloguer, manca de serveis i equipaments, barreres 
arquitectòniques, ... 
 
Per  tal de millorar  l’accessibilitat i la mobilitat als edificis, es crearà un 
Programa d’ajuts per eliminar  barreres arquitectòniques a l’entrada dels 
edificis i instal·lar  enllumenat d’emergència (actuació 212). 
 

any 2006
TarraGona Part alta

grup nombre grup nombre
De 0 a 14 21.370 15,5% De 0 a 14 462 11,2%
De 15 a 34 41.819 30,3% De 15 a 34 1.343 32,6%
De 35 a 64 54.739 39,7% De 35 a 64 1.496 36,3%
més de 64 20.078 14,5% més de 64 823 20,0%

138.006 4.124

4.124138.006
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•Problemàtiques personals, familiars i socials: 
 
Segons dades del Centre Municipal de Serveis Socials de la Part Alta, 
existeixen 250 nuclis familiar s amb expedient obert al servei. Cal destacar  
que, d’aquestes famílies, s’atenen molts membres de la mateixa família, 
per  tant, els serveis que es donen són de més de 500 persones. Aquest 
nombre tan important presenta situacions multiproblemàtiques, trobant-se 
afectades, de forma combinada, per situacions de: 
- Desorganització familiar. 
- Dificultats d’integració social i inadaptació social. 
- Negligència o desatenció envers membres vulnerables de la família 
(infants, gent gran). 
- Manca d’autonomia personal. 
 
Les famílies ètnia gitana estan completament assentades a la zona. 
El nivell de conflictivitat social és moderat. La percepció d’inseguretat en 
algunes zones de la Part Alta és perceptible i també existeixen zones més 
degradades, amb petits locals de prostitució. A més a més, hi ha locals de 
lleure de nit que generen conflictes al carrer i situacions de violència 
(baralles, agressions, ...). 
 
Dins de la Part Alta hi ha zones on hi han diferències substancials pel que 
fa r eferència a la conflictivitat social i/o grau d’inseguretat.  
 
Per  una altr a banda, cal recordar, que a Tarragona queda pendent, encara, 
de fer el desplegament del Mossos d’Esquadra, així doncs la seguretat 
ciutadana està en mans de la Policia Nacional i Guàrdia Civil. 
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2.5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Actualment a la Part Alta hi ha ubicades 123 associacions, entitats, escoles, 
col·legis professionals i altr es que donen una imatge del nivell participatiu 
del barri (annex). 
 
Per  tal d’elaborar  aquest Pla de la Part Alta hem contactat amb associacions, 
agents públics, privats i del sector  social, per desenvolupar  conjuntament el 
Pla Integral i   tr eballar conjuntament. 
 
Així mateix durant els mesos de febrer  i març de 2007 hem obert una 
oficina d’atenció ciutadana per tal de fer  partícip a la ciutadania d’aquest 
Pla, per que tothom pugui dir  la seva. Aquestes propostes són presentades 
a la Comissió de seguiment d’aquest Pla, per la seva aprovació i si escau 
inclusió al mateix. 
Aquest Pla es defineix com un esforç, intensiu i conjunt, orientat a la 
definició i desenvolupament d’estr atègies i a la consecució d’objectius 
específics, a curt, mig i llarg termini. Una tasca que pretén la millora de les 
condicions econòmiques i socials del barri i dotar  a aquest de noves 
funcions dins de la ciutat de Tarragona. 
 
La comissió per l’elaboració del projecte i seguiment del mateix estarà 
formada per  15 entitats de la zona de la Part Alta de Tarragona i es valora 
com un esforç col·lectiu important per a la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes del territori. 
 
Aquestes organitzacions, provenen d’àmbits ben diferents (culturals, 
socials, comercials, de lleure, etc.) i treballen en estudis i propostes. 
Objectius: 
• Aconseguir una més plena i r acional utilització dels r ecursos culturals, 
socials, laborals… 

• Fomentar  l’establiment de dinàmiques participatives i de coordinació de 
les entitats del barri i del veïnat. 
• Vetllar  per  la millora de les condicions d’habitabilitat i de l’entorn urbà. 
• Revitalitzar  socio-econòmicament el barri. 
• Potenciar  la participació dels joves en el teixit social del barri i de la 
ciutat. 
• Afavorir  la integració i l’autoorganització dels col·lectius d’immigrants. 
• Optimitzar els r ecursos existents per a la gent gran. 
• Promoure i millorar l’educació i el creixement personal dels infants i 
adolescents de la Part Alta. 
• Ésser un element de reequilibri, mediació i convivència, per  a tots els 
infants i adolescents del barri. 
• Facilitar  l’accés a les noves tecnologies. 
• Fer  confluir les accions de les diferents administracions en el territor i. 
 
A la Part Alta de Tarragona existeix un entramat associatiu important. A 
més d’una Associació de veïns, moltes entitats d’iniciativa social hi tenen la 
seva seu i moltes altr es actuen al barri, atenent a la seva població, malgrat 
estar ubicats en altr es zones de la ciutat4. 
 
El nivell de mobilització veïnal, segons fonts de les mateixes Associacions, 
és en total d’unes 550 unitats familiars associades. Hi hem d’afegir un 
nombre aproximat de 25 comerciants associats. 
 
Els líders del moviment veïnal es mostren satisfets amb el nivell de 
par ticipació a les seves Associacions. 
 
És necessari potenciar  la xarxa social i veïnal i aconseguir consciència per  
par t de tots de la necessitat de “construir barri”. 
 
4Guia Municipal de Tarragona 2005/6 
8Font Municipal (Urbanisme) 
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2.6. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
Zones verdes previstes i no executades8: 
 
Els espais verds destinats a jardí i/o parc són escassos a la Part Alta, en 
canvi al voltant de la muralla, hi han moltes zones verdes (Camp de Mart, 
Parc Saavedra, i Jardins de la Diputació), es situen al voltant de la Muralla. 
Totes les zones verdes previstes al Planejament General del municipi estan 
executades. 

 
Al barri existeix la zona del claustre de la Catedral, que representa una gran 
zona verda, però que no té un ús públic. 
 
Les places que trobem no tenen uns equipaments urbans suficients ni jocs 
infantils que puguin garantir  el seu ús per  part de la població de la zona. 
 
És per  això que s’acondicionaran places amb jocs infantils, parterres, flors, 
etc... (actuació 121, 141, 151, 191, 192, 193 i 1101). 
 
Pel que fa al grau de sensibilitat de cara a la recollida selectiva de les 
escombrar ies i envers l’estalvi energètic, no és massa destacable. 
 

Es proposa una actuació per r ealitzar  una campanya de sensibilització pel 
llançament d’escombreries (actuació 531) i s’actuarà pel r eciclatge d’oli de 
cuina (actuació 534). 
 
Preocupa el nivell de brutícia d’alguns carrers, especialment per 
l’abandonament de deixalles especials, voluminosos, escombrer ies en 
solars sense edificar , etc. 
 
En r elació als sorolls, es considera una àrea sensible en general. Hi ha poc 
tr ànsit, i es pensa que el tr ànsit de vehicles r epresenta el 80% del soroll 
ambiental. 
 
La xarxa de serveis d’aigua i 
aigües r esiduals és 
obsoleta, produint-se 
fugues que no ajuden a 
l’estalvi d’aigua i les del 
clavegueram provoquen 
molèsties als veïns 
d’algunes zones del barri. El 90% dels edificis de la Par t Alta tenen el 
subministr ament d’aigua amb aforament4. 
 
 
S’actuarà fent una campanya de sensibilització d’estalvi d’aigua (actuació 
521) i substituint el sistema d’aforament com a manera de subministr ar 
l’aigua als edificis (actuació 524). 
 
 
 
 
4EMATSA (Empresa Municipal Aigua Tarragona) 

Part alta
% zones verdes no executades a l' àrea

% zones verdes previstes al Pla Gene ral 
del municipi a l'à rea

DIFF. 0,0%

Càlcul brut 0,00 pu nts

Puntuació màxima 0,00 pu nts

% superfície de zo nes 
ve rdes n o exe cu tades =

0 ,0%

Criteri : % zones 
verdes no 
executades

Fon t Mu nicipal (Ur ban isme )
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2.7. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA, XARXES DE SERVEIS I 
DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 
 
L’estat de la pavimentació és motiu de queixa contínua. 
 
L’amplada de les voreres i l’alçada de les voreres també necessita ser  
r evisada, ja que no compleix els r equisits d’accessibilitat. 
 

 
Es fa necessari un 
procés continuat de 
millora dels carrers, 
tant pel que fa a 
l’enllumenat públic, 
eliminació de les 
barreres 
arquitectòniques, etc. 
 
El municipi de 
Tarragona presenta un 

problema d’accessibilitat derivat de l’orografia de la façana marítima ja que 
tota la Part Alta de la ciutat queda molt més elevada que la línia de costa. 
Actualment el problema es soluciona mitjançant escales convencionals i 
pendents. 
 
Per  tal de millorar  la mobilitat a peu i fer més accessible la Part Alta, es 
presenten diver ses actuacions per donar  uns corredors ben definits i que 
disposin d’una continuïtat dins de l’àrea d’intervenció. El tr actament que es 
donarà als vials serà el de paviment únic, com el que ja existeix al carrer 
Cos del Bou. De moment, s’actuarà sobre els carrers Enrajolat, La Nau, Plaça 
Pallol, Mediona i Comte (actuació 111). 
 

La pr incipal font emissora de contaminants són els vehicles i un altr e 
aspecte de la contaminació dels vehicles és el soroll que generen. 
L’àrea està una mica r estringida al tr àfic rodat, la qual cosa ha produït un 
increment de la densitat circulatòria dels carrers perimetrals. 
 
La ubicació dels equipaments/monuments històrics i artístics de la ciutat a 
la Part Alta és un atr actiu insuficient per garantir  fluxos de visitants de la 
r esta de la ciutat i, val a dir , que el gran cost per  a la r estauració d’aquests 
conjunts arqueològics els condemnen a una degradació progressiva que hi 
impossibilita el seu ús públic. 
 
És per  això, que aprofitant el Fons de Barris, s’actuarà sobre diver ses zones 
d’interès històric per  a convertir -les en equipaments, com ara, sanitaris 
públics (actuació 313)  i es senyalitzaran monuments i rutes històriques 
(actuació 142). 
 
Actualment, hi ha un Centre Cívic  que encara no està en funcionament, 
atès que s’acaba d’inaugurar  (Jaume I). Igualment, no disposa ni d’una 
escola d’adults, ni d’una residència d’avis. 
 
A la Part Alta hi ha establert un itinerari univer sitar i, és a dir , hi han 
diverses dependències de La Universitat Rovira i Virgili: Rectorat, Antiga 
Audiència, on provisionalment s’imparteixen les classes de Dret. 
 
L’impacte de la Universitat Rovir a i Virgili sobre la Part Alta va comportar  u  
seguit d’efectes: els edificis dels voltants tendeixen a r evalor itzar-se, va 
contribuir  a rehabilitar vells edificis, va reforçar  un tipus de comerç (bars, 
diar is, etc) que donen vida al barri, etc5 

 

5 L’impacte de la Universitat Rovira i Virg ili sobre el territori, Agustí Segarra, 2002 
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Places d’aparcament: 
 
Menys del 50% dels habitatges disposen d’aparcament en els mateixos 
edificis. 
 
L’aparcament a la Part Alta és dificultós, tant pels treballadors de la zona 
com pels veïns, ja que no poden disposar d’aparcament al seu edifici 
(inexistència de pàrkings) o en zones properes a ell. 
 
La dotació actual d’aparcament a la zona és, majoritàriament, de pagament: 
únicament existeix un aparcament soterrat a la Plaça de la Font i un altre en 
construcció (Jaume I). 
Els aparcaments en super fície i de pagament es concentren a la perifèr ia. 
Pel que fa als aparcaments en habitatges, només hi han 16 aparcaments 
pr ivats1. 
 

Transport públic6: 
 
L’ofer ta actual de tr ansport públic proper  a la Part Alta és de tr es línies 
d’autobús, totes elles perimetrals, no disposant de cap transport públic 
intern. 
 
Es considera que hi ha un dèficit de tr ansport públic ja que disposa de 

tr ansport públic  en la meitat del perímetre de la Muralla (al plànol, zona 2) 
però hi ha l’altre meitat de la zona de la Part Alta que no disposa de 
tr ansport públic (al plànol, zona1) i queda actualment descoberta. 
 
Es proposa la creació de noves parades per a que millori l’accessibilitat al 
Centre sanitari Cap Muralles, que és el que atén la major  part dels habitants 
de la Part Alta. (actuació 752), donat que hi ha una gran part de la població 
que és gent gran. 
 
6Web EMT (Empresa Municipal Transport Públic)  

Part alta
S i no hi ha  aparcament públic 5 punts 0,00

Aparcaments pr ivats 16

Total habit atges 1.961

DIFF. 0,8%

Cà lcul brut 2,50 pun ts

Pun tuació màxima 2 ,50 pun ts

% Aparcame nts p rivats = 0,82%

Criteri: 2,5 si menys 
del 50% d'hab itatges 
disposen d' apacament 
privat

Fon t Mun icipal (Gab inet  Tècn ic Fiscal)
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Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada han d’establir una xarxa 
d’itinerar is per a tr anspor t públic, d’acord amb els criteris i r equisits que 
estableix la Llei: s’ha d’assegurar la connectivitat amb indrets concrets, 
com per  exemple, és el cas de la connexió amb els equipaments 
comunitaris sanitar is 7. 

 
Per  una altr a banda, la fr eqüència és < als 30 minuts els dies laborables 
però els dissabtes, diumenges i festius la fr eqüència és > als 30 minuts. 

 
La connexió entre el Centre sanitar i (que es troba fora de la Muralla) i la 
població de la Part Alta és insuficient. És imprescindible integrar un servei 
de bus urbà que arribi fins la porta principal del Centre sanitar i. 
 
Com ja s’ha esmentat en l’apartat anter ior , les xarxes d’aigües netes i 
r esiduals són velles i de deficient mater ial en pràcticament tota la Part Alta. 
En general, totes les xarxes de serveis, (elèctr ica, d’aigua, clavegueram, ..) 
són obsoletes i desgastades i cal r enovar-les ja que és motiu de fugues i 
filtr acions. 
 
7 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, POUM Tarragona, Novembre 2006 

El cable elèctric està penjant dels edificis i tr avessen els carrer s d’un costat 
cap a l’altr e. Per millorar l’espai públic, es proposa eliminar  el cablejat aeri i 
soterrar-lo (actuació 171). 
 
Els equipaments existents al barri són insuficients i els que existeixen no 
poden cobrir  les necessitats de la població a diferent nivells: assistència, 

cultural, administr atiu, social, esportiu, etc. 
 
Es presenten diverses actuacions per  tal de millorar l’espai públic, 
dotar d’espais verds i d’esbar jo i dotar  al barri d’equipaments per  tal 
de r ealitzar activitats diver ses per a afavor ir la cohesió social i 
l’equitat de gènere.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part alta

Dèficit de Transport Públic x   Si

  No

2,50 punts

Criteri: si no disposa de 
transport 5 punts, si la 
freqüència > 30' = 2,5 
punts

Hem considerat que el 50% del barri està prou ben connectat amb la seva àrea d'influènc ia, la resta no. 
(Veure plànol annex)

Font:  WEB - EMT (Empresa Municipal de Transport)
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2.8. CONCLUSIONS 
 
La ciutat de Tarragona presenta, a la zona de la Part Alta, unes deficiències 
que han estat presentades en els apartats anteriors. Tanmateix, 
aquest centre urbà té una sèrie de capacitats i potencialitats que fan 
viable el projecte de r egeneració urbana i social que es pretén amb el 
Pla integral de la Part Alta. 
 
A continuació presentem una matr iu DAFO on es r eflecteixen les 
pr incipals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. 
 
 
 

Resum puntuació indicadors Puntuació Valor 
màxim

42,87 80,00

Descripció de l'estat de conservació dels edificis

Descripció de la població

Descripció de la situació econòmica

Problemes econòmics socials o ambientals

Descripció situació mediambiental

Xarxes de serveis i equipaments

20,00

7,49

3,35

7,03

0,00

5,00

20,00

20,00

10,00

15,00

5,00

10,00
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2.9. QUADRE D’INDICADORS 
 

Resum puntuació indicadors TarraGona Catalunya Part alta Puntuació
Valor 

màxim

1.1 Valor cadastral 376.071 141.868 5,00 5,00

Nombre d'edificis en estat ruïnós

Nombre  total d'edificis destinats a 
habit atge  familiar

Nombre d'edificis sense aigua corrent

Nombre  total d'edificis destinats a 
habit atge  familiar

Nombre  d'edificis sense evacuació 
d'aigues residuals

Nombre  total d'edificis destinats a 
habit atge  familiar

Nombre d'edificis de més de 4 plantes 
sense  ascensor

Nombre d'edif icis destinats a  habita tges 
familia rs de 4 plantes o més

Total d'habitatges

Hectàrees

Pob. 2005 - Pob. 2000

Població 2005

Població > 65 a  + Pobl. < 15 a

Població 2005

Població immigrant extracomunitària

Població 2005

2.1

2.2

2.3

2.4

Descripció de 
l'estat de 

conservació 
dels edific is

Descripció de 
la població

1.2

1.3

1.4

1.5

0,43% Població immigrant 
extracomunitària 11,0% 11,4%

16,8% 2,30

% Dependència global 44,8% 49,8% 2,52

Variació de la població 
= 12,2%

5,00

Densitat de la població 198,77 143,70 2,25

Edif icis de 4 plantes o 
més sense ascensor = 54,9% 84,0%

Edif icis sense aigua 
corrent 0,77% 7,78%

Edif icis sense 
evacuació d'aigües 
res iduals =

1,47% 7,27%

5,00Edif icis en mal estat o 
ruïnós = 2,6% 10%

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00 5,00

5,00

5,00



Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

87 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resum puntuació indicadors TarraGona Catalunya Part alta Puntuació Valor 
màxim

Nombre d'aturats

Nombre d'act ius

Locals inactius

Total Locals

%  Perceptors de pens ions assistencials

Població 2005

Població de més de >10 anys  sense t ítol 
de batxillerat

Poblac ió de més  de >10 anys

4.3 Persones amb risc d'exclusió 1,22 5,00

% zones verdes no executades a làrea

% zones verdes previstes Pla General

7.1 Dèficit Transport Públic 2,50 5,00

7.2 Dèficit aparcament públic / privat 0,82% 2,50 5,00

42,87 80,00

Descripció de 
la situació 
econòmica

Descripció 
situació 

mediambiental

Xarxes de 
serveis i 

equipaments

4.1

3.1

6.1

4.2

3.2 10%

10,2% 13,6%

0,00

% Taxa d'atur

0,81% Baix nivell educatiu 
= 65,5% 66,3%

0,00% Locals inactius =

% Zones verdes 

% Perceptors de 
pensions assistencials 0,86% 4,28% 5,00

3,35

22%

5,00

Problemes 
econòmics 
socials o 

ambientals

5,00

5,00

5,00

5,00
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Situació de la Part 

Alta: DAFO 
 

 
 
 
 
 

 

3 

Part alta 
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4. SITUACIÓ ACTUAL DE LA PART ALTA: DAFO  
 

Debilitats 
 

D1  Deteriorament immobiliari i urbà. 
D2  Poca activitat comercial a l'interior del barri. 
D3  Piràmide poblacional en forma de columna. 
D4  Diferències molt acusades dins del mateix barri. 
D5  Baix nivell d'instrucció i qualificació professional 
de gran part de la població. 
D6 Neteja insuficient. 
 

 
Amenaces 
 

A1 Continuació de la degradació física dels edificis 
arribant a la declaració de ruïna. 
A2 Sensació d’inseguretat ciutadana en diferents 
zones de la Part Alta. 

 
 
Fortaleses 
 

F1 Sentiment general d'arrelament al barri. 
F2 El seu valuós patrimoni cultural i monumental. 
F3 Interès turístic i cultural que es potencia des de la 
declaració parcial com a Patrimoni de la Humanitat. 
F4 Molta vida associativa i participativa. 
F5 Consciència per part dels agents socials del territori  
(tècnics , veïns, ..) de la necessitat d'actuacions en 
xarxa. 
F6 Àrea d’influència molt atractiva. 
Oportunitats 
 

O1  Interès d'inversió pública i privada. 
O2 Aplicació a curt termini d’un pla integral per la Part 
Alta. 
O3 Consta d’un entorn cultural i de lleure que 
repercuteix un interès innat de la zona, destacant les 
festes majors: Sant Magí, Santa Tecla; la processó de 
Setmana Santa (la més nombrosa  de Catalunya) i les 
Jornades Internacionals de Tarraco Viva. 
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4. PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

4. 0  Introducció 

4.1 Estratègia 

4.2 Objectius generals i específics 

4.3 Estratègies 

4.4 Àrees d’intervenció i actuacions concretes 

 4.4.1 Millora dels espais públics i la dotació 
d’espais verds. 

 4.4.2 Rehabilitació i equipament elements 
col·lectius dels edificis. 

 4.4.3 Provisió d’equipaments per a l'ús 
col·lectiu. 
4.4.4 Incorporació de les tecnologies de la 
informació en els edificis. 

 4.4.5Foment de la sostenibilitat del 
desenvolupament urbà. Eficiència energètica, 
estalvi consum d’aigua i reciclatge de residus. 

 4.4.6L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i 
dels equipaments   

4.4.7  Desenvolupament de programes que 
comportin una millora social, urbanística i 
econòmica. 

 4.4.8Accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 
4.5 Annexes 
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4.0. INTRODUCCIÓ 
 
Tenint en compte la diagnosi r ealitzada de la Part Alta i si prenem aquesta 
informació com una apreciació, podem dir  que Tarragona es dibuixa com 
una ciutat que presumeix de la seva localització estr atègica al costat del 
mar  i amb una r iquesa històrica molt gran; i, que la Part Alta, en concret, té 
unes necessitats de millora urbanística, dotació d’espais verds i 
d’equipaments, de cohesió social i de millora en l’accessibilitat i la 
sostenibilitat que s’ajusta per fectament als requer iments de la Llei de 
barr is. 

 
Per la concreció de les propostes 
d’actuacions, hem analitzat els 
r equeriments propis de la Llei de barris, 
la diagnosi i les actuacions basades en 
aquests paràmetres, així com propostes 
d’actuacions r ecollides de les diferents 
associacions, entitats, partits polítics i 
par ticulars que han volgut participar  en 
el projecte. 
 
 

El procés que hem seguit i volem que sigui la sistemàtica a aplicar  en el cas 
d’obtenir  l’aprovació del projecte és el de PDCA (també anomenat cicle de 
Deming).  
 

Aquest procediment està dividit en les següents fases: 

0. PLAN. ⇒ Reconegui una oportunitat i planegi un canvi. 

1. DO. ⇒ Provi el canvi. Faci un estudi a petita escala. 

2. CHECK. ⇒ Revisi la prova, analitzi els r esultats i identifiqui què ha 
après. 

3. ACT. ⇒ Prengui acció basada en el que aprenia al pas d'estudi: Si el 
canvi no funciona, vagi a través del cicle una altre vegada amb un pla 
diferent. Si tenia èxit, incorpori el que aprenia des de la prova a canvis més 
amplis. Utilitzi el que aprenia a planejar  noves millores, començant el cicle 
una altr e vegada.  

 
Per  aquesta primera fase PLAN, hem establert el següent procés: 
 

111 ...   Determinació de l’ESTRATÈGIA  GLOBAL. 
222 ...   Concreció dels OBJECTIUS GENERALS. 

a. Regeneració física i urbanística del barri 
b. Millora de la qualitat de vida 
c. Promoure la cohesió social al barri i generar  
d. Dinamització econòmica, cultural i turística de la Part Alta 

333 ...   Desplegament d’OBJECTIUS ESPECÍFICS. 
444 ...   ESTRATÈGIES d’ACTUACIONS. 
555 ...   Concreció de les PROPOSTES D’ACTUACIONS. 
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 En aquesta primera fase hem demanat col·laboració a associacions de veïns, entitats, partits polítics, col·legis professionals i altres tipus d’entitats i 
par ticulars com ara: 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Creiem que la participació ciutadana ha estat clau en la r ealització d’aquest 
projecte. Des de l’inici l’Associació de Veïns de la Part Alta ha estat 
involucrada. 

 
El dia 23 de febrer es va fer  una 
assemblea de veïns per  tal 
d’informar de la intenció de 
l’Ajuntament de presentar la Part 
Alta de Tarragona a la 4rta. 
convoca
tòria de 
la llei de 
barr is. 
 
Va 
par ticip
ar  la 
junta de 
l’Associ
ació, 
l’Ajunta

ment, Partits Polítics i l’empresa contractada per  
a la r edacció del projecte.  
 
Aquell dia a més d’explicar els fonaments de la llei de barris es va acordar  
crear , a l’emblemàtica Casa Castellarnau, una oficina per r ebre propostes 
dels veïns de la zona durant els propers dies. 
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4.1. ESTRATÈGIA 
 
S’han dissenyat unes àrees d’intervenció, uns objectius generals i uns 
d’específics, i  actuacions per tal de millorar  aquesta àrea urbana del 
municipi de Tarragona, la Part Alta. És a dir: 
 
1 . Les propostes buscaran ofer ir una resposta a diferents nivells. En un 
pr imer  nivell, com a zona prior itària, una resposta a problemes del seu 
àmbit socioeconòmic i territorial. En un segon nivell, més ampli, es cercarà 
tornar  a donar  centralitat al barri, dins el sistema urbà de Tarragona. 
 
2. Fer  que aquest programa comú, superi la divisió de competències de 
serveis públics i pr ivats que operen al territori. Per  això, hem contactat 
amb moltes entitats i associacions de la ciutat per  a la presentació de 
propostes. Ha estat clau la participació ciutadana, la de l’associació de 
veïns, la d’entitats, col·legis professionals, partits polítics, .... La gran 
majoria han aportat idees i propostes per  millorar  el barri. 
 
3 . Normalitzar  el territori, rehabilitant tant l'espai públic com el privat, 
actiu comercial i econòmicament, accessible per  a transeünts, i amb una 
qualitat de vida, equivalent - almenys - a la mitjana de la ciutat. 
 
4 . Millorar  la percepció que la població té de l’àrea escollida. 
 
5 . Aconseguir que la població implicada tingui una actitud activa cap a la 
superació de les característiques individuals i col·lectives que afavoreixen 
l'apar ició de la marginació i l'exclusió; i, atendre els col·lectius en situació 
o r isc d’exclusió. 

 
Les actuacions públiques no son la solució global, però normalment actuen 
com a motor , com a efecte “bola de neu” arrossegant a la iniciativa pr ivada 
en la millora del barri. 
 
 
Els objectius generals i específics que proposa la ciutat de Tarragona per  al 
Projecte d’Intervenció Integral de la 4rta. convocatòr ia 2007 es detallen a 
continuació. 
 
 
4.2. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 

Objectiu general 1 – Regeneració física i urbanística del barri 
 
La problemàtica més important r elacionada amb la regeneració física i 
urbanística és l’edificació i la derivada d’una topografia complexa. 
 
Objectius específics: 

1.1. Facilitar  la r ehabilitació de l’edificació 
1.2. Millora de l’accessibilitat 
1.3. Millora de les infr astructures de xarxes i serveis urbans 
1.4. Millora de l’espai públic  
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Objectiu general 2 – Millora de la qualitat de vida 
 
Amb l’ execució de les accions del Projecte d’Intervenció Integral, l’objectiu 
serà crear  les condicions òptimes per  assolir un nivell de vida equiparable 
al del municipi, afavor int la r egeneració d'immobles, alhora que 
aportant facilitats en l'obtenció d'un habitatge digne a tots aquests 
col.lectius amb més problemes d'exclusió (immigrants, famílies amb 
infants, gent gran i joves). 
 
Objectius específics: 

2.1. Millorar les condicions d’habitabilitat 
2.2. Facilitar  la mobilitat 
2.3. Millorar la seguretat 
2.4. Dotar al barri d’equipaments d’ús públic adreçats a la població 

 
 
 

Objectiu General 3 - Promoure la cohesió social al barri i generar 
processos d’inclusió social 
 
Els indicadors sociodemogràfics de l’àrea escollida ens presenten una 
situació amb lleugers problemes d’integració socioeconòmics i de r isc 
d’exclusió social, sobretot la gent gran. 
Tot i que cada cop més s’instal·len al barri gent jove amb situacions 
socioeconòmiques millors, la cohesió no es dona degut a què no hi ha ni 
llocs de trobada ni actuacions encarades a aconseguir-ho. 

La posada en marxa de les activitats del programa de cohesió i 
dinamització 
social promourà la presa de consciència de què és el barri, de qui viu al 
barr i i qui i què fa barri. 
 
Objectius específics: 

3.1. Creació d’espais de trobada i inter canvi per  promoure la 
integració 
3.2. Implantació de serveis específics d’atenció a la població del 
barr i 
3.3. Augmentar el nivell de formació dels joves i col·lectius en risc 
(dones, aturats, immigrants, ...) per incidir en la inserció laboral 

 
 
Objectiu 4 - Dinamització econòmica, cultural i turística de la Part 
Alta 
 
Els forts canvis demogràfics i socioeconòmics que ha sofer t l’àrea al llarg 
de les darreres dècades ha provocat la pèrdua de centralitat 
socioeconòmica que havia ostentat. 
 
L’aposta per  convertir Tarragona en una ciutat intermèdia va promoure 
l’expansió física i de serveis d’aquesta. 
 
El Projecte d’Inter venció Integral a la Part Alta de Tarragona promou, com a 
pr ior itat, dissenyar polítiques que fomentin, orientin i r eactivin l’activitat 
econòmica en el barri i pel barri. Posar  en valor i difondre els atr actius de 
l’àrea.  
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També fomentar, a partir  d’equipaments i actuacions potents, la 
par ticipació, l’ús i la visita de la r esta de ciutadans i influenciar  en els de la 
comarca i més enllà.  
 
Objectius específics: 
 

 
 
 
 
 
 

4.1. Introduir mecanismes per  a la dinamització econòmica 
4.2. Retornar la potencialitat a la Part Alta 
4.3. Difondre els valors i atractius de l’àrea 
4.4. Promoure els serveis i les activitats turístiques 
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4.3. ESTRATÈGIES 
 
Tant els objectius generals i específics com les estr atègies que s’han plantejant en aquest projecte per tal d’aconseguir  aquells, queda reflectit en el quadre 
següent: 

Objectius generals Objectius específics Estr atègies 

1. Regeneració física i urbanística de 
la Part Alta 

1.1. Facilitar  la r ehabilitació dels edificis. 
1.2. Millora de l’accessibilitat 
1.3. Millora de les infr astructures de xarxes i serveis 
urbans 
1.4. Millora de l’espai públic 

- Possibilitar  la implantació d’equipaments. 
- Actuacions d’urbanització i millora de l’espai públic i les 
infr astructures i de la connectivitat i mobilitat urbana. 

2. Millora de la qualitat de vida 2.1. Millorar les condicions d’habitabilitat 
2.2. Facilitar  la mobilitat 
2.3. Millorar la seguretat 
2.4. Dotar al barri d’equipaments d’ús públic adreçats a 
la població 

- Millora de la senyalització. 
- Crear mecanismes per adequar  infr astructures per  a 
equipaments. 
 

3. Promoure la cohesió social i cr ear 
processos d’inclusió social 

3.1. Creació d’espais de trobada i inter canvi per  
promoure la integració 
3.2. Implantació de serveis específics d’atenció a la 
població del barri 
3.3. Augmentar el nivell de formació dels joves i 
col·lectius en risc (dones, aturats, immigrants, ...) per  
incidir en la inserció laboral 

- Promoure la creació de diversos espais de participació 
ciutadana. 
- Fomentar les r elacions interculturals i intergeneracionals. 
- Habilitar  la població potencialment activa per  facilitar 
l’accés al tr eball, incrementant la seva formació. 
- Crear mecanismes per facilitar  els processos d’integració 
socioeconòmica i la cohesió social. 

4. Millora econòmica, cultural i 
turística 

4.1. Introduir mecanismes per  a la dinamització 
econòmica 
4.2. Retornar la potencialitat a la Part Alta 
4.3. Difondre els valors i atractius de l’àrea 
4.4. Promoure els serveis i les activitats turístiques 

- Impulsar  la dinamització de l’oferta comercial. 
- Millora dels serveis i de les infr astructures tur ístiques. 
- Promocionar  l’aprofitament del barri dels seus espais 
públics i equipaments.  
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4.4. ÀREES D’INTERVENCIÓ I ACTUACIONS CONCRETES 
 
Aquesta millora es farà, ja sigui en projectes i actuacions que es previst 
r ealitzar-les dins del marc del projecte d’intervenció integral, com en altr es 
actuacions i inter vencions que es faran i es finançaran fora de l’àmbit de la 
llei de barris. 
 
En els punts següents s’expliciten les intervencions que està previst dur a 
terme per  tal d’assolir els objectius previstos pel barri, incloent en el llistat, 
tant aquelles per les que es sol·licita finançament del Fons de Barris com 
les que es realitzaran a part, per això, aquestes darreres es descriuen 
acompanyades de la inscripció Operació no finançable. 
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Com hem explicat abans els camps d’actuació previstos, i el volum pressupostari que representen són: 

Camps d'actuació TOTAL Aportació 
Fons Barris

Aportació 
Ajuntament

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds. 5.191.079 36% 2.595.540 2.595.540

2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis 2.050.000 14% 1.025.000 1.025.000

3. Provisió d'equipaments per a l'ús col.lectiu 905.648 6% 452.824 452.824

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 490.000 3% 245.000 245.000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 2.549.000 18% 1.274.500 1.274.500

6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments 537.500 4% 268.750 268.750

7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 741.000 5% 370.500 370.500

8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 1.969.000 14% 984.500 984.500

14.433.227 7.216.614 7.216.614
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4..4.1. MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS I 
LA DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
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4.4.1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I LA DOTACIÓ 
D’ESPAIS VERDS. 

 
La Par t Alta de Tarragona es troba parcialment envoltada de muralla i els 
únics espais públics disponibles son les diferents places que la formen. 

 
La zona superior de 
color  verd, correspon 
a la muralla romana 
amb accés des de fora 
del r ecinte  
emmurallat. La zona 
infer ior  de  color  verd 
correspon a la 
capçalera del cir c  
romà. La zona 
marcada de color  rosa, 
correspon a les 
propietats de 

l’Església Catòlica, incloent la Catedral, el Claustre, el Seminari i altres 
edificacions.   
 
Del total presentat sota aquest concepte destaca la pavimentació de 
carrers  i l’adaptació d’espais verds, majoritàriament places públiques. 
Hem de tenir  en compte que la Part Alta és un petit turó amb tres nivells 
per fectament diferenciats. 

La plataforma inferior 
del Cir c Romà, la de la 
terr assa intermèdia 
amb el Fòrum Provincial 
i la super ior  amb el 
Recinte del Culte o del 
Temple, ara la Catedral. 
A banda dels 
nombrosos i importants 
r estes arqueològics i 
arquitectònics literals, 
el protagonisme de les 
tr es plataformes com 

estructuradores de la ciutat es fa present en les zones de pas d’una 
terrassa a una altr e. Des de fa anys les diferents intervencions 
urbanístiques de la zona, han volgut diferenciar  el paviment utilitzat en 
cada una d’aquestes terrasses, on les escales i canvis de nivell actual et 
tr ansporten fàcilment a l’organització espacial original. 
 
Les diferents fonts consultades, creuen que les r estes arqueològiques 
poden per fectament conviure amb vegetació autòctona de la zona (arbres i 
plantes de baixes necessitats hídr iques, com ara les alzines). 
 
Una petició r eiterada dels veïns, és la de donar color  als diferents racons, 
places i carrers de la Part Alta, amb plantes i flors que facin més atr actius 
els r ecorreguts per la zona. 
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Hi han actuacions dirigides a crear  espais per a infants amb alguna petita 
zona verda i senyalitzar les rutes, els monuments i els edificis històr ics. 
 
El carrer  s’entén com l’element dinàmic que organitza i defineix l’espai 
negatiu de la ciutat incloent-hi també les places, com espais públics, 
conformats en la cruïlla i intersecció de carrers. Aquesta estructura 
urbana, que es configura amb la ciutat medieval, s’assumeix i consolida 
com la forma primària de formació i utilització de l’espai urbà, on el carrer 
és el protagonista essencial.   
 
Incloem una partida per la rehabilitació de patrimoni històric per  donar  un 
ús públic i un altr a per  l’adopció de mesures de seguretat contra incendis 
en un edifici públic. 
 
També s’actuarà sobre l’eliminació del cablejat aeri, amb la col·laboració 
dels propietaris dels edificis. 
Estem convençuts que tot el patrimoni històric que es troba a la Part Alta, 
necessita d’una consideració particular i específica; que supera a aquest 
projecte i demana a crits una consideració a nivell nacional, fins i tot 
supranacional per  a la conservació d’un patrimoni considerat Patrimoni de 
la Humanitat per  la UNESCO. 
 
A continuació exposem totes les actuacions previstes en aquest camp 
d’actuació i el seu valor  pressupostari amb el seu corresponent 
desplegament. 
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TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011

1.1 Pavi mentació de carrers 111
Canviar la paviment ació dels carrers: Enrajolat, La Nau, 
Plaça Pal lol, Mediona, Comte 1.433.850 215.078 215.078 501.848 501.848

1.2 Col.locació Arbrat  
Paviment ació de carrers 121 Col.locació d'arbrat, parterres, plantes i flors 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000

141
Creació d'espais per a infant s amb les seves zones 
verdes (P. Sant Miquel, Jaume I, P. Ripoll, ...) 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

142 Senyalització monuments, rutes i  edi ficis històr ics 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

1.5 Obres de Conversió en zona de 
vianants 151 Creació d'una plaça pública en la zona Pla de Palau 291.000 291.000

1.7 Subst itució de xarxes de 
clavegueram, electricitat, gas o 
noves t ecnologies.

171 Sot errament cablejat aeri  dels carrers 460.150 460.150

191 Millora de la plaça rovel lat  i la plaça dels Àngels 487.000 487.000

192 Millora i integració de la plaça Sant Joan 233.000 233.000

193 Millora  i creació espai  públic Plaça Sant Miquel 196.000 196.000

1.10 Compra o expropació de sòl 
per a la creació de zones verdes, 
obertura de car rers o 

1101 Nova zona verda. Plaça Ripoll i  carrer Riudecols 930.000 930.000

1111
Museal ització de les rest es del  circ romà de la plaça 
Sedassos 262.000 262.000

1112 Reparació f açana poster ior Casa Castellarnau 111.041 111.041

1121
Real ització d'un project e de Prevenció de Riscos Ant i 
incendis 200.000 200.000

1122

Incloure mesures de protecció contra incendis a 
l' Antiga Audiència, supressió de barreres 
arqueologiques (ascensor) i legalització activit at 
cultural.

127.038 127.038

5.191.079 568.157 530.078 1.571.998 2.520.848

1 M illora de l 'espai públic i dot ació d'espais verds.

1.11 Rehabilit ació Pat rimoni 
Hist òric.

1.12 Mesures de Seguretat i  
reducció riscos.

1.4 Col.locació o reposició  de 
mobi liari urbà

1.9 Dotació d'espais verds, inclosa 
la seva urbanització i 
enjardinament .
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 actuació 111  
CAMP: 
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
 
ACTUACIÓ:  
 Remodelació de la pavimentació dels carrers Enrajolat, La Nau, Plaça 
Pallol, Mediona i Comte 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Amb la present actuació es pretén canviar  el paviment dels carrers i 
aprofitar  la dita actuació per  eliminar les barreres arquitectòniques 
existents. Es pretén unificar  el tipus de paviment per  un model més adient 
per  les caracter ístiques pròpies de la Part Alta. L’actuació també 
comportarà el soterrament dels serveis existents en façana. 
 
OBJECTIUS: 
- Suprimir  barreres arquitectòniques 
- Millorar el paviment dels carrers 
- Dignificar les façanes dels carrers eliminant les línies de serveis. 

 
BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta 
- L’entorn comercial dels carrers 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació total prevista és de 1.433.850 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008 Import 215.078 euros 
any 2009                      215.0785 
Any 2010                      501.848 
Any 2011                      501.848 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

       APORTACIO FONS BARRI      716.925  euros  
       APORTACIO AJUNTAMENT    716.925 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Aixecament de paviment existent 
- Seguiment arqueològic 
- Soterrament de serveis 
- Subbases i paviment de pedra 
- Adaptació accessos edificis 
- Mobiliari urbà i senyalització 

 3.300 m2 
 
550 ml 
3.300 m2 

66.000 
60.000 
300.000 
860.000 
87.850 
60.000 

 Millora de l’entorn urbà i supressió de les 
barreres arquitectòniques 

ES DEMANA FINANÇAMENT  1.433.850  
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 actuació 121  
 
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
 
ACTUACIÓ:  
 Col·locació d’arbrat, parterres, plantes i flors 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació pretén mitjançant la plantació d’elements vegetals ampliar les 
zones ajardinades del barri i fer  més agradable els recorreguts de 
vianants, tan veïns com visitants.  
OBJECTIUS: 
- Millorar la imatge del barri 
- Potenciar les zones verdes  
- Millorar el confort dels vianants 
- Disminució del nivell de brutícia i incivisme 
 

 
BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta 
- L’entorn comercial dels carrers 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació total prevista és de 60.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008 Import 15.000 
any 2009                      15.000 
Any 2010                      15.000 
Any 2011                      15.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

       APORTACIO FONS BARRI      30.000 euros  
       APORTACIO AJUNTAMENT    30.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Plantació d’arbres 
- Realització jardineres 
- Instal·lació de r ec 
- Manteniment primer  any 

 60 ut 
33 ut 
 
 

15.000 
10.000 
20.000 
15.000 

Millora dels espais urbans i de l’entorn verd 
del barri 

ES DEMANA FINANÇAMENT  60.000  
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 actuació 141  
 
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
 
ACTUACIÓ:  
 Creació d’espais lúdics per  infants 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació pretén la instal·lació de jocs infantils sobre paviment flexible, 
a la zona verda de la plaça Ripoll i a la plaça del Rectorat 
 
 
OBJECTIUS: 
- Creació de  zones de jocs per  als infants del barri 
- Millorar la imatge del barri 
- Potenciar l’ús dels espais públics i zones verdes  
- Disminució del nivell de brutícia i incivisme 
 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població infantil del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta, en especial aquelles 
famílies amb fills 
- L’entorn comercial dels carrers 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació total prevista és de 100.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any  Import  
2008  25.000  
2009  25.000  
2010  25.000     
2011  25.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
      

        APORTACIO FONS BARRI      50.000 euros  
       APORTACIO AJUNTAMENT     50.000 euros   

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Preparació de terreny 
- Paviment flexible sintètic 
- Instal·lació jocs 
- Instal·lació mobiliari urbà 

 40 m2 
40 m2 
2 ut 
 

5.000 
18.000 
50.000 
27.000 

 La creació d’espais de joc a l’interior  del 
barr i 

ES DEMANA FINANÇAMENT  100.000  
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 actuació142   
CAMP: 
Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. 
ACTUACIÓ: 
Millora de la senyalització històr ic - patrimonial de la Part Alta 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Millorar la localització i informació sobres els monuments, museus, rutes i 
oficina de turisme mitjançant la senyalització d’aquests.  
Les principals línies d’actuació han de ser : 
- Analitzar  la senyalització dels monuments i museus actuals 
- Identificar  i prioritzar  les necessitats de millora 
- Establir criter is per a què els elements de senyalització s’integrin amb el 

paisatge urbà, aprofitant les noves tecnologies 
- Posar  els nous elements de senyalització. 
OBJECTIUS: 
- Senyalització dels monuments, museus, rutes i oficina de tur isme, per  
facilitar  la localització d’aquests als visitants de la Part Alta. 
 

BENEFICIARIS: 
- Població en general 
- Visitants de la Part Alta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 300.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008 Import 75.000 euros 
Any 2009 Import 75.000 euros 
Any 2010 Import 75.000 euros 
Any 2011 Import 75.000 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Ajuntament de Tarragona / Patronat Municipal de Tur isme de Tarragona 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
         
 

  APORTACIO FONS BARRI       150.000 euros  
  APORTACIO AJUNTAMENT    150.000 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Estudi en profunditat per la selecció de la 
informació i tipus de senyal amb cura de l’estètica i 
l’harmonia amb el paisatge urbà i patrimonial. 
Col·locació i reposició de senyals  

Col·locació dels senyals 
60 postes 
180 lames 
2 pannells d’informació general 

290.000 euros Millora dels fluxos de vianants pel centre 
històric potenciant i r evalor itzant els 
elements patr imonials. 

Programes de promoció local i turística  Tr íptics d’informació 10.000 euros Sensibilització i enaltiment de l’autoestima 
pel patrimoni local i del centre històric. 

ES DEMANA FINANÇAMENT  300.000 euros  
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 actuació 151  
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
Remodelació de la Plaça Palau 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació té com objectiu la substitució de l’actual paviment asfàltic per  
un de petri, més adient per  les característiques de l’entorn monumental.  
Es suprimirà l’actual zona d’aparcament ampliant l’espai dedicat al 
vianant. Altres actuacions seran el soterrament dels serveis i la instal·lació 
de mobiliari urbà i senyalització.  
OBJECTIUS: 
- Potenciar l’entorn monumental de la Plaça Palau 
- Millorar la imatge del barri 
- Ampliar els espais públics destinats a l’ús dels vianants  
- Disminució del nivell de brutícia i incivisme 
 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació total prevista és de 291.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008 Import  
any 2009                       
Any 2010                       
Any 2011                      291.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 

  APORTACIO FONS BARRI       145.500 euros  
  APORTACIO AJUNTAMENT    145.500 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Aixecament paviment existent 
- Soterrament de serveis 
- Subbase i paviment de pedra 
- Mobiliari i senyalització 

 1.000 m2 
 110 ml 
 1.000 m2 
 

18.000 
16.500 
234.000 
22.500 
 

 La posada en valor de l’espai monumental 
d’aquesta part del barri i la supressió 
d’aparcaments per guanyar zones de 
vianants 

ES DEMANA FINANÇAMENT  291.000  
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 actuació 171  
 
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
Soterrament del cablejat aeri de carrers 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació té com objectiu el soterrament del cablejat aeri en façana en 
aquells carrers que no siguin objecte de cap actuació d’urbanització. 
OBJECTIUS: 
- Potenciar l’entorn monumental del barri 
- Millorar la imatge del barri 
- Dignificació de les façanes 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació total prevista és de 360.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008  
any 2009                       
Any 2010         Import 460.150              
Any 2011                       
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

  APORTACIO FONS BARRI       230.076 euros  
  APORTACIO AJUNTAMENT    230.076 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Aixecament paviment existent 
- Soterrament de cablejat 
- Reposició de paviment 
 

  
 1.800 ml 
  
 

 86.000 
300.150 
74.000 

 La millora de l’estètica de les façanes 

ES DEMANA FINANÇAMENT  360.000  



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

111 

  
 actuació 191  
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
 MILLORA I DIGNIFICACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC INTEGRAT PER LA PLAÇA DEL 
ROVELLAT I LA PLAÇA DELS ANGELS 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació es dividirà en les següents fases: 
- La unificació dels diferents espais mitjançant la seva nova urbanització. 
- El tractament verd de les parets mitjaneres. 
- La integració en l’entorn de l’edifici històr ic de Ca la Garsa i 
senyalització informativa d’aquesta zona de l’antic Call Jueu 
OBJECTIUS: 
- Millora d’aquest espai públic degradat 
- Dotar de continuïtat i crear  una nova ruta entre la Plaça del Fòrum i la 
Plaça del Rei. 
- Recuperar  i r evaloritzar  l’antic Call.  
- Disminució del nivell de brutícia i incivisme. 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri. 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta. 
- L’activitat comercial de la zona gràcies a la creació de la nova ruta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 487.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2010                   
2011                  487.000 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

  APORTACIO FONS BARRI      243.500 euros  
  APORTACIO AJUNTAMENT    243.500 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Aixecament i reaprofitament de 

paviment existents, soterrament serv. 
- Instal·lació mur verd 
- Pavimentació 
- Mobiliari 

  
 1.500 m2 
  
400 m2 
1.500 m2 

  
31.000 
100.000 
330.000 
26.000 

La millora d’un espai públic de gran valor 
històric i la r ecuperació d’una part de 
l’antic Call jueu 

ES DEMANA FINANÇAMENT  487.000  
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 Actuació 192   
 
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
 MILLORA I INTEGRACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT JOAN 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació té com objectiu  la intervenció arquitectònica de r emodelació 
de l’espai, eliminant l’actual aparcament de vehicles i la seva urbanització 
mitjançant nou paviment, nou enllumenat públic eficient i soterrament 
dels ser veis existents.    
 
OBJECTIUS: 
- Millora de l’espai públic. 
- Millora de la mobilitat i connectivitat inter ior  del barri.  
- Disminució del nivell de brutícia i incivisme. 
 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 233.000 €  
 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2010                 233.000 
 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 

  APORTACIO FONS BARRI      116.500 euros  
  APORTACIO AJUNTAMENT    116.500 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Aixecament de paviment existent 
- Soterrament de serveis 
- Instal·lació enllumenat 
- Pavimentació de pedra natural 
Mobiliari 

 600 m2 
  
 10 ut 
600 m2 

 12.000 
 20.000 
 30.000 
156.000 
15.000 

 La r ecuperació per part del vianant d’un 
espai públic avui molt deteriorat 

ES DEMANA FINANÇAMENT  233.000  
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 Actuació 193   
 
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
MILLORA DE LA PLAÇA DE SANT MIQUEL 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
  L’actuació pretén completar la reordenació r ealitzada fa uns anys 
mitjançant la instal·lació d’enllumenat eficient, supressió de barreres 
arquitectòniques, incrementar l’enjardinament i la instal·lació de jocs 
infantils. Així mateix es crearà una super fície verda vertical sobre la paret 
mitgera de la plaça.  Així mateix es crearà un espai per a la realització 
d’activitats musicals de carrer. 
OBJECTIUS: 
- La millora d’aquest espai públic. 
- Incrementar les super fícies de vegetació. 
- Afavor ir  l’activitat cultural de la zona 
- Millorar les condicions de les parets mitjaneres. 
- La disminució del nivell de brutícia i incivisme 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 196.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2011                      196.000 
 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI      98.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    98.000 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Enderroc barreres arquitectòniques 
- Instal·lació enllumenat 
- Mur  verd 
- Pavimentació pedra natural + adeq. zona 

  
  
 300 m2 
 

 8.000 
 15.000 
 78.000 
95.000 

La millora d’un espai públic en una zona de 
gran densitat i la seva adaptació per a usos 
culturals  

ES DEMANA FINANÇAMENT  196.000  
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 actuació 1101  
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
 NOVA ZONA VERDA A L’ILLA  ZONA PLAÇA RIPOLL 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Prèvia l’expropiació prevista al PEPA de les finques afectades, 
s’urbanitzarà la dita zona verda que a banda dels elements habituals 
(plantació, enllumenat, mobiliar i, etc.) disposarà de jocs infantils. 
L’actuació es completarà amb la connexió de la zona verda amb la Plaça 
Ripoll i el carrer  Riudecols. 
OBJECTIUS: 
- Creació d’una nova zona verda. 
- Millora de la mobilitat i connectivitat inter ior  del barri.  
- Disminució del nivell de brutícia i incivisme. 
- Disminuir la densitat d’aquesta zona. 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població del barri, en especial la gent gran i els infants. 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta. 
- L’activitat comercial de la zona gràcies a la creació de la nova ruta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 930.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2010                                
2011                               930.000 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI      465.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    465.000 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Expropiacions 
- Enderrocs elements existents 
- Enllumenat 
Pavimentació i enjardinament  

  
  
15 ut 
900 m2 

 600.000 
  60.000 
  45.000 
 225.000  
 

 La creació d’una nova zona verda en un 
entorn amb molta densitat edificatòria. 

ES DEMANA FINANÇAMENT  930.000  
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 actuació 1111  
CAMP:  
 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
ACTUACIÓ:  
 Projecte per  la musealització de les restes del Circ Romà de la plaça dels 
Sedassos. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Realització de tots els treballs necessaris per  tal de posar en valor les 
r estes arqueològiques de la grader ia septentrional conservades en aquest 
solar. Contempla la restitució volumètrica d’alguns elements significatius, 
la formació d’un recorregut que permeti la seva comprensió i la seva 
inclusió dins del circuit d’espais visitables del complex del Cir c. 
OBJECTIUS: 
- La integració d’aquest solar  i les r estes arqueològiques de la graderia 
del cir c que conté al conjunt d’espais que formen part de l’edifici  
monumental visitable en relació amb el seu entorn viar i immediat de la 
Part Alta. 
    

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigadora que es desplaci 
a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que veuran millorat 
el seu entorn immediat. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 930.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2010    262.000 euros                              
2011                
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS. TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI     131.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  131.000 euros  
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Pavimentació pedra r ecinte 
Instal·lació d’enllumenat 
Accessibilitat r ecinte 
Senyalització 

 m2 paviment r enovat 340 
 fanals instal·lats 
 r ecorregut sense barreres 
 suports i cartells  

 190.000 
  45.000 
  80.000 
  15.000  

 La r ecuperació d’una zona monumental 
visitable. 

ES DEMANA FINANÇAMENT  262.000  
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 actuació 1112   
CAMP: 
Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. 
ACTUACIÓ: 
Projecte de tractament global de la façana posterior  de la Casa 
Castellarnau 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Obres dirigides a la r ehabilitació de la façana amb un tr actament tècnic 
tr adicional. Inclou la conservació i r ecuperació d’elements tr adicionals. Es 
tr acta de conservar  aquest edifici que funciona com a equipament públic 
consolidat i com a recinte històric visitable. S’aprofiten els tr eballs per 
col·locar  instal·lacions de serveis diversos (desguassos, a.c., etc.) 
OBJECTIUS: 
Promoure la conservació integral de l’edifici històric que en aquesta façana 
secundària presenta diverses patologies i perill de despreniments. 
 

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant i turista. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 111.041,16 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 111.041,16 € 
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:     
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Ajuntament de Tarragona. 
Altr es / Observacions: 
Aquesta operació és prioritàr ia per  motius de seguretat, ja que el mal 
estat de la façana provoca despreniments accidentals a la via pública (en 
aquest cas, al carrer  Ferrers) 

 
APORTACIO FONS BARRI      55.521 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    55.521 euros  

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Reparació de façanes 
Reparació de cobertes 

M2 de façanes reparades: 725 
M2 de cobertes r eparades: 120   

96.000 € 
7.000 € 

Millora de les instal·lacions comunes 
elèctriques i de comunicació 

M2 d’instal·lacions millorades: 15  8.000 € 

ES DEMANA FINANÇAMENT  111.041,16 € (preu 
licitació projecte)  
 

100 % de la població local, visitant i 

usuària beneficiària 

Millora de la imatge urbana 
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 actuació 1121   
CAMP: 
Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. Mesures de Seguretat i 
Prevenció de Riscos. 
ACTUACIÓ: 
Realització d’un avantprojecte de prevenció de riscos antincendis. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Continuar  amb la r ealització de tr eballs per l’execució d’un avantprojecte 
que avaluí la situació actual de riscos de incendis i posta en marxa d’un 
pla de prevenció per  tal de solucionar problemes d’accessibilitats i 
mobilitat dels bombers i personal d’assistència, establir  mesures 
correctores. 
OBJECTIUS: 
Evitar  i r eduir  els riscos d’incendis dins de la Part Alta de la ciutat, del 
edificis, habitatges habitants. 
 
 

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant i turista. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 200.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  
Any: 2009  Import:  200.000 euros 
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:     
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Urbanisme / Enginyeria / Protecció Civil 
Ajuntament de Tarragona. 
Altr es / Observacions: 
 
 
APORTACIO FONS BARRI     100.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT   100.000 euros  

 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Contractació empresa per a la realització del 
projecte 

projecte r ealitzat   80.000 euros 

Posta en marxa d’accions preventives accions preventives 120.000 euros 

ES DEMANA FINANÇAMENT  200.000 €   
 

100 % de la població local, visitant i 

usuària beneficiària 
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 actuació 1122   
CAMP: 
Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. 
ACTUACIÓ: 
Execució de les obres i tr eballs per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques, senyalètica informativa integral i per a la legalització de 
l’activitat cultural de l’edifici de l’antiga audiència.  
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
1. Supressió barreres arquitectòniques de l’Antiga Audiència. 
(Exp.106/04) Serveis Tècnics d’Arquitectura): 
-  Realització de r ampes de minusvàlids i instal·lació d’un elevador.  
-  Enderrocament de for jat i r eforçaments d’un part de l’estructura que 
afecta a la instal·lació de l’elevador  
-  Formació d’una solera i enguixats, pintura i acabats. 
2. Senyalètica Informativa Integral: Senyalització informativa general, per 
plantes i de les diverses dependències i entitats que utilitzen el centre.  
3. Legalització de l’activitat cultural de l’edifici: r ealització d’obres i 
tr eballs per  a l’obtenció de la llicència ambiental: 
-  Instal·lacions proteccions contra incendis. 
-  Instal·lació enllumenat d’emergència i senyalització de seguretat. 
 
OBJECTIUS: 
- Complir  la normativa vigent pel que fa a la accessibilitat als edificis i de 
protecció i seguretat, així com ofer ir de forma integral informació dels  

 
BENEFICIARIS: 
- Les entitats que utilitzen de forma quotidiana el centre, així com els 
usuaris de les activitats que s’hi realitzen. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
1. Supressió barreres arquitectòniques.... 48.256,80 € 
2. Senyalètica informativa.........................10.000,00 € 
3. Legalització activitat.............................68.780,99 €      
                                   TOTAL                   127.037,79 € 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  127.038 euros 
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:     
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Ajuntament de Tarragona / Àrea de Cultura  
 
Altr es / Observacions: 
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ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

1.Barreres Arquitectòniques 
Estructura  
Consolidació estructura 
Rampa minusvàlids 
Instal·lació plataforma elevadora 

       Subministr ament d’energia 
       Despeses generals, benefici industr ial, iva 
2.Senyalètica 
      Disseny 
      Confecció 
      Col·locació 
 
3.Legalització activitat 
      Enderrocs 
      Ram de paleta 
      Fuster ia i serralleria 
      Protecció contra incendis 
      Senyalització seguretat 
      Varis  
      Despeses generals, benefici industrial, Iva 

Realització de r ampes de 
minusvàlids i instal·lació de 
l’ascensor  inclosos en el projecte 
tècnic. 
 
 
 
 
Col·lació dels diferents cartells 
informatius 
 
 
 
Realització dels diferents treballs: 
col·locació d’extintors i mànegues 
contra incendis, senyalització de 
seguretat, inclosos en el projecte 
tècnic 

           48.256,80 € 
3.862,29 
1.564,31 
4.909,51 
23.214,53 
1.407,93 
13.298,23 
           10.000,00 € 
1.000,00 
8.000,00 
1.000,00 
 
           68.780,99 € 
2.542,99 
4.445,88 
12.877,16 
15.581,46 
4.425,66 
20.265,50 
8.642,34 
 

   
ES DEMANA FINANÇAMENT  127.037,79 € 

 

Possibilita l’accés de les persones amb 
discapacitats físiques a l’edifici.  
 
 
 
 
 
Facilita la informació dels serveis i 
entitats del centre, així com agilitzar  el 
flux intern dels usuaris. 
 
 
Possibilita les mesures contra incendis i 
de seguretat de l’edifici i dels seus 
usuaris. 

 
APORTACIO FONS BARRI    63.519 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    63.519 euros  
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4..4.2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT 

DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 
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4.4.2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS 
COL•LECTIUS DELS EDIFICIS. 

 
En la diagnosi prèvia hem pogut comprovar com la Part Alta de Tarragona  
ha tret una puntuació màxima en aquest apartat, la qual cosa fa evident 
que aquesta zona pateix d’un important procés de r egressió urbanística. 
 

Dins de la Part 
Alta podem 
trobar  diferències 
significatives 
entre un carrer  i 
un altr e, així com 
entre diferents 
zones dins de la 
Part Alta. A la 
zona Est (més 
propera al mar) 
els carrers i 
places estan més 

arreglats i conseqüentment els edificis també ho estan; doncs és fàcil 
trobar  una relació entre inversió pública i r ehabilitació d’edificis. A la zona 
Oest és on trobem més edificacions amb un aspecte quasi ruïnós, cases 
parcialment abandonades, solars i altr es situacions de precarietat. 
 
Dins d’aquest apartat hem inclòs diferents partides destinades a ajudar a la 
r ehabilitació de façanes, cobertes i la construcció d’ascensors en els 
edificis. 
 

Per  tal de millorar  l’accessibilitat i la seguretat en els edificis, es proposa 
una actuació que no és més que un Programa d’ajut per posar  les escales 
dels edificis particulars enllumenat d’emergència i eliminar  les barreres 
arquitectònics d’entrada als edificis. 
 
De totes les partides cal remarcar  la partida destinada a substituir el 
sistema  “d’aforo” pel que fa al subministr ament de l’aigua als edificis.  
 
Aquest sistema, 
que actualment 
r epresenta el 97% 
dels habitatges 
amb aigua 
corrent, origina 
unes pèrdues de 
milers de litr es 
diar is d’aigua. Els 
habitatges 
afectats tenen el 
subministr ament d’aigua mitjançant dipòsits d’aigua on sempre està 
arribant aigua, un cop els dipòsits estan plens aquest continuen reben 
aigua sense parar les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Els sistemes de 
control  actuals no funcionen, doncs es tracta de comptadors d’aigua 
col.lectius de r esponsabilitat dispersa. La proposta passa per  substituir 
aquests sistema, eliminant dipòsits i individualitzant el subministr ament. 
 
A continuació exposem totes les actuacions previstes en aquest camp 
d’actuació i el seu valor pressupostar i amb el seu corresponent 
desplegament.
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TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011

211 Progr ama d'ajuts per instal.lació d'ascensors als edi f icis 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000

212
Progr ama d'ajuts per eli minar  bar reres d' entr ada als 
edif ici s, enllum enat  em ergènci a, etc.. 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

2.2 Reparació de cobert es 221
Fons de suport a l a r eparació de baixans de pluvial s i 
residuals 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

2.3 Reparació de façanes 231 Fons de suport a l a r eparació de façanes d'int erés 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000

241
Progr ama per substi tuir totes les ant enes indivi duals per 
antenes col .lect i ves (sub. 50%) 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500

242 Progr ama de foment rehabil itació d'habi tatges IMSS 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2.050.000 512.500 512.500 512.500 512.500

2.1 Accessibili tat del edif ici

2.4 M ill or a de les i nstal .laci ons 
comunes d'ai gua, gas, el ectricitat, 
telèf on i noves tecnol ogies

2 Rehabi lit ació i equ ipament dels elements co l.lect ius dels ed if icis
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 actuació 211  
CAMP:  

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA D’AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa d’ajudes anirà destinada a tots aquells edificis de més 
de 3 plantes en els que es decideixi la instal·lació d’un ascensor . La línia 
d’ajudes consistir à en subvencionar el 50% del cost de les obres i fins a un 
màxim de 30.000 € per actuació.    
OBJECTIUS: 
- La supressió de barreres arquitectòniques. 
- La millora de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat. 
- Mesura de foment per a la rehabilitació d’edificis deteriorats. 

BENEFICIARIS: 
- El col·lectiu de persones amb dificultats de mobilitat. 
- Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 400.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008               100.000 
2009               100.000 
2010               100.000 
2001               100.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   200.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    200.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Ajudes a particulars   
 
 

 Ascensors instal·lats 
  
  
 

  màxim 30.000 per  
actuació 
   

 La millora de l’accessibilitat dels edificis i 
la supressió de barreres arquitectòniques 

    

ES DEMANA FINANÇAMENT  400.000  
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 actuació 2122  
CAMP:  

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA D’AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT BÀSIC I 
D’EMERGÈNCIA DE VESTIBULS I ESCALES SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa s’emmarca en les mesures de foment per  a la 
r ehabilitació dels edificis de la Part Alta i en la necessitat de millorar les 
condicions d’accessibilitat i de seguretat. La línia d’ajudes consistir à en 
subvencionar  el 50% del cost de les obres i fins a un màxim de 3.000 € 
per  actuació.    
OBJECTIUS: 
- La millora de les condicions d’accessibilitat, de seguretat i 
d’habitabilitat. 
- Mesura de foment per a la rehabilitació d’edificis deteriorats. 

BENEFICIARIS: 
- Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 300.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008      75.000 
2009      75.000 
2010      75.000 
2011      75.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI   150.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    150.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Ajudes a particulars   
 

 Accessos, vestíbuls i escales 
adaptades  
 

  màxim 3.000 per 
actuació 
   

 La millora de l’accessibilitat i seguretat 
dels edificis i la supressió de barreres 
arquitectòniques 

    
ES DEMANA FINANÇAMENT  300.000  
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 actuació 221  
CAMP:  

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA D’AJUDES PER A LA RENOVACIÓ DE BAIXANTS DE PLUVIALS I 
RESIDUALS 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa d’ajudes anirà destinada a la renovació dels baixants de 
pluvials i residuals en mal estat. La línia d’ajudes consistir à en 
subvencionar  el 50% del cost de les obres i fins a un màxim de 6.000 € 
per  actuació.    
OBJECTIUS: 
- La millora de les condicions sanitàr ies i d’habitabilitat. 
- Mesura de foment per a la rehabilitació d’edificis deteriorats. 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població, en prevenir situacions de risc sanitari 
- Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 300.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008   75.000 
2009   75.000 
2010   75.000 
2011   75.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Ajudes a particulars   
 
 

 Baixants substituïts 
  
  
 

 màxim 6.000 per 
actuació 
 

 La millora de les condicions de salubritat 
dels edificis   

       
 

ES DEMANA FINANÇAMENT  300.000  
 

APORTACIO FONS BARRI    150.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT     150.000 euros  
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 actuació 231  
CAMP:  

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA D’AJUDES PER A LA REPARACIÓ I RESTAURACIÓ DE FAÇANES 
D’INTERES 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa s’emmarca en les mesures de foment per  a la 
r ehabilitació dels edificis de la Part Alta. La línia d’ajudes consistir à en 
subvencionar  el 50% del cost de les obres i fins a un màxim de 12.000 € 
per  actuació.    
OBJECTIUS: 
- La millora de les condicions sanitàr ies i d’habitabilitat. 
- Mesura de foment per a la rehabilitació d’edificis deteriorats. 
- Millorar la imatge del barri 
 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població, en ser  una millora de l’aspecte exterior dels 
edificis 
- Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 400.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008   100.000 
2009   100.000 
2010   100.000 
2011   100.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   200.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    200.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Ajudes a particulars    Façanes r ehabilitades  

  
 

  12.000 per actuació  La millora de les condicions d’estabilitat i 
estètica dels edificis d’interès   

ES DEMANA FINANÇAMENT  400.000  
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actuació 241  
CAMP: 

 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS 
DELS EDIFICIS 
ACTUACIÓ: 241 
Programa per  a la substitució de les antenes individuals de TV per  
col·lectives 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 El programa pretén incentivar a les comunitats de propietaris a eliminar 
la proliferació en terrats i façanes dels elements de r ecepció d’imatges 
de TV individuals, atorgant un ajut econòmic per la instal·lació d’un 
únic equip per  edifici. La subvenció cobrir à el 50% del cost de cada 
instal·lació, amb un límit de 3.000 € per actuació. 
OBJECTIUS: 
- Millorar les condicions estètiques de terrats i façanes dels edificis 
- Modernitzar  i actualitzar  els equips de recepció d’imatges de TV 

amb tecnologia TDT 

BENEFICIARIS: 
- Residents de la Part Alta de Tarragona 
-  

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 250.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any  Import  euros 
2008            62.500 € 
2009            62.500 € 
2010            62.500 € 
2011            62.500 € 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 

APORTACIO FONS BARRI   125.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    125.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Instal·lació antena col·lectiva 
- Connexions punt a punt 
- Desmuntatge instal·lacions velles 

  
- 6.000 €/ut 

 
màxim 3.000 € per  
actuació. 

- Adaptació a les noves tecnologies. 
- Millora de l’estètica de terrats i 

façanes. 
 

ES DEMANA FINANÇAMENT  250.000 € 
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actuació 242  
CAMP:  
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS 
DELS EDIFICIS 
ACTUACIÓ:  
Programa d’ajudes per  fomentar  la r ehabilitació del s habitatges. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa d’ajudes anirà destinada a tots aquells edificis 
necessitin r ehabilitació i que els seus propietaris no disposin de 
r ecursos suficients. 
OBJECTIUS: 
Millorar els habitatges actuals donant suport tècnic, legal i econòmic 
per  a la seva rehabilitació. 
 
 

BENEFICIARIS: 
Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 400.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008               100.000 
2009               100.000 
2010               100.000 
2001               100.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
IMSS Ajuntament Tarragona 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   200.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    200.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Contractació de personal tècnic per  

r ealitzar  estudi Arquitectònic, viabilitat 
tècnica i econòmica. 

- Ajut per  la r ehabilitació 
 

 Personal contractat 
  
  
Ajudes atorgades 

  160.000 
 
màxim 30.000 per 
actuació 
   

 La Rehabilitació d’edificis. 

    

ES DEMANA FINANÇAMENT  400.000  
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4..4.3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A 

L'ÚS COL·LECTIU. 
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4.4.3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL•LECTIU. 
 
En aquest apartat cal tenir en compte les necessitats a nivell 
d’equipaments públics no només de la Part Alta sinó de tota la ciutat i els 
seus visitants. 
 
Hem desglossat tres partides, per un costat la r ehabilitació de la casa de 
Transeünts. Es tr acta d’un centre d’acollida per a persones sense sostre 

amb servei de 
menjador, dutxes i 
habitacions 
comunitàries. Es fa 
necessar i 
l’adaptació de l’ 
l’entrada per  a 
persones de 
mobilitat r eduïda, 
instal·lació d’un 
ascensor i ampliar  el 
menjador 

comunitari. 
  
Per  un altr e costat es sol·licita la construcció d’ur inar is públics pels 
visitants de la ciutat, es tr acta d’una de les peticions r eiterades de la gent 
que a diari visita la nostra ciutat. 
 

I, finalment, la r ehabilitació de l’edifici conegut com a casa Sefus i de 
l’edifici del Trinquet Vell: el primer  per fer  una zona de recepció al visitant 
a la part oest de la Part Alta i l’altre per crear un centre d’informació 
turística. 
 
Actualment la casa Sefus es troba tancada al públic, la façana amb una 
restauració provisional de fa 10 anys i l’inter ior  totalment per  r eformar. 
 
L’edifici del Trinquet Vell, es troba 
totalment per r eformar, tant dins com tota 
la façana exterior . 
 
A continuació exposem totes les actuacions 
previstes en aquest camp d’actuació i el seu 
valor pressupostari amb el seu 
corresponent desplegament.
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3 Provisió d'equipaments per a l'ús col.lect iu TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011

311 Adequar Casa del  Transeünt, façana, ascensor , 
menjador, dormitor is i rampa ent rada. 90.000 90.000

313 Rehabil itació de Casa Sefu s  per  usos públ ics 560.000 560.000

314 Rehabil itació de C/Tr inquet Vell per  usos públ ics 255.648 255.648

905.648 90.000 0 560.000 255.648

3,1 Adequació de l ocals per a l 'ús 
com a equipaments.
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actuació 311  
CAMP: 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU 
ACTUACIÓ: 
Rehabilitació de l’edifici Casa del Transeünt (Centre d’Acollida per  
persones sense sostre)  per  tal de millorar  la seva utilització. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Rehabilitació de l’edifici, construcció d’ascensor , rampa d’accés a l’edifici, 
baranes a l’escala; ampliació i r eforma del menjador i restauració de la 
façana. 
OBJECTIUS: 
Rehabilitar  i millorar  l’edifici per  tal de millorar els serveis que es donen i 
facilitar  l’accessibilitat a l’edifici millorant les instal·lacions i adaptant-les 
a les necessitats actuals. 
 

BENEFICIARIS: 
Tots els usuaris del centre d’acollida. 
    
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 90.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 90.000 euros  
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:     
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Servei Municipal d’Assistència Social 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

 
 
 

APORTACIO FONS BARRI   45.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    45.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Super fície rehabilitada 
Ascensor  a construir  
Accessibilitat a l’edifici 

M2 rehabilitats: 200 
Ascensor  
M2 contruits: 40  

30.000 € 
30.000 € 
30.000 € 

ES DEMANA FINANÇAMENT  90.000 €   
 

Persones sense sostre. 
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 actuació 313  
CAMP: 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU 
ACTUACIÓ: 
 Casa Sefus: Projecte Bàsic i Executiu per  condicionar  Casa Sefus 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Intervenció arquitectònica per la rehabilitació de la Casa Sefus i 
construcció d’un edifici i vestíbul annex per  hostatjar  ser veis de l’MHT 
(Museu Història Tarragona) i funcionar com a centre de r ecepció de 
visitants de la ciutat.  Aquest espai disposarà d’un àrea d’atenció al 
visitant inclosos serveis públics, sistemes de comunicació vertical adaptats 
i espais per  activitats públiques de promoció del llegat romà i històr ic en 
general de la ciutat.   
OBJECTIUS: 
Recuperar , rehabilitar i posar  en servei aquest sector del complex 
monumental per generar  i apropar  nous serveis al públic en general i al 
visitant de la ciutat en particular  i diver ses dependències r elacionades amb 
les activitats del MHT i el coneixement històric de Tàrraco.  

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona.    
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 560.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import: 560.000 € 
Any: 2011  Import:     
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Ajuntament de Tarragona. 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI   280.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    280.000 euros

 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Super fície rehabilitada 
Super fície construïda 
Accessibilitat a l’edifici 

M2 rehabilitats: 180 
M2 contruits: 220 
Nre ascensors instal·lats: 1  

200.000 € 
300.000 € 
15.000 € 

Millora instal·lacions comunes elèct./com. M2 d’instal·lacions millorades: 12  45.000 € 
ES DEMANA FINANÇAMENT  560.000€  

100 % de la població local, visitant i 
usuària beneficiària  
Millora de la imatge urbana 
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 actuació 314  
CAMP: 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU 
ACTUACIÓ: 
Edifici carrer  Tr inquet Vell, condicionar amb oficina temporal de turisme i 
sanitaris públics. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Intervenció arquitectònica per la rehabilitació de l’edifici, construcció de 
sala per oficina de turisme i sanitar is públics adaptats. 
 
OBJECTIUS: 
Rehabilitar  i posar en servei aquest edifici per  a usos públics, 
especialment de cara al tur isme i facilitar l’ús de sanitar is als visitants de 
la ciutat. Actualment no hi ha aquest tipus de servei a tot el barri de la 
Part Alta. 
 

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista que es desplaci a Tarragona. 
    
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 255.648 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import: 255.648 €   
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Servei Municipal d’Arquitectura i Urbanisme. Ajuntament de Tarragona. 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

 
 

APORTACIO FONS BARRI   127.824 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    127.824 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Super fície rehabilitada 
Super fície construïda 
Accessibilitat a l’edifici i sanitar is 

M2 rehabilitats: 200 
M2 contruits: 40 
Instal·lació sanitaris 

100.000 € 
 50.000 € 
 50.000 € 

Millora instal·lacions comunes elèct./com. M2 d’instal·lacions millorades: 12  55.648 € 

ES DEMANA FINANÇAMENT  255.648€  

100 % de la població local, visitant i 
usuària beneficiària Millora de la imatge 
urbana 
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4..4.4. INCORPORACIÓ DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN 
ELS EDIFICIS
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4.4.4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 

 
Per  tal d’apropar  les tecnologies de la informació als edificis, la idea 
pr incipal és la creació d’una xarxa wifi per tota la Part Alta. Degut a la 
tipologia del terreny, dels edificis i edificacions és probablement el 
sistema més accessible i amb més possibilitats de creixement. 

 
A l’hora d’incorporar  
aquest sistema wifi, 
volem augmentar els 
punts de connexió a 
internet. Per això dotem 
d’un telecentre per  tal de 
facilitat als habitants de 
la zona l’accés de les 
noves tecnologies. 
 
Per  completar el sistema, 

al igual que estan fent tota una sèrie de ciutats amb recorreguts turístics;  
cr eem el guia virtual. Es tr acta de proporcionar als visitants mitjançant un 
petit lloguer, d’uns r eceptors MP3 per  tal de r ebre en l’idioma que vulgui 
informació turística de la ciutat. Aquest sistema permet afavorir  el 
coneixement de la ciutat dels milers de visitants actuals . 
 
 
Per  últim, ja s’ha comentat, al camp 2, l’actuació de substituir  totes les 
antenes de televisió individuals existents per  sistemes de recepció 
col·lectiva i/o utilitzar  la connexió wifi de la Part Alta. 

 
A continuació exposem totes les actuacions previstes en aquest camp 
d’actuació i el seu valor pressupostari amb el seu corresponent 
desplegament. 
 
 
. 
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TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011
4,1 Obr es en elements comuns del  
edifi ci s. 412 Cr eació de sist ema wifi per  tot a la Par t Alt a 300.000 300.000

4.2 Aules d' infor matica i noves 
tecnologies. 421 Cr eació d' un sistema mp3 / w i fi p er real itzar visi tes 

autogu iad es 90.000 90.000

4.3 Creació de telecentr es. 431 Cr eació de Telecentr e a la Part  Alt a 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

4 Incorporació de les tecnologies de la inf ormació als edif ic
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 actuació 412   
CAMP: 
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis. 
ACTUACIÓ: 
Creació d’un sistema wifi per  a tota la Part Alta. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Contractació d’un sistema wifi, accessible per a tots els edificis, 
habitatges i visitants del barri. 
 
 
 
OBJECTIUS: 
Facilitar l’accés a les noves tecnologies dels habitants de la Part Alta. 

BENEFICIARIS: 
Habitant de la Part Alta i visitants a la Part Alta que tinguin 
necessitat de connexió a les noves tecnologies. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 400.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008  
Any 2009  
Any 2010  
Any 2011 Import 300.000 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Ajuntament de Tarragona / Centre OASI 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   150.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    150.000 euros 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Contractació d’empresa de comunicació per  
garantir l’ús de “l’última milla”. 
Compra i manteniment de equip central wifi. 
 

Contracte amb empresa. 
 
Compra d’emissora i sistemàtica 
wifi. 

290.000 euros Millora dels fluxos de comunicació i d’accés 
a les noves tecnologies dels habitants i 
visitants del barri. 
 

Programes de promoció del sistema Tr íptics i material promocional i 
d’informació 

10.000 euros Material divulgatiu. 
 

ES DEMANA FINANÇAMENT  300.000 euros  
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actuació 421  
CAMP: 
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis. 
ACTUACIÓ: 
Visites per  la Part Alta autoguiades mitjançant un dispositiu MP3 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es tracta de projectar  la Part Alta com a centre tur ístic de la ciutat. 
Mitjançant un dispositiu MP3 que s’adquir ia a l’oficina municipal de 
turisme, el visitant pot visitar  tota la Part Alta de forma autònoma i 
al seu r itme.  
Es senyalitzaria la zona, mitjançant uns números al costat dels 
edificis per indicar  al visitant on és i així poder activar el seu 
dispositiu.  
Hi inclouria, els monuments, museus;  toponímia dels carrer s més 
emblemàtics com ara  l’explicació del carrer Cavaller s, barri jueu; 
edificis com el palau de la Cambrer ia, antic Ajuntament i anècdotes 
que hagin ocorregut al casc antic en diferents èpoques. 

OBJECTIUS: 
- Promocionar  tota la Part Alta en un mateix conjunt tur ístic. 
- Potenciar turísticament el patr imoni, així com tota la zona 
- Donar a conèixer  les rutes d’interès turístic existents a la Part Alta 
BENEFICIARIS: 
- El conjunt d’activitat comercial del barri 
- La totalitat de visitants del Casc Antic 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
La dotació prevista és de 90.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:   
Any: 2011  Import:  90.000 €   
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 
Altr es / Observacions: 
 

A. FONS BARRI   45.000 euros    A.AJUNTAMENT    45.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Estructuracions de les rutes, realització de 
l’aplicatiu, configuració dels aparells, tr aducció 
i gravació.  

Número de idiomes a instaurar  
 

70.000 euros  

Promoció del programa de les visites guiades 
amb MP3 

Tr íptics d’informació 
Anuncis en mitjans de comunicació 

20.000 euros 

ES DEMANA FINANÇAMENT  
 

90.000 euros 
 

Nombre de MP3 preparats per la seva 
utilització  
Nombre de monuments i espais inclosos 
en cada visita autoguiada 
Número d’idiomes sol·licitats per  la seva 
utilització 
Número de persones que adquireixen 
aquest servei de MP3 realitzant la visita 
autoguiada  
 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

140 

 
actuació 431   
CAMP: 
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis. 
ACTUACIÓ: 
- Aules d’informàtica i de noves tecnologies 
- Creació de telecentres 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Establiment d’un conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès, 
per  la instal·lació d’un telecentre per tal de facilitar  als habitants de 
la zona l’accés a les noves tecnologies. 
OBJECTIUS: 
Familiaritzar a la població amb l’ús de les TIC 
Superar la fr actura informàtica. 
 

BENEFICIARIS: 
Tots els habitants de la zona, especialment aquells que presentin 
més necessitat de formació en l’àmbit de les TIC 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Contractació d’un tècnic informàtic 24.000,00 € anuals (aprox). 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008  25.000,00 
2009  25.000,00 
2009  25.000,00 
2010  25.000,00 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Departament d’informàtica, Ser vei Municipal d’Ocupació Municipal 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   50.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    50.000 euros 
 
 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

- Contractació d’un tècnic informàtic per  
atendre els usuaris i impartir  cursos 
d’informàtica 

Nombre d’usuaris del telecentre 
Nombre d’alumnes del curs.  

 
25.000,00 € anuals 

Increment de l’ús de les noves tecnologies a 
la zona 
Increment dels r esidents amb coneixement 
d’informàtica 

ES DEMANA FINANÇAMENT  100.000,00 €  
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4..4.5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ. 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ESTALVI 
CONSUM D’AIGUA I RECICLATGE DE 
RESIDUS. 
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4.4.5  FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL 
DESENVOLUPAMENT URBÀ. EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, ESTALVI CONSUM D’AIGUA I 
RECICLATGE DE RESIDUS 

 
El concepte de desenvolupament urbanístic sostenible (article 3 del Decret 
1/2005) comporta la configuració de models d’ocupació del sòl  que evitin 
la dispersió de territori (…) i consolidin un model de territori globalment 
eficient. 
 
Dins d’aquest apartat volem incloure les accions per millorar l’eficiència 
energètica en l’àmbit domèstic.  
 
En primer lloc, creem un fons per  l’ajuda a l’instal·lació d’energia solar  
tèrmica col·lectiva, per  tal de potenciar  la utilització d’aquest tipus de 
font d’energia r enovable. 
 
Un altre aspecte molt nou, no del tot pioner, es la creació de façanes 
verdes a les parets mitjaneres. A la Part Alta hi trobem parets buides que 
fan l’efecte “calaix” quan les trobem a una plaça i/o cantonada; el que es 
pretén es crear un mur  verd que oxigeni la zona i doni una sensació 
d’amplitud. Es tracta d’una tipologia de plantes de poc consum d’aigua 
que provoquen un efecte aïllant damunt de la paret on les col·loquem. 
D’aquesta forma millorem considerablement el consum energètic. 
 
És possible harmonitzar  el desig de gaudir de les condicions naturals de la 
nit amb la necessitat de disposar  d’una il·luminació correcta per a 

l’activitat humana. Els nous sistemes d’enllumenat públic poden garantir  
la seguretat d’uns carrers correctament il·luminats i, al mateix temps, 
eliminar la contaminació lluminosa i reduir  significativament el consum 
elèctric. 
 
És per  això, que hem pensat en incloure una partida per tal de substituir 
totes les bombetes de l’enllumenat públic per làmpades de vapor  de sodi 
de baix consum energètic que lumínicament contaminen menys. A més a 
més, per  tal de r eduir la contaminació lumínica substituirem els 
portalàmpades actuals per  altres segons directives mediambientals. 
 
Com a proposta referent al reciclatge domèstic i de l’hosteler ia de la zona, 
hem recollit idees dels veïns que proposen campanyes de sensibilització a 
la zona. La més curiosa es establir  una mena de banc d’oli de cuina, de tal 
forma que cada contenidor  d’oli usat el canviarem per dues entrades per  
anar  al cinema al teatre. 
 
Altr es campanyes propostes són la d’estalvi d’aigua a la llar perquè l’aigua 
té un valor  il·limitat i hem de fer  un ús acurat i r espectuós. Es 
proporcionarà el kit per la reducció del consum d’aigua domèstic. Es 
tr acta d’un adaptador  per  les diferents aixetes per  tal de augmentar la 
pressió de l’aigua sense augmentar  el cabal d’aigua. 
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Finalment incloem campanyes que vol posar en marxa l’Ajuntament de 
Tarragona per  aplicar  definitivament la recollida selectiva de matèr ia 
orgànica (una assignatura pendent de l’Ajuntament) i millorar l’actual 
nivell de r ecollida d’escombraries. Degut a la particularitat de la Part Alta, 
no són aplicables les illes de contenidors de recollida selectiva. Trobem 
que en els llocs que foren necessaris els contenidors, no es r ecomana la 
seva excavació pel tema de les restes romanes; i on es poden fer  les 
excavacions, no són accessibles pels camions de recollida o son punts 
massa distants dels edificis privats. Per tot això l’Ajuntament vol posar  en 
marxa un sistema de recollida selectiva, amb un horar i definit; portar ien 
diàr iament al barri els contenidors i posteriorment els retir arien i, així, 
cada dia. 
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5 Foment de la sostenibil itat  del desenvolupament urbà TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011

511 Instal. lació  d'energi a solar tèrmica col.lect iva ( fons 50% ) 500.000 250.000 250.000

512 Instal. lació  de façanes verdes a las mi tj aneres 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000

520 Campanya de sensib ilit zaci ó per l'estalvi d'a igua a la ll ar 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

521 Subst itució del si stema d'aigua per "aforo"  1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000

522 Subst ituci ó en llumenat  públ ic per bombetes de baix 
consum i  modif icació  per el iminar contaminació  lumín ica. 119.000 119.000

531 Campanya de sensibi lització pel ll ançam ent 
d'escombreries i  la seva recogida 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000

534 M esures per  aconseguir el reciclatge de residus (oli de 
cuina) 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2.549.000 482.500 601.500 732.500 732.500

5,1 Mesures per aconseguir  ene 
els ed ificis de l' espai públic 
mi llo r eficiència energètica

5,3 M esures per aconsegu ir el 
reciclat ge de residus

5.2 M esures per  aconsegu ir 
est alvi  d 'aigua, electr icit at, 

gas..
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 actuació 511  
CAMP:  

FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVLUPAMENT URBÀ 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA D’AJUDES PER A LA INSTAL.LACIO D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
ALS EDIFICIS. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa d’ajudes anirà destinada a la instal·lació d’energia solar 
tèrmica als edificis, fons d’ajuda a la compra i instal·lació de pannells 
solars als habitatges. 
 
OBJECTIUS: 
Potenciar la utilització d’aquests tipus d’energia a la Part Alta. 
 

BENEFICIARIS: 
Tots els habitants de la Part Alta. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 500.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008    
2009    
2010     250.000 
2011     250.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   250.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    250.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Ajudes a particulars   
 
 

Plaques solars tèrmiques 
  
  
 

  4.000 per edifici 
   
 

La r educció de consum energètic i la 
utilització d’energies r enovables. 
   

 
ES DEMANA FINANÇAMENT 
 

  
500.000 
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 Actuació 512   
CAMP:  
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ I 
DELS EQUIPAMENTS 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA D’INSTAL·LACIÓ DE FAÇANES VERDES A LES PARTES 
MITJANERES. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa d’inversió s’emmarca en les mesures de foment per a la 
r ehabilitació dels edificis de la Part Alta i en la necessitat de millorar les 
condicions d’habitabilitat i estètiques del barri. L’actuació consisteix en la 
instal·lació de aquestes façanes bioclimàtiques de tecnologia avançada a 
aquelles mitgeres que no han estat subjecte de aquesta millora a les 
intervencions  a places i carrers de les actuacions ja descrites.   
OBJECTIUS: 
- La millora de les condicions d’habitabilitat i estètiques. 
- Mesura de foment per a la rehabilitació d’edificis deteriorats. 
- Incrementar la super fície vegetal del barri. 
- Mesura d’estalvi energètic 

BENEFICIARIS: 
- Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
- El conjunt de la població, per r epresentar estalvi energètic 
- El visitants del conjunt monumental de la Part Alta, per r epresentar la 
millora de l’estètica 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 800.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008   200.000 
2009   200.000 
2010   200.000 
2011   200.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI   400.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    400.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Instal·lació mur verd   
 
 

20 ut 
  
  
 

 800.000 
   
 

La millora de la qualitat mediambiental en 
el conjunt del barri i les millores 
bioclimàtiques del edificis  objecte 
d’actuació.  

ES DEMANA FINANÇAMENT  800.000  
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 actuació 520  
CAMP:  
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ I 
DELS EQUIPAMENTS 
ACTUACIÓ:  
CAMPANYA DE SENSIBILITACIÓ PER L’ESTALVI D’AIGUA A LA LLAR. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Aquest programa s’emmarca en les mesures per fomentar la reducció del 
consum d’aigua a les llar s. La idea és proporcionar  un “kit” d’estalvi 
d’aigua per l’adaptació de les aixetes i r educció de consum. 
OBJECTIUS: 
 L’estalvi d’aigua a totes les llars 
 
 

BENEFICIARIS: 
Habitants de la Par t Alta de Tarragona 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 10.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008   5.000 euros 
2009   5.000 euros 
2010   5.000 euros 
2011   5.000 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   5.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    5.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Campanya de comunicació i compra de 

“kits” domèstics per  les llars. 
 

 Tr íptics informatius i Kits 
domèstics comprats i distribuïts. 

 20.000 
   

 Reducció del consum d’aigua als edificis 
d’habitatges. 

    
ES DEMANA FINANÇAMENT 
 

 20.000  
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actuació 521  
CAMP:  
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ I 
DELS EQUIPAMENTS 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE BOCA ALS EDIFICIS. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Aquest programa s’emmarca en les mesures de foment per  a la 
r ehabilitació dels edificis de la Part Alta i en la necessitat d’evitar  el 
malbaratament dels recursos hídrics i l’eliminació d’elements altament 
contaminats com són els dipòsits de fibrociment. L’actuació consisteix en 
l’eliminació del subministr ament d’aigua mitjançant “plumes” i la 
instal·lació de comptadors i noves canonades.   
OBJECTIUS: 
- L’estalvi d’aigua. 
- Mesura de foment per a la rehabilitació d’edificis deteriorats. 
- Eliminació de dipòsits de fibrociment. 

BENEFICIARIS: 
- Propietaris amb pocs recursos econòmics. 
- El conjunt de la població, per r epresentar estalvi d’aigua. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 1.000.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008   250.000 
2009   250.000 
2010   250.000 
2011   250.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI   500.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    500.000 euros 

 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Ajudes a particulars    Aforos eliminats i comptadors 

instal·lats 
 80% del cost per 
edifici 

 La millora de les condicions de salubritat 
dels edificis i la r educció dels consums  

    
ES DEMANA FINANÇAMENT  1.000.000  
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 actuació 522    
CAMP:  
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ I 
DELS EQUIPAMENTS 
ACTUACIÓ:  
ADAPTACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER ELIMINAR LA CONTAMINACIÓ 
LUMÍNICA I FOMENTAR L’ESTALVI ENERGÈTIC 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
L’actuació pretén la substitució de l’enllumenat públic existent que no 
s’adapti a les noves mesures de sostenibilitat i contaminació del medi 
nocturn 
OBJECTIUS: 
- L’estalvi d’energia 
- Reducció de la contaminació lumínica 
- Millora de la qualitat de l’enllumenat i de la seguretat  

BENEFICIARIS: 
- El conjunt de la població, per r epresentar un estalvi de recursos, una 
millora del confort i un augment de la sensació de seguretat 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 119.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008    
2009    
2010   119.000 euros 
2011    
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
 

APORTACIO FONS BARRI   59.500 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT    59.500 euros 

 
 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Instal·lació noves lluminàries 
 
 

300 ut 
   
 

 119.000 
   
 

La millora de la qualitat de l’enllumenat 
amb supressió d’efectes contaminants del 
medi nocturn i estalvi d’energia.  

ES DEMANA FINANÇAMENT  119.000  



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

150 

actuació 531  
CAMP: 
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. 
ACTUACIÓ: 
Campanya de sensibilització per  al llançament d’escombraries i la seva 
r ecollida. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es farà saber  a la població de la Part Alta, mitjançant educadors: on, com i 
quan llençar  les escombraries. Per exemple: que les bosses no deixin anar  
líquids, deixar les bosses dins de l’horari de r ecollida, r espectar un 
calendar i de r ecollida selectiva: dilluns el r ebuig, dimarts cartró, dimecres 
r ebuig, etc). 
OBJECTIUS: 
Millora de la imatge urbana i r educció de l’impacte visual. 
Eliminar un focus de brutícia per la incorrecta utilització de les bosses, en 
alguns casos. 

BENEFICIARIS: 
Tota la població de la Part Alta. 
La r esta de la població del municipi de Tarragona i els seus visitants. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
120.000 euros 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008  15.000 euros 
2009  15.000 euros 
2010  15.000 euros 
2011   15.000 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   60.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT    60.000 euros 
 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Campanya comunicació, incloent la 

contractació d’educadors 
mediambientals. 

 

 Contractació d’empresa 
comunicació 
 Material divulgatiu (tríptics, 
stands, etc..) 

50.000 
 
 10.000 

 Millora de l’entorn urbà. 
 
 

ES DEMANA FINANÇAMENT  60.000  



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

151 

 actuació 534  
CAMP: 
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. 
ACTUACIÓ: 
Campanya de sensibilització per  al la r ecollida de l’oli de cuina. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es farà saber  a la població de la Part Alta, mitjançant una campanya de 
sensibilització: on, com i que hem de fer  amb les restes d’oli de cuina 
domèstic. Posant en pràctica la idea de bescanviar un petit contenidor 
domèstic d’oli de cuina per  dues entrades pel cinema o teatre. 
OBJECTIUS: 
Millora el r eciclatge de residus, especialment el que fa r eferència al oli de 
cuina domèstica. 
 

BENEFICIARIS: 
Tota la població de la Part Alta. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 60.000 euros 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008  10.000 euros 
2009  10.000 euros 
2010  10.000 euros 
2011   10.000 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
 

APORTACIO FONS BARRI   50.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  50.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Campanya comunicació i sensibilització 

de la població. 
 
Premis pel la recollida selectiva. 

 Contractació de campanya de 
comunicació. 
 
 Premis per la recollida. 

30.000 
 
10.000 

 Millora de l’entorn urbà. 
 
 

ES DEMANA FINANÇAMENT  40.000  
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4..4.6. L’EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE 
L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS  
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4..4.6 L’EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I 
DELS EQUIPAMENTS DE LA SOSTENIBILITAT DEL 
DESENVOLUPAMENT URBÀ.  

 
Creiem necessari dotar d’un centre obert especialment dirigit a r esoldre 
conflictes que afectin a les dones, on puguin r ebre suport i ajut per  tal 
d’arribar  a un enteniment. 
 
A la Part Alta trobem un centre especial d’acollida a les dones que han 
sofert maltractaments, en molts casos aquestes dones venen 
acompanyades pels seus fills; i proposem la creació d’un fons per  tal de 

subvencionar  l’escola 
bressol dels nens així com 
els costos que representin 
atendre a aquests fills 
mentre les seves mares 
estiguin tr eballant. 
 

També volem habilitar  un espai com a punt de r eferència per  les dones de 
la zona on puguin r ebre or ientació laboral, informació i assessorament a 
nivell ocupacional, amb la fi de potenciar l’autocupació de les dones així 
com els projectes emprenedors. 
 
Finalment, i donat que a la Part Alta de Tarragona trobem el Conservator i 
Professional de Música (depenent de la Diputació de Tarragona), la Sala 
Trono (centre de teatre de la companyia Trono Villegas), volem aprofitar  
aquesta situació i proposem la r ealització de tot una sèrie d’espectacles al 
carrer, especialitzant cadascú dels diferents indrets i places amb diferents 

tipus d’espectacle, que tinguin 
com a nexe la participació de 
tothom en la r ecerca de l’equitat 
de gènere. 
 
A continuació exposem totes les 
actuacions previstes en aquest 
camp d’actuació i el seu valor 
pressupostar i amb el seu 
corresponent desplegament.
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 TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011
6.2 Esp ais/locals p er acollir 
activit at s de do nes per afavorir ... 621

Creació d'un cen tre de mediació  p er reso ld re 
co nf lict es 120 .000 30.000 30.000 30.000 30.000

6.3 Esp ais/locals p er af avor ir 
conciliar vida f amiliar.. 631

Creació d’un f on s d’ajut  econòmic,  per a dones de la 
casa de dones maltractades, en procés d e reinserció. 30 .000 7.500 7.500 7.500 7.500

6.5 Punt  d' inf ormació i 
assessorament  a les dones. 651

Habilit ació  d'un esp ai co m a p unt  de ref erència per 
les dones de la zona on pu guin reb re: or ient ació 
laboral, info rmació i assessorament .

236 .000 59.000 58.000 59 .000 60.000

661
Programar espect acles com a vehicle d' int egració a 
les diferent s espais d e la Part  Alta 151.500 37.875 37.875 37.875 37.875

537.500 134.375 133.375 134.375 135.375

6.6 Programes culturals 

6 Equitat de gènere en l 'ús de l' espai urbà i dels equipame
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actuació 621   
CAMP: 
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
ACTUACIÓ: 
Dotació de personal per a la creació d’un centre de mediació per 
r esoldre conflictes. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Habilitar  un espai públic de referència per treballar  la mediació com 
a forma de resoldre conflictes. 
OBJECTIUS: 

- Evitar  la confrontació entre diferents individus, famílies i 
col·lectius. 

- Disminuir la violència a la zona. 

BENEFICIARIS: 
Població del barri. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Import total: 60.000 euros 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any Import  
 2008 30.000 euros 
 2009 30.000 euros 
 2010 30.000 euros 
 2011 30.000 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   60.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT  60.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Contractació de 1 mediador a jornada reduïda 
 
 

Professional contractats per  a 2 
anys  

110.000 Contractació de personal 

Difusió a escoles, entitats i serveis de la 
comunitat 
 

Tr íptics d’informació, xerrades 
informatives 

10.000 Percentatge de població informada 

ES DEMANA FINANÇAMENT 
 

  120.000euros  
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actuació 631   
CAMP: 
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
ACTUACIÓ: 
Creació d’un fons d’ajut econòmic,  per  a dones de la casa de dones 
maltr actades, en procés de r einserció.  
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Fons econòmic com a suport de llar  d’infants i suport per persones 
que tinguin cura dels seus fills quan aquestes estiguin tr eballant. 
OBJECTIUS: 
Facilitar la r einserció al mon laboral de les dones en procés de 
r einserció per  haver  patit maltr actaments, ajudant-les 
econòmicament en l’atenció als menors que estan al seu càrrec. 
 

BENEFICIARIS: 
Dones acollides en la Casa de dones maltr actades. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 Import total: 30.000 euros 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any        Impor t  
2008       7.500 euros 
2009       7.500 euros 
2010       7.500 euros 
2011       7.500 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   15.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT  15.000 euros 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Dotació d’un fons pressupostari per tal de 
finançar r ecursos d’escola bressol, canguratge 
i/o serveis de treballadores familiars de forma 
puntual per tal de possibilitar les usuàries de la 
casa d’acollida per a dones maltr actades i /o 
dones en alt r isc social,  que puguin accedir  a 
ofertes de feina  

- ser veis de cangurs  
- ser veis de tr eballadores 
familiar s 
- financiació de places públiques 
i /o privades d’escola bressol 

7.500 euros anuals - Nombre  de nens/es matriculats/es a 
escoles bressol municipals o pr ivades. 
- Percentatge de casos finançats. 
- Percentatge d’integració laboral assolida. 

    

ES DEMANA FINANÇAMENT  30.000 euros.  
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 actuació 651   
CAMP: 
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
 
ACTUACIÓ: 
Punt d’informació i assessorament a les dones 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Habilitació d’un espai com a punt de r eferència per  les dones de la 
zona on puguin rebre: orientació laboral, suport a la inserció, 
informació i intermediació laboral, motivació per  a l’autoocupació,  
Formació en tècniques de vendes (per venda ambulant, per 
promoció de l’artesanat). 
 
 
OBJECTIUS: 
- Millorar les condicions d’ocupabilitat de les dones residents  
- Reduir la taxa d’atur de la zona, especialment del femení. 
- Fomentar l’activitat comercial a la zona 
- Afavor ir  la integració de dones de diferents col·lectius amb 
especials dificultats d’inserció (minor ies ètniques, nouvinguts, etc.) 
 

BENEFICIARIS: 
- Dones residents a la Par t Alta 
- Tots els habitants i visitants de la zona, mitjançant el foment de 
l’activitat comercial. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 Despesa prevista: 281.000,00 euros 
- Departament de Treball: 45.000,00 € 
- Resta: 236.000,00 € (118.000,00 Llei de Barris, 118.000,00 

Ajuntament) 
-  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008  59.000,00 (+10.500,00 curs de vendes) 
2009  58.000,00 (+ 11.000,00 curs de vendes) 
2010  59.000,00 (+11.500,00 curs de vendes) 
2011  60.000,00 (+12.000,00 curs de vendes) 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
- Servei Municipal d’Ocupació 
 
Altr es / Observacions: 
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ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Oficina d’informació laboral per  dones  
- Contractació personal orientació/inserció . 
- Contractació personal administr atiu 
- Material or ientació 

Nombre d’usuàries ateses.   
145.000,00 € 
  77.000,00 € 
  14.000,00 € 

Reducció de la taxa d’atur  femenina de la 
zona 
Nombre de persones insertades 
laboralment 

Curs de tècniques de vendes (especial per a 
venda ambulant i artesanal) 

Nombre de participants dels 
cursos 

  45.000,00 € 
(a càrrec del Dep. 
Treball) 

Millora de la situació laboral dels 
habitants del barri 
Millora en la qualitat comercial 

ES DEMANA FINANÇAMENT  236.000,00 €  
  
 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PERS. ORIENTACIÓ               35.500,00              36.000,00               36.500,00               37.000,00            145.000,00 

PERS. ADMINISTRATIU (25 h/set.)              18.500,00               19.000,00               19.500,00               20.000,00              77.000,00 

MATERIAL ORIENTACIÓ                5.000,00                3.000,00                 3.000,00                3.000,00              14.000,00 

CURS DE VENDES (a càrrec Dep. Treball)              10.500,00              11.000,00               11.500,00               12.000,00              45.000,00 

TOTALS 69.500,00 69.000,00 70.500,00 72.000,00 281.000,00 

FINANÇAMENT      

Departament de Treball Generalitat - 10.500,00 - 11.000,00 - 11.500,00 - 12.000,00   - 45.000,00 

ES DEMANA FINANÇAMENT PER: 59.000,00 58.000,00 59.000,00 60.000,00 236.000,00 
 

APORTACIO FONS BARRI  118.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  118.000 euros 
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actuació 661   
CAMP: 
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
ACTUACIÓ: 
Mostra d’espectacles al carrer. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es preveu presentar la consolidació d’una mostra intensiva durant el 
segon cap de setmana de juny coorganitzada i congestionada amb 
entitats i col.lectius joves culturals que amb la iniciativa de fer  actes 
al carrer  s’involucren del programa. Es preveu que posteriorment 
entitats i col·lectius artístics r ealitzin un passi itinerant 
d’espectacles de carrer per  la part alta i que finalment s’allotgi en 
una plaça emblemàtica coma ara la Plaça de les Cols on es 
r ealitzaran les actuacions. 
OBJECTIUS: 

- Integrar tot els agents socials i personals, a tr avés de la 
cultura 

- Dinamitzar  l’espai públic de la part alt. 
- Complementar l’ofer ta d’activitats actuals. 

BENEFICIARIS: 
Població del barri,  
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Import total: 151.500 euros 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any Import  
 2008 37.875 euros 
 2009 37.875 euros 
 2010 37.875 euros 
 2011 37.875 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Àrea de Cultura, Joventut i festes. 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

 
 

 
APORTACIO FONS BARRI   75.750 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT  75.750 euros 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Contractació diferents grups per  la r ealització 
d’espectacles. 

Realització d’espectacles i mostra 
cultural.  

30.000 euros/any  

Difusió a escoles, entitats i serveis de la 
comunitat 

Tr íptics d’informació, xerrades 
informatives 

7.875 anyals  

ES DEMANA FINANÇAMENT   151.500euros  
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4..4.7. DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA 
MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I 
ECONÒMICA. 

 
 

 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

161 

4..4.7 DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE 
COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I 
ECONÒMICA 

 
De les propostes d’actuació que incloem, cal destacar  la creació d’una casa 
d’oficis, especialment dedicat a: fusteria, ebenisteria, fontaneria i altres 
tipus d’oficis que promoguin la 
r eactivació de l’activitat 
artesanal i ocupacional del barr i. 
 
Com s’explica a la diagnosi, un dels 
fets caracter ístic de la població de la 
Part Alta, és la gran quantitat de gent 
de més de 80 anys que hi viuen 
(r epresenten el 12%, quan la mitjana 
de la ciutat de Tarragona és el 6%), és 
per  això que proposem la creació 
d’un programa global d’atenció a la 
gent gran que cobreixi tot tipus de 
situacions i necessitats. 
 
Aprofitant les places i diferents espais 
volem proposar programes educatius que busquin la recuperació de jocs 
populars, així com voldr íem realitzar  un programa de especialització 

cultural dels mateixos, que serveixi com a mostrador de les diferents 
cultures que habiten al barri i ala ciutat. 
 
Dels suggeriments dels habitants de la Part Alta volem destacar la creació 
de noves parades d’autobús a la zona nord del barri, i la creació d’una 
nova parada d’autobús a l’entrada del CAP (Centre d’Assistència Pr imària) 
doncs actualment es troba a uns 400 mts. Aquest CAP és el que dóna 
assistència a la gran majoria d’habitants del barri. 
 
El s estudis de la Cambra de Comerç de Tarragona, indiquen que el futur  
comercial de la zona, passaria per  una especialització del comerç en 
diferents tallers i oficis (pintors, fotògrafs, fusters, etc..) Degut a que els 
hàbits actuals de la societat no faciliten la creació del petit comerç, s’ha de 
crear  un comerç específic, de qualitat i dir igit a un públic concret (no 
massiu). 
 
Hi ha propostes que combinen l’atractiu tur ístic de la zona amb la creació 
de rutes gastronòmiques pels diferents indrets del barri. 
 
També volem crear un programa per  tal d’atraure espots publicitaris i fins i 
tot pel·lícules , fer  de la Part Alta l’aparador de la ciutat de Tarragona. 
 
A continuació exposem totes les actuacions previstes en aquest camp 
d’actuació i el seu valor pressupostar i amb el seu corresponent 
desplegament.
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TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011
711 Mill orar l'accessibili tat  als d iferen ts comerços (f ons d'aju t) 150.000 37.500 37.500 37.500 37.500

712
Programa de dinam ització comercial PA. 
Di namitzaci ó del col.l ect iu d'art istes artesans i  
comerços

36.000 10.000 9.000 8.500 8.500

721 Atr aeur e la reali tzació i pr oducci ó de spots 
publi cit aris 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000

722 Real ització de jornades gastronòmiques 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000

723 Real ització de mat erial divulgat iu (rutes romana, 
medieval,  ... ) 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7,3 Program es de foment del 
t reball

731 Cr eació casa d'of i cis, fusteria, ebanisteria,  fontaneria 
i al t res 45.000 11.250 11.250 11.250 11.250

7,4 Pr ogrames de foment 
d'integració social ..

741 Programa global atenció gent gr an 140.000 35.000 35.000 35.000 35.000

742 Real izar act ivitats per donar a coneixer diferents 
cultures que viuen a la zona 70.000 17.500 17.500 17.500 17.500

743 Programes educat ius de jocs populars 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000

744 Programes especialització cultural de les places 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000

7,5 Programes per m illorar la 
mobilit at  urbana

751 Mil lorar l'accesibil itat  al Cap M urall es 20.000 20 .000

752 Cr eació de 2 noves parades d' autobús a la zona nort  
de la par t  Alta i interior 10.000 10.000

741.000 208.750 177.750 177.250 177.250

7 Programes per a la millora social, urbaníst ica i 

7,2 Program es de promoció local i  
turíst ica

7,1 Programes de dinamització 
act ivi tat  comercial
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 actuació 711  
 
CAMP: 
 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
ACTUACIÓ:  
Programa de supressió de barreres arquitectòniques en els comerços 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
El programa consistir à en subvencionar  el 50%, amb un límit de 6.000 € 
per  actuació, les obres i inversions encaminades a la millora dels 
accessos i mobilitat inter ior  dels comerços de la Part Alta.   
OBJECTIUS: 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
- Millora de la mobilitat interior dels comerços 
- Millorar l’accés als comerços 

BENEFICIARIS: 
- Població amb dificultats de mobilitat 
- Els visitants de la Part Alta 

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 150.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any  Import  euros 
2008            37.500 € 
2009            37.500 € 
2010            37.500 
2011            37.500 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 

 

 
 

APORTACIO FONS BARRI  75.000 euros   
APORTACIO AJUNTAMENT  75.000 euros

 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Instal·lació de r ampes 
- Supressió de desnivells  

- 7.500 €/ut 
- 3.000 €/ut 

 
 

 
150.000 € 

- Supressió barreres arquitectòniques 
- Millora de l’accessibilitat i mobilitat 

 

ES DEMANA FINANÇAMENT  150.000 €  
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actuació 712   
CAMP: 
Desenvolupament de programes que comportin una millora social, 
urbanística i econòmica del barri. 
 
 
ACTUACIÓ: 
Programes dinamització comercial  
Dinamització del col·lectiu d’artistes, artesans i comerços 
especialitzats de la Part Alta, per  tal d’accelerar-ne el seu 
creixement i desenvolupament artesanal i comercial 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Mitjançant creació d’activitats com ara jornades de portes obertes 
als seus tallers, r ealització de fulletons divulgatius sobre aquestes 
activitats i promocionar-les durant tot l’any 
 
OBJECTIUS: 
- Potenciar turísticament la zona 
- Dinamitzar  el conjunt d’activitat artesanal de la Part Alta 
 

BENEFICIARIS: 
- El conjunt d’activitat artesanal de la Part Alta 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
-  Despesa prevista:  
 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008  10.000,00 
2009    9.000,00 
2010    8.500,00  
2011    8.500,00  
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
- Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 
- Col·lectiu d’artistes, artesans i comerços especialitzats  de la 

Part Alta 
 
Altr es / Observacions: 
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ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Dinamització comercial d’artistes i artesans 

- Jornades de portes obertes 
- Edició de material divulgatiu 

Comerços participants 
Comerços afectats per  la 
millora 

 
20.000,00 € 
16.000,00 € 

Increment de l’activitat comercial 
artística, artesana i especialitzada. 
Impacte econòmic en la zona i en els 
comerços 
Nombre de jornades organitzades 

    

ES DEMANA FINANÇAMENT  36.000,00 €  
 
 
 
 

 
 
 

 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

DESPESES JORNADES                5.000,00                5.000,00                 5.000,00                 5.000,00              20.000,

MATERIAL DIVULGATIU COMERÇOS                5.000,00                4.000,00                 3.500,00                 3.500,00              16.000,

TOTALS              10.000,00                9.000,00                 8.500,00                 8.500,00              36.000,

FINANÇAMENT      
 

APORTACIO FONS BARRI  18.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  18.000 euros 
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 actuació 721  
 
CAMP: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA 
MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
 
ACTUACIÓ: 
Atreure la r ealització  d’espots publicitar is  i filmacions 
cinematogràfiques a la Part Alta  
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Atreure a les productores i agències de publicitat a que realitzin 
filmacions cinematogràfiques o publicitàries en els diferents espais 
de la Part Alta 
L’objectiu es donar a conèixer  als productors del sector les 
potencialitats de la zona i facilitar-los-hi la tasca per  a què puguin 
rodar  
 
OBJECTIUS: 
- Potenciar turísticament la zona 
- Potenciar el conjunt d’activitat comercial de la Part Alta 
BENEFICIARIS: 
Els establiments de la Part Alta 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 60.000 € 
 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008 Import 15.000 euros 
Any 2009 Import 15.000 euros 
Any 2010 Import 15.000 euros 
Any 2011 Import 15.000 euros 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona / Ajuntament de 
Tarragona / FILM OFFICE TÀRRACO 
 
 
Altr es / Observacions: 
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APORTACIO FONS BARRI  30.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  30.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
-  Donar a conèixer a les productores del 
sector  les potencialitats del territori. 
-  Facilitar  la tasca per  a que puguin rodar  a la 
zona. 

- Realització de guies de 
serveis i localitzacions 
- Assistència a productores i 
agències de publicitat 

30.000 euros -  Augment de visitants a la zona 
-  Impacte econòmic 

-  Fomentar la cultura audiovisual a tr avés de 
festivals i fir es  
-  Programes de promoció local i turística 

-  Assistència a fir es i festivals. 
-  Edició de tríptics de 
sensibilització dirigits als veïns 
de la zona 
 

30.000 euros - Millora de la imatge de la Part Alta 

ES DEMANA FINANÇAMENT  60.000 euros 
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actuació 722   
 
CAMP: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA 
MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
 
ACTUACIÓ: 
Jornades gastronòmiques als r estaurants especialitzats en cuina 
d’autor de la part alta 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
- Realització de jornades gastronòmiques als restaurants 

especialitzats en cuina d’autor de la Part Alta, amb la r ealització 
pr incipal de menús o degustacions que incloguin elements que 
evoquin l’essència d’aquesta zona tan emblemàtica de la ciutat. 
També s’hi poden adherir pastissers artesans. Participació en la 
promoció de les jornades. 

 
 
OBJECTIUS: 
- Potenciar turística i gastronòmicament la zona 
- Crear unes jornades gastronòmiques per complementar l’ofer ta 
d’oci 

BENEFICIARIS: 
El conjunt de restaurants i pastissers del barri que compleixin els 
r equisits 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 20.000 € 
 
 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2008 Import 5.000 euros 
Any 2009 Import 5.000 euros 
Any 2010 Import 5.000 euros 
Any 2011 Import 5.000 euros 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 
Restaurants i pastissers del Casc Antic 
 
Altr es / Observacions: 
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APORTACIO FONS BARRI  10.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  10.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Motivació dels r estaurants de la Part Alta per 
tal que presentin menús degustació que 
evoquin l’essència de la zona. 
Establir un cir cuit que inclogui també als 
pastisser s ar tesans 

Implicació dels restaurants  
Implicació dels pastissers 

8.000 euros Nombre de restaurants participants 
Nombre de pastissers participants 

Programes de promoció local i turística Opuscles de gastronomia  
Tr íptics d’informació de les 
jornades 

12.000 euros Nombre de comensals participants en les 
jornades. 
Sensibilització i enaltiment de 
l’autoestima d’una gastronomia 
caracter ística de la zona 
 

ES DEMANA FINANÇAMENT  20.000 euros 
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 actuació 723 7  
CAMP: 
Desenvolupament de programes que comportin una millora social, 
urbanística i econòmica del barri 
ACTUACIÓ: 
Visites guiades en diferents idiomes: 
Ruta romana Ruta medieval 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es tracta de realitzar  visites guiades a la Part Alta, per  tal de potenciar  el 
patrimoni més emblemàtic de la ciutat. Recorregut a peu acompanyat per 
un guia oficial Dos rutes les quals inclouen: 
 .Ruta romana: maqueta romana, muralla romana, torre del Pretori, 
cir c romà i amfiteatre 
 .Ruta medieval: maqueta medieval situada a la torre del Pretori, 
antic mercat medieval, inscripcions hebraiques a la Casa del Degà, 
Catedral  
Duració: 2 hores  
- Per  tal de conèixer les rutes creades s’editen material de divulgació de 

cada ruta i flyers per  donar a conèixer l’existència de les visites 
guiades. 

OBJECTIUS: 
 - Promocionar  rutes turístiques per  la Part Alta amb la divulgació 
d’aquestes rutes 
- Potenciar turísticament el patr imoni  
- Donar a conèixer  la Part Alta 

 
BENEFICIARIS: 
  - El conjunt d’activitat comercial del barri. 
- La totalitat de visitants del Casc Antic 
  
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
La dotació prevista és de 40.000 € 
 
 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 10.000 € 
Any: 2009  Import: 10.000 € 
Any: 2010  Import: 10.000 € 
Any: 2011  Import:  10.000 €   
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 
 
Altr es / Observacions: 
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APORTACIO FONS BARRI  20.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  20.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Estructuració de la ruta i promoció local i 
turística  

Número de monuments inclosos 
en la ruta  
Opuscles editats 

Any 2008  Import 10.000€ 
Any 2009  Import 10.000€ 
Any 2010  Import 10.000€ 
Any 2011  Import 10.000€ 

Organització i coordinació de les visites 
guiades 

Tr íptics d’informació 
Número de visites organitzades 

 

ES DEMANA FINANÇAMENT  40.000 euros 
 

Sensibilització de les rutes existents i 
difusió del patrimoni existent a la Part 
Alta. 
Número de persones que realitzen les 
visites guiades 
Índex de satisfacció dels usuaris de la 
visita guiada 
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 actuació 731   
CAMP: 
Programes per  a la millora social, urbanística i econòmica. 
 
 
ACTUACIÓ: 
- Programes de foment del tr eball 
- Programes de dinamització de l’activitat comercial 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Casa d’oficis (un any de durada) de fuster ia, ebenister ia  i 
r estauració de mobles antics 
Activitats de promoció del comerç d’antiguitats 
 
OBJECTIUS: 
Millorar les condicions d’ocupabilitat dels joves de la zona 
Fomentar l’activitat de venda i restauració de mobles antics (activitat 
força present a la Part Alta de Tarragona) 
Establir convenis de col·laboració amb entitats de la zona (p. ex. 
gremi de fusters, comerciants de la Part Alta), per tal de treballar  
conjuntament aspectes de desenvolupament econòmic 

BENEFICIARIS: 
- Joves menors de 25 anys, en situació d’atur , r esidents a la zona 
- Comerciants dedicats a la venda de mobles antics 
- Empresar is de fuster ia 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Despesa prevista  
 
Consultar  la taula del darrera 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import                                                             . 
2008  10.000,00 (Campanya promoció comerços) 
2009  126.000,00 euros (Casa d’oficis) 
2010  169.000,00 euros (Casa d’oficis, convenis  

              comerciants) 
2011  10.000,00 (Campanya promoció comercial) 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Tarragona 
Altr es / Observacions: 
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ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Casa d’oficis de fusteria, ebenister ia i 
r estauració de mobles  

Alumnes par ticipants 280.000,00 € Alumnes que finalitzen la formació 
Alumnes que continuen amb formació 
r eglada 

Gestió i coordinació de la Casa d’oficis  10.000,00 €  

Convenis amb comerciants d’antiguitats per  la 
contractació dels alumnes 

Alumnes contractats 
Comerços que signen convenis 

 
15.000,00 € 

Alumnes que continuen després del primer 
any 

Promoció comercial de mobles i antiguitats 

- Campanya de promoció dels 
comerços d’antiguitats 

- Edició de material divulgatiu 

Comerços que participen 
Nombre de visitants 

20.000,00 € - Nombre de campanyes realitzades 
- % d’increment de l’activitat comercial 

d’antiguitats 

ES DEMANA FINANÇAMENT  45.000,00 € 
(despeses de gestió, 
convenis i despeses 

promoció) 

 

DESPESES DEPARTAMENT TREBALL AJUNTAMENT LLEI DE BARRIS 
CASA D’OFICIS    

PERSONAL 45.000,00 30.000,00  
1a FASE (2009) 

MATERIAL 23.000,00 23.000,00  
PERSONAL 72.000,00 47.000,00  

2a FASE (2010) 
MATERIAL 15.000,00 15.000,00  

GESTIÓ, COORDINACIÓ, ETC. 0,00 5.000,00 5.000,00 

CONVENIS COMERCIANTS 0,00 7.500,00 7.500,00 

PROMOCIÓ COMERCIAL  0,00 10.000,00 10.000,00 
TOTAL  155.000,00 137.500,00 22.500,00 

   APORTACIO FONS BARRI  22.500 euros  
APORTACIO AJUNTAMENT  22.500 euros 
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 actuació 741   
 
CAMP: 
Programes per  a la millora social, ,urbanística i econòmica. 
 
ACTUACIÓ: 
Programa d’atenció integral a la gent gran. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
La pr imera fase consistiria en censar  totes les persones amb un 
nivell de dependència alt i estudiar la seva situació a la llar: situació 
sòcio - econòmica i familiar . Creació d’una plataforma de voluntaris 
per  atendre les necessitats del col·lectiu de gent gran de la Part 
Alta. 
 
 
OBJECTIUS: 
Afavor ir la continuïtat de les persones grans al seu entorn 
mitjançant l’aplicació de mesures que ho facilitin. 
Fomentar la implicació social dels veïns de la zona en els problemes 
de la ter cera edat mitjançant la creació d’una xarxa de voluntariat. 
 

BENEFICIARIS: 
Població de la tercera edat de la Part Alta. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 Import necessar i 140.000 euros 
 
 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any   Import 
2008  35.000 euros  
2009  35.000 euros  
2010  35.000 euros 
2011  35.000 euros 
 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Institut Municipal de Serveis Socials 
 
Altr es / Observacions: 
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APORTACIO FONS BARRI  70.000 euros    
APORTACIO AJUNTAMENT  70.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Contractació d’un psicoterapeuta i un 
tr eballador  social (jornada reduïda) 

Contractació del personal   125.000 euros Creació de l’equip. 
 

Cens de persones dependents Nombre de persones amb 
necessitat d’atenció. 

     5.000 euros Percentatge de persones majors de 75 
anys censades. 

Dotació pressupostàr ia per  arranjaments Pressupost anual per adquisició 
d’estr is i mater ial 

   10.000 euros Nombre d’arranjaments realitzats 

Sensibilització de la població per crear 
plataforma de voluntariat 

Reunions amb les entitats del 
barr i, xerrades informatives. 
Cens de les persones 
susceptibles de tenir un 
voluntar i. 
Material fungible. 
Material de suport informàtic. 
Cursos de formació 
continuada. 

 Nombre de persones voluntàries 
Nombre de persones ateses per 
voluntar is. 

ES DEMANA FINANÇAMENT  140.000 euros 
 

 



Fitxa per la Realització de Propostes 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

 actuació742   
CAMP: 
Desenvolupament de programes que comportin una millora social, 
urbanística i econòmica del barri. 
ACTUACIÓ: 
Activitats per donar  a conèixer  diferents cultures que viuen a la zona 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Realitzar  activitats de lleure que donin a conèixer  les diferents 
cultures que pugui haver  a la zona. 
 
OBJECTIUS: 
Donar a conèixer  realitats de la zona aportades per la gent 
nouvinguda, d’altres cultures i països. 
 

BENEFICIARIS: 
Veïns del barri. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Import total. 70.000 euros 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any  Import  
2008     17.500 euros 
2009     17.500 euros 
2010     17.500 euros 
2011     17.500 euros 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 

  
ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

Difusió de les activitats 
 

Campanya de comunicació i 
tr íptics d’informació 

56.000 euros Impacte de la difusió. 

Instal·lació de parades al carrer durant les 
festes veïnals 

Instal·lació de parada: mater ial,  4000 euros Nombre de visitants que passen per les 
parades. 

Projecció de reportatges al centre cívic Activitats audiovisuals amb 
material de vídeo i àudio del 
centre cívic 

4000 euros  Nombre d’assistents i indicadors 
d’impacte, 
 

Activitats de degustació gastronòmica a espais 
públics 

Adquisició d’aliments i  
begudes 

6000 euros Nombre de persones que hi acudeixen, 
en progressió anual 

ES DEMANA FINANÇAMENT   70.000 euros APORTACIO FONS BARRI  35.000 euros   
APORTACIO AJUNTAMENT  35.000 euros 
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 actuació 743 7 
CAMP: 
Programa per  a la millora social, urbanística i econòmica. 
ACTUACIÓ: 
JUGUIPIPA: jocs a les placetes de la part alta. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Els jocs popular s han estat històricament lligats als carrer s d’aquest barri. 
Els seus carrer s i placetes havien estat ocupats pels nens i les nenes. 
Aquest programa els retorna el protagonisme amb la instal·lació de jocs 
tr adicionals projectats durant deu jornades. 
 
OBJECTIUS: 
- Fomentar l’ús de la via pública com a espai de joc i convivència. 
- Interrelacionar la població del barri amb la d’altr es zones de la ciutat. 

BENEFICIARIS: 
- Infants del barri i famílies. 
- Infants i famílies d’altres zones de la ciutat. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Import total 60.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 15.000 € 
Any: 2009  Import: 15.000 € 
Any: 2010  Import: 15.000 € 
Any: 2011  Import:  15.000 €   
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Àrea de Cultura, Joventut i Festes 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI  30.000 euros    

APORTACIO AJUNTAMENT  30.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Adequació infr astructural Neteja 

Connexió elèctrica 
30.000 euros 

Selecció dels jocs Instal·lació dels jocs 20.000 euros 
Campanya de comunicació Edició de materials 

Creació web 
 9.000 euros 
 

Possibilita l’habilitació dels espais com a 
àrees de joc 
Permet el coneixement de jocs que 
integren el patrimoni etnogràfic de la 
ciutat. 
Facilita l’accessibilitat a la informació 

Avaluació de l’activitat Reportatge fotogràfic 1.000 euros Documenta els jocs r ealitzats 
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 actuació 744 7 
CAMP: 
Programa per  a la millora social, urbanística i econòmica. 
ACTUACIÓ: 
Programa de places actives 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Programació d’activitats ludicoculturals en un seguit de places de la Part 
Alta, especialment de la seva zona esquerra, particularment les més 
degradades urbanísticament, amb la finalitat de Dinamitzar-les. La idea 
podria consistir  a especialitzar cada plaça en un gènere artisticocultural. 
Exemple: plaça de St. Miquel, amb la música; plaça de dames i Vells, amb 
la poesia i la màgia; plaça d’en Ripoll, amb els conta contes i titelles; etc. 
OBJECTIUS: 
Crear una dinàmica d’ocupació del carrer  que faci més agradable la 
r esidència en aquests llocs. 

BENEFICIARIS: 
Tots els veïns de la Part Alta. 
Tots els altr es veïns de Tarragona que hi acudeixin.    
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
240.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 60.000 € 
Any: 2009  Import: 60.000 € 
Any: 2010  Import: 60.000 € 
Any: 2011  Import:  60.000 €   
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Àrea de Cultura, Joventut i Festes 
 

APORTACIO FONS BARRI  120.000 euros  
APORTACIO AJUNTAMENT  120.000 euros 

 
 

 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Consulta amb els veïns i amb els agents 
culturals dels espais i les línies de programació 

Reunions realitzades 10.000 euros 

Planificació i organització de l’activitat. Projecte acabat 60.000 euros 
Comunicació de l’activitat Materials editats 40.000 euros 

Implica els veïns i els agents culturals en 
la r ealització del programa. 
Permet tenir una visió de conjunt del que 
es farà durant quatre anys 
 

Realització de l’activitat, consistent en una 
programació diversificada d’espais i continguts 
(música, poesia, teatre, dansa, titelles, circ, 
etc.) 

Nombre d’activitats. 
Nombre d’assistents 

130.000 euros Facilita la visualització de la vida a la Part 
Alta 
Augmenta el nivell d’identitat entre els 
veïns del barri. 
Atreu altres visitants de fora del barri. 
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 actuació 751 7 
CAMP: 
Programa per  a la millora social, urbanística i econòmica. 
ACTUACIÓ: 
 Programes per millorar la mobilitat urbana 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es tracta de crear una nova parada d’autobús i millorar  l’accés al CAP 
Muralles, on tenen el centre d’atenció primària la majoria de residents del 
barr i. 
OBJECTIUS: 
Actualment la parada d’autobús més propera es troba a 400 metres del 
centre, la qual cosa no facilita l’accessibilitat, i les voreres no són 
fàcilment accessibles. 
 

BENEFICIARIS: 
Tots els veïns de la Part Alta. 
Tots els altr es veïns de Tarragona que hi acudeixin.    
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
20.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 20.000 € 
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:    
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Urbanisme / Empresa Municipal de  Transports 
 

 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI  10.000 euros  

APORTACIO AJUNTAMENT  10.000 euros 
 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Presentar  ruta transport amb parada davant del 
CAP. 

Recorregut autobús 3.000 euros 

Reducció de voreres, bancs per  seure i 
marquesina. 

Accessibilitat carrer , pas de vianants, 
parada autobús 

17.000 euros 

   

Millora d’accessibilitat dels veïns del barri 
als serveis bàsics. 
 
 

 ES DEMANA FINANÇAMENT   
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 actuació 752 7 
CAMP: 
Programa per  a la millora social, urbanística i econòmica. 
ACTUACIÓ: 
 Programes per millorar la mobilitat urbana, amb la creació de dues noves 
parades d’autobús. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es tracta de crear dues noves parades d’autobús a la zona nord del barri, 
actualment només està comunicada la zona sud, però no l’interior  i zona 
nord. 
 
OBJECTIUS: 
Millorar l’accés dels habitants del barri al ser vei d’autobús municipal, 
millorant l’accessibilitat actual. 
 
 

BENEFICIARIS: 
Tots els veïns de la Part Alta. 
Tots els altr es veïns de Tarragona que hi acudeixin.    
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
10.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import: 10.000 € 
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:    
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Urbanisme / Empresa Municipal de  Transports 
 

 
 
 
 

 
APORTACIO FONS BARRI  5.000 euros  

APORTACIO AJUNTAMENT  5.000 euros 
 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Presentar  ruta transport amb parada davant del 
CAP. 

Recorregut autobús 3.000 euros 

Creació de dues noves parades d’autobús amb 
bancs i voreres. 

Parades d’autobús. 7.000 euros 

   

Millora d’accessibilitat dels veïns del barri 
als serveis bàsics. 
 
 

 ES DEMANA FINANÇAMENT   
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4..4.8. ACCESSIBILITAT I LA SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
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4..4.8 ACCESSIBILITAT I LA SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 

 
Aquesta és una de les partides pressupostàries més importants, amb un 18 
% del total del projecte. Recordem que la Part Alta de Tarragona es troba 
en un turó que dóna protagonisme a les tr es plataformes que ja hem 
comentat abans (Circ, Fòrum i Temple a les terrasses infer ior , intermitja i 
superior, r espectivament). Aquest desnivell es supera mitjançant escales i 
pendents. 
 
 
 
Per  tot això, la importància d’actuar  en la supressió de barreres 
arquitectòniques als principals recorreguts turístics i centres d’habitatges, i 
la modificació de la pavimentació.  

 
També creem un fons d’ajuts per  millorar  l’accessibilitat als comerços i 
habitatges particulars, en definitiva fer  la Par t Alta més accessible. 
 
Aquesta orografia del terreny dificulta i no ofereix una fàcil accessibilitat, 
és per  això que volem donar   
un bon impuls, amb totes les actuacions previstes,  per  millorar  
l’accessibilitat a tot el barri.  
 
A continuació exposem totes les actuacions previstes en aquest camp 
d’actuació i el seu valor pressupostar i amb el seu corresponent 
desplegament.
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8 Accessibil itat  i  supressió de barreres arquitectòniques TOTAL 2.008 2.009 2.010 2.011

811

Su pressió  de b arreres arq uit ect òni ques al C/La Nau i als 
recorregut s: des de la Plaça d el Fò ru m f ins a Plaça Sant  
Mi quel (C/M erceri a i  C/Civaderia) i  d es del C/M erceria fi ns a 
C/La Nau (C/Dest ral i C/Cald erers)

869.000 144.833 144.833 289.667 289.667

812 Su pressió  de b arreres arq uit ect òni ques al Passeig  
Arqueo lòg ic 600.000 600.000

813 Su pressió  de b arreres arq uit ect òni ques a locals p úb lics i 
cent res tu ríst ics 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

814 Su pressió  de b arreres arq uit ect òni ques a la Casa 
Cast ellarn au 210.000 210.000

8.2 A mpl iació de vo reres, 
gu als, passos de vianants.. 821 Mo dif icaci ó pavimen tació po rtal d e San t A nt oni  i  port al 

del Roser (t ot  al mat eix n ivel l) 20.000 20.000

1.799.000 189.833 169.833 524.667 914.667

8.1 El iminació de bar reres 
arqu itectò niqu es.
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 actuació 811  
 
CAMP:  
 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
ACTUACIÓ:  
PROGRAMA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 L’actuació consisteix en les obres de supressió de barreres 
arquitectòniques mitjançant la urbanització complerta dels següents 
r ecorreguts interns 
- Plaça del Fòrum fins a Plaça de Sant Miquel (carrers Merceria i Civaderia) 
- Carrer Mercer ia fins a Carrer de la Nau (carrers de la Destral i Calderers) 
 - Baixada Misericòrdia  
OBJECTIUS: 
- Augmentar el número de carrers i r ecorreguts sense barreres 
arquitectòniques. 
- Millorar la urbanització dels carrers. 
- Primar l’ús del vianant  

BENEFICIARIS: 
- Tota la població del barri, en especial aquella amb dificultats de 
mobilitat. 
- Els visitants del conjunt monumental de la Part Alta. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació econòmica prevista és de 869.000 €  
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 
2008    144.833 
2009    144.833 
2010   289.667 
2011    289.667 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

 
ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 

- Aixecament paviment existent 
- Soterrament serveis 
- Subbases i paviment de pedra 
- Enllumenat 
- Mobiliari 

2.500 m2 
  
 2.500 m2 
 

 53.000 
 122.000 
 514.000 
120.000 
  60.000 

La supressió de les barreres 
arquitectòniques i la millora de tr es 
r ecorreguts turístics    

ES DEMANA FINANÇAMENT  869.000  
 

APORTACIO FONS BARRI  434.500 euros  APORTACIO AJUNTAMENT  434.500 euros 
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 actuació 812   
CAMP: 
Accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques. 
ACTUACIÓ: 
Supressió barreres arquitectòniques al Passeig Arqueològic 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Adequació del Passeig Arqueològic, suprimint les barreres 
arquitectòniques, construcció de taquilles, millora de les condicions del 
r ecorregut, les zones verdes així com de la il·luminació ornamental i la 
senyalització. Creació de zones de descans amb serveis i mobiliari urbà. 
OBJECTIUS: 
Adequar  el passeig per aquest entorn monumental, que funciona com un 
recorregut visitable al peu de les muralles i constitueix un punt de 
r eferència de la Tarragona monumental que necessita d’una millora 
general per  tal de fer-lo més agradable i comprensible.   

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
       600.000  € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  
Any: 2009  Import:  
Any: 2010  Import:  
Any: 2011  Import:  600.000 €   
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Ajuntament de Tarragona. 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI  300.000 euros   
APORTACIO AJUNTAMENT  300.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Formació i Pavimentació vials 
Eliminació de barreres arquitectòniques 
Construcció de r ampes d’accés 
Renovació mobiliar i urbà 

M2 paviment: 5.000 
Nre barreres arq. Eliminades: 5  
Nre. De rampes instal·lades: 3 
Nre elements mobiliari: 90 

260.000 € 
150.000 € 
80.000 € 
70.000 € 

Millora de les instal·lacions comunes 
elèctriques i de comunicació 

nre.  Fanals: 140  40.000 € 

ES DEMANA FINANÇAMENT  600.000€  

100 % de la població local, visitant i 

usuària beneficiària 

Millora de la imatge urbana 
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actuació 813  
CAMP: 
 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
ACTUACIÓ:  
Supressió de barreres arquitectòniques en edificis i locals públics i llocs 
d’interès turístic 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
La inversió consistir à en executar  actuacions puntuals per  millorar  
l’accessibilitat i mobilitat en aquells edificis i locals públics i en llocs 
d’interès turístic, com poden ser els diferents elements del conjunt 
monumental de la Part Alta, a través de la supressió de barreres, creació 
de r ampes, habilitació d’itineraris alternatius i d’altres actuacions similars 
i r espectant sempre el seu valor històric.   
OBJECTIUS: 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
- Millora de la mobilitat a l’inter ior  i exterior dels monuments 
- Millorar l’accés als edificis i locals d’ús públic 

BENEFICIARIS: 
- Població amb dificultats de mobilitat 
- Els visitants de la Part Alta 

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 100.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any  Import  euros 
2008            25.000 
2009            25.000 € 
2010            25.000 € 
2011            25.000 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 

 

APORTACIO FONS BARRI  50.000 euros   
APORTACIO AJUNTAMENT  50.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Instal·lació de r ampes 
- Supressió de desnivells a les entrades dels 

locals i edificis 
- Habilitació r ecorreguts alternatius 

- 7.500 €/ut 
- 3.000 €/ut 

 
- 12.000 €/ut 

 
100.000 € 

- Supressió barreres arquitectòniques 
- Millora de l’accessibilitat i mobilitat 

 

    
ES DEMANA FINANÇAMENT  100.000 € 

 
 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

187 

actuació 814-8  
CAMP: 
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
Accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques. 
ACTUACIÓ: 
Casa Castellarnau Projecte per  la 2a fase de l’adequació d’accessos i 
comunicacions verticals de l’edifici. 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Continuació dels tr eballs iniciats amb la execució del projecte de 
cobriment del pati de la planta noble, per tal de comunicar  els 
diferents nivells de l’immoble i de les dependències i serveis que 
hostatja (oficines, magatzems, sales exposició, etc.) Instal·lació 
aparells elevadors (ascensor  i muntacàrregues i condicionament 
puntual sales i accessos   
OBJECTIUS: 
Facilitar la mobilitat per  l’edifici des de nivell de carrer  fins les golfes 
de persones i coses amb el suport de mitjans tècnics  

 

BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es 
desplaci a Tarragona.   
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 210.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2008  Import:  
Any: 2009   Import:  
Any 2010  Import: 210.000 euros 
Any: 2011  Import:  
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Ajuntament de Tarragona. 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 

APORTACIO FONS BARRI  110.000 euros   
APORTACIO AJUNTAMENT  110.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Eliminació de barreres arquitectòniques 
Construcció de r ampes d’accés en edificis 

Nre. Ascensors instal·lats: 2 
Nre barreres arq. Eliminades: 5  
Nre. De rampes instal·lades: 3 

160.000 € 
10.000 € 

Millora de les instal·lacions comunes elèctriques i 
de comunicació 

M2 d’instal·lacions millorades: 12  40.000 € 

ES DEMANA FINANÇAMENT  210.000€ 

100 % de la població local, visitant i usuària 

beneficiàr ia 

Millora de la imatge urbana 
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actuació 821-8  
CAMP: 
 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
ACTUACIÓ:  
Pavimentació Del Portal del Roser  i del Portal de Sant Antoni 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
La inversió consisteix en modificar l’actual paviment i cr ear  una 
única plataforma i millorar  la seva accessibilitat, en especial la del 
vianants. Al Portal del Roser es substituirà l’actual paviment de 
llambordes per  un de petr i i al de Sant Antoni el paviment asfàltic 
per  un de pedra natural, donant-los-hi un caràcter  més peatonal 
 
OBJECTIUS: 
- Garantir un accés més segur al vianants. 
- Eliminar les actuals barreres arquitectòniques 
- Potenciar el caràcter monumental d’aquests dos postals de la 

Muralla. 

BENEFICIARIS: 
- Població en general 
- Visitants de la Part Alta 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 La dotació prevista és de 40.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any       Import  euros 
2007            40.000 euros 
 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
Altr es / Observacions: 
 
 

 
 
 

 
 
 

APORTACIO FONS BARRI  20.000 euros   
APORTACIO AJUNTAMENT  20.000 euros 

ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
- Subbase de formigó i pavimentació amb 
pedra natural 

  
- 160 m2 

 
40.000 € 

- La supressió de barreres 
arquitectòniques 

- La millora de l’accés i circulació  

    
ES DEMANA FINANÇAMENT  40.000 €  
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4..5 Annexes 
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TOTAL 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011
Codi Descripció de l'actuació Ajunt ament Fons de Barri Ajuntament Fons de Barri Ajuntament Fons de Barr i Ajuntament Fons de Ba rri

111 Canviar la pavimentació dels carrers: Enrajolat, La Nau, Plaça Pallol, 
Mediona, Comte 1.433.850 107.539 107.539 107.539 107.539 250.924 250.924 250.924 250.924

121 Col.locació d'arbrat, parterres , plantes  i f lors 60.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

141 Creació d'espais per a infants  amb les seves zones  verdes (P. Sant Miquel, 
Jaume I, P. Ripoll, ...) 100.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

142 Senyalització monuments, rutes i edif ic is  històrics 300.000 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

151 Creació d'una plaça pública en la zona Pla de Palau 291.000 0 0 0 0 0 0 145.500 145.500

171 Soterrament cablejat aeri dels carrers 460.150 0 0 0 0 230.075 230.075 0 0

191 Millora de la plaça rovellat i la plaça dels Àngels 487.000 0 0 0 0 0 0 243.500 243.500

192 Millora i integrac ió de la plaça Sant Joan 233.000 0 0 0 0 116.500 116.500 0 0

193 Millora  i creació espai públic Plaça Sant Miquel 196.000 0 0 0 0 0 0 98.000 98.000

1101 Nova zona verda. Plaça Ripoll i carrer Riudecols 930.000 0 0 0 0 0 0 465.000 465.000

1111 Musealització de les  restes del circ  romà de la plaça Sedassos 262.000 0 0 0 0 131.000 131.000 0 0

1112 Reparació façana posterior Casa Castellarnau 111.041 55.521 55.521 0 0 0 0 0 0

1121 Realització d'un projecte de Prevenc ió de Riscos  Anti incendis 200.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0

1122
Incloure mesures  de protecció contra incendis a l Antiga Audiència, 
supressió de barreres arqueologiques (ascensor) i legalització activitat 
cultural

127.038 63.519 63.519 0 0 0 0 0 0

211 Programa d'ajuts per instal.lació d'ascensors als edificis 400.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

212 Programa d'ajuts per eliminar barreres d'entrada als edif icis, enllumenat 
emergència, etc .. 300.000 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

221 Fons de suport a la reparació de baixans de pluv ials i residuals 300.000 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

231 Fons de suport a la reparació de façanes d'interés 400.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

241 Programa per substituir totes les antenes  individuals per antenes 
col.lectives (sub. 50%) 250.000 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250

242 Programa de foment rehabilitació d'habitatges IMSS 400.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

311 Adequar Casa del Transeünt, façana, ascensor, menjador, dormitoris i 
rampa entrada. 90.000 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0

314 Rehabilitac ió de C/Trinquet Vell per usos públics 255.648 0 0 0 0 0 0 127.824 127.824

313 Rehabilitac ió de Casa Sefus  per usos públics 560.000 0 0 0 0 280.000 280.000 0 0

412 Creació de sis tema wif i per tota la Part Alta 300.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000

421 Creació d'un sistema mp3 / wifi per realitzar visites autoguiades 90.000 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000

431 Creació de Telecentre a la Part Alta 100.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

511 Instal.lació d'energia solar tèrmica col.lec tiva ( fons  50%) 500.000 0 0 0 0 125.000 125.000 125.000 125.000

512 Instal.lació de façanes verdes a las mitjaneres 800.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

520 Campanya de sensibilització per l'estalvi d'aigua a la llar 30.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

521 Substitució del sistema d'aigua per "aforo" 1.000.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

523 Substitució enllumenat públic per bombetes de baix consum i modificació 
per eliminar contaminació lumínica. 119.000 0 0 59.500 59.500 0 0 0 0
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TOTAL 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011
Codi Descripció de l'actuació Ajuntament Fons de Barri Ajuntament Fons de Barri Ajuntament Fons de Barr i Ajunt ament Fons de Barri

531 Campanya de sensibilització pel llançament d'escombreries i la seva 
recogida 60.0 00 7.50 0 7.500 7 .500 7.5 00 7.5 00 7.50 0 7 .500 7. 500

534 Mesures per aconseguir el reciclatge de residus (oli de cuina) 40.0 00 5.00 0 5.000 5 .000 5.0 00 5.0 00 5.00 0 5 .000 5. 000

621 Creació d'un centre de mediació per resoldre conf lictes 1 20.0 00 15.00 0 1 5.000 15 .000 15.0 00 15.0 00 1 5.00 0 15 .000 15. 000

631 Creació d’un fons d’ajut econòmic,  per a dones de la casa de dones 
maltractades, en procés de reinserció. 30.0 00 3.75 0 3.750 3 .750 3.7 50 3.7 50 3.75 0 3 .750 3. 750

651 Habilitació d'un espai com a punt de referència per les dones de la zona 
on puguin rebre: orientació laboral, informac ió i assessorament. 2 36.0 00 29.50 0 2 9.500 29 .000 29.0 00 29.5 00 2 9.50 0 30 .000 30. 000

661 Programar espectacles com a vehicle d'integració a les diferents espais de 
la Part  Alta 1 51.5 00 18.93 8 1 8.938 18 .938 18.9 38 18.9 38 1 8.93 8 18 .938 18. 938

711 Millorar l'accessibilitat als diferents comerços (fons d'ajut) 1 50.0 00 18.75 0 1 8.750 18 .750 18.7 50 18.7 50 1 8.75 0 18 .750 18. 750

712 Programa de dinamització comercial PA. Dinamització del col.lec tiu 
d'art istes artesans i comerços 36.0 00 5.00 0 5.000 4 .500 4.5 00 4.2 50 4.25 0 4 .250 4. 250

721 Atraeure la realització i producció de spots publicitaris 60.0 00 7.50 0 7.500 7 .500 7.5 00 7.5 00 7.50 0 7 .500 7. 500

722 Realitzac ió de jornades gastronòmiques 20.0 00 2.50 0 2.500 2 .500 2.5 00 2.5 00 2.50 0 2 .500 2. 500

723 Realitzac ió de material divulgatiu (rutes romana, medieval, ...) 40.0 00 5.00 0 5.000 5 .000 5.0 00 5.0 00 5.00 0 5 .000 5. 000

731 Creació casa d'oficis, fusteria, ebanisteria, fontaneria i altres 45.0 00 5.62 5 5.625 5 .625 5.6 25 5.6 25 5.62 5 5 .625 5. 625

741 Programa global atenció gent gran 1 40.0 00 17.50 0 1 7.500 17 .500 17.5 00 17.5 00 1 7.50 0 17 .500 17. 500

742 Realizar activitats per donar a coneixer diferents  cultures que v iuen a la 
zona 70.0 00 8.75 0 8.750 8 .750 8.7 50 8.7 50 8.75 0 8 .750 8. 750

743 Programes educat ius de jocs populars 60.0 00 7.50 0 7.500 7 .500 7.5 00 7.5 00 7.50 0 7 .500 7. 500

744 Programes espec ialitzac ió cultural de les places 2 40.0 00 30.00 0 3 0.000 30 .000 30.0 00 30.0 00 3 0.00 0 30 .000 30. 000

751 Millorar l'accesibilitat al Cap Muralles 20.0 00 10.00 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0

752 Creació de 2 noves parades d'autobús a la zona nort de la part  Alta i 
interior 10.0 00 5.00 0 5.000 0 0 0 0 0 0

811
Supressió de barreres arquitectòniques al C/La Nau i als recorreguts: des 
de la Plaça del Fòrum f ins a Plaça Sant Miquel (C/Merceria i C/Civaderia) i 
d d l C/M i f i C/L N (C/D t l i C/C ld )

8 69.0 00 72.41 7 7 2.417 72 .417 72.4 17 1 44.8 33 14 4.833 144 .833 144. 833

812 Supressió de barreres arquitectòniques al Passeig Arqueològic 6 00.0 00 0 0 0 0 0 0 300 .000 300. 000

813 Supressió de barreres arquitectòniques a locals públics i centres  turístics 1 00.0 00 12.50 0 1 2.500 12 .500 12.5 00 12.5 00 1 2.50 0 12 .500 12. 500

814 Supressió de barreres arquitectòniques a la Casa Castellarnau 2 10.0 00 0 0 0 0 1 05.0 00 10 5.000 0 0

821 Modificació pavimentació portal de Sant Antoni i portal del Roser (tot  al 
mateix nivell) 40.0 00 20.00 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0

14 .433 .22 7 1.134.307 1.134.307 1.093.768 1.093.768 2.137.895 2.137.895 2.850.644 2.850.644
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Camps d'actuació A. Fons 
Barris

A. 
Aju ntament

A. Fons 
Barris

A. 
Ajuntament

A. Fons 
Barris

A.  
Ajuntament

A. Fons 
Barris

A.  
Ajuntament

1. Millora de l'espai públic i dotació 
d'espais verds. 

284.078 284.078 265.039 265.039 785.999 785.999 1.260.424 1.260.424

2. Rehabilitació i equipament dels 
elements col.lectius dels edificis

256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250

3. Provisió d'equipaments per a l'ús 
col.lectiu

45.000 45.000 0 0 280.000 280.000 127.824 127.824

4. Incorporació de les tecnologies de la 
informació en els edificis

12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 207.500 207.500

5. Foment de la sostenibilitat del 
desenvolupament urbà

241.250 241.250 300.750 300.750 366.250 366.250 366.250 366.250

6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai 
urbà i dels equipaments

67.188 67.188 66.688 66.688 67.188 67.188 67.688 67.688

7. Programes per a la millora social, 
urbanística i econòmica

123.125 123.125 107.625 107.625 107.375 107.375 107.375 107.375

8. Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques

104.917 104.917 84.917 84.917 262.333 262.333 457.333 457.333

1.134.307 1.134.307 1.093.768 1.093.768 2.137.895 2.137.895 2.850.644 2.850.644

2008 2009 2010 2011
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Camps d'actuació TOTAL Aportació 
Fons Barris

Aportació 
Ajuntament

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds. 5.191.079 36% 2.595.540 2.595.540

2. Rehabilitació i equipament dels elements 
col.lectius dels edificis 2.050.000 14% 1.025.000 1.025.000

3. Provisió d'equipaments per a l'ús col.lectiu 905.648 6% 452.824 452.824

4. Incorporació de les tecnologies de la informació 
en els edificis 490.000 3% 245.000 245.000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà 2.549.000 18% 1.274.500 1.274.500

6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels 
equipaments 537.500 4% 268.750 268.750

7. Programes per a la millora social, urbanística i 
econòmica 741.000 5% 370.500 370.500

8. Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 1.969.000 14% 984.500 984.500

14.433.227 7.216.614 7.216.614

50% 50%
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Propostes 

d’Actuacions No 
Finançables 

 
Segons Decret 369/2004, de 7 de setembre, un dels 
criteris d’avaluació i de puntuació dels projectes és: 

 
c) Proposta d’actuacions no finançables. Incloem 
les següents actuacions que es consideren no 
finançables per no estar dins dels apartats i/o 
criteris de la Llei de Barris, i/o per disposar ja de 
finançament. 

 
 

 
 

 

5 Part alta 
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1. Habitatge / Urbanisme 

• Creació de l’oficina municipal de l’habitatge. 
• Substitució continuada de la xarxa de 

clavegueram. 
• Reposició de paviments c/Coques. 
• Urbanització carrers Portella i Granada. 
• Reforma integral de  paviments i serveis del 

carrer Enrajolat 
• Reforma integral de  paviments i serveis de la 

plaça de Pallol. 
 Casa Castellarnau Projecte r eformat per la  

supressió de barreres arquitectòniques i 
cobriment pati de la planta noble de Casa 
Castellarnau (1a fase) 

2. Serveis socials 
 Projectes de foment de l’esport.   

3. Treball 
 Projectes Casa d’oficis.   

4. Sanitat 
Reforç de la neteja urbana a la zona 

5. Ensenyament 

 
 
 

 
6. Patrimoni històric / Comerç  

 Circ romà: Projecte per la reforma de les 
instal·lacions  de la Capçalera del Circ 

 Casa Canals: Projecte per la instal·lació d’un 
cir cuit tancat de TV, sistema de seguretat i 
xarxa de veu i dades 

 Pretori: Musealització de la Volta de la Tecleta 
 Muralles de Tarragona: mesures d’emergència – 

apuntalaments i cobertes provisionals 
 Muralles: r estauració de trams de muralla.  
 Catedral, treballs del Pla Director de Restauració 

 
 

7. Seguretat ciutadana 
Projectes d’augmentar  vigilància urbana.   
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
 
ACTUACIÓ: 
Creació de l’oficina municipal de l’habitatge.   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Creació de l’oficina municipal de l’habitatge que comporta tot una 
sèr ie de programes d’ajuda a la rehabilitació d’habitatges, inspecció 
d’habitatges, segons els acords signats amb l’Associació de Veïns. 
 
OBJECTIUS: 
Millorar l’estat dels edificis actual i les condicions de vida dels 
habitants del barri.   
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Import total 250.000 euros anyals 
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
 
ACTUACIÓ: 
Substitució continuada de la xarxa de clavegueram.   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Revisió i substitució de tota la xarxa de clavegueram de la Part Alta, 
per  tal de substituir  las canonades de ciment per  canonades de 
plàstic, r evisió de desaigües i filtr es. 
 
 
OBJECTIUS: 
Millorar el sistema de clavegueram i r eduir les males olor s i fugues 
del sistema. 
   
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 150.000 euros anyals 
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
 
ACTUACIÓ: 
Projecte de r eposició de paviments i ser veis del carrer de les Coques   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Les obres consistir an en la r emodelació de les voreres actuals, en la 
substitució del clavegueram, en la plantació d’arbrat i la instal·lació 
de mobiliari urbà. 
 
OBJECTIUS: 
 Es pretén millorar les condicions actuals de les voreres existents, 
molt deteriorades, per fer-les més tr ansitables especialment per  al 
col·lectiu de persones amb dificultats de mobilitat. Així mateix es 
substituir à el clavegueram existent, incloses les escomeses de 
connexió als edificis per  millorar  les condicions de salubritat. 
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
Visitants de la Part Alta 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 431.404,73 euros 
 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any 2007 Import 431.404,73 euros 
Actuació no finançable. Realitzada íntegrament per  EMT (Empresa 
Municipal de Transports) 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
ACTUACIÓ: 
Projecte d’urbanització dels carrers Portella i Granada   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 Les obres consistir an en la r emodelació completa dels dos carrers, 
amb la millora de tots els ser veis (clavegueram, aigua potable, etc.) i 
la instal·lació de nou enllumenat públic   
 
OBJECTIUS: 
 Es pretén millorar les condicions actuals dels dos carrers tant pel 
que fa al subsòl (serveis) com a la super fície (paviment i enllumenat). 
No solament es tracta d’una operació d’estètica sinó que les obres 
permetran potenciar el seu peatonal i millorar  la mobilitat de les 
persones amb dificultats.   
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
Visitants de la Part Alta 
El conjunt monumental de la zona d’influència dels dos carrers 
(Muralles, Plaça del Rei, Plaça del Fòrum i Casa Canals)  
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 688.612,66 euros 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import 688.612,66 euros 
Actuació no finançable. Realitzada íntegrament per  EMT (Empresa 
Municipal de Transports) 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
ACTUACIÓ: 
Reforma integral de  paviments i serveis del carrer Enrajolat 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Operació patrimonial i urbanística que consisteix en la r eforma 
integral del carrer  Enrajolat, amb nova pavimentació i nou sistema 
de serveis públics.   
OBJECTIUS: 
L’objectiu a un temps pretén recuperar una part molt important del 
sistema de grades del circ romà de Tarragona, i per  altra la 
adequació urbana de la zona, amb nou sistema de pavimentació, 
nous serveis públics etc. Es pretén compaginar  la conservació i 
r ecuperació de les r estes romanes amb les necessitats i urbanisme 
de la Part Alta al segle XXI amb una clara vocació de tr ansversalitat 
en r elacionar-se aquest projecte amb el de recuperació de les r estes 
de les cases dels Militars i capçalera del Cir c i antic parc de Bombers. 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es 
desplaci a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que 
veuran millorat el seu entorn immediat. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
240.000 euros 
 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Projecte fase de r edacció 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona – Incasol – 
Departament de Cultura de la Generalitat (1% Cultural) 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
ACTUACIÓ: 
Reforma integral de  paviments i serveis de la plaça del Pallol 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Operació patrimonial i urbanística que consisteix en la r eforma 
integral de la plaça del Pallol, amb nova pavimentació i nou sistema 
de serveis públics.   
OBJECTIUS: 
L’objectiu a un temps pretén recuperar una part molt important de 
la ciutat romana i medieval, mitjançant la adequació urbana de la 
zona, amb nou sistema de pavimentació, nous serveis públics etc. Es 
pretén compaginar  la conservació i recuperació de les r estes 
romanes i de la ciutat medieval amb les necessitats i urbanisme de 
la Part Alta al segle XXI amb una clara vocació de tr ansversalitat en 
posar-se en relació amb els projectes de r ecuperació de Casa 
Agapito i Casa Sefus. 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es 
desplaci a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que 
veuran millorat el seu entorn immediat. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
260.000 euros 
 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Projecte fase de r edacció 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona – Incasol – 
Departament de Cultura de la Generalitat (1% Cultural) 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
AREA HABITATGE / URBANISME 
ACTUACIÓ: 
Casa Castellarnau Projecte r eformat per la  supressió de barreres 
arquitectòniques i cobriment pati de la planta noble de Casa 
Castellarnau (1a fase) 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Execució de dues operacions dir igides a recuperar l’edifici històric i 
millorar-ne les condicions d’accessibilitat. Quant al pati, que s’havia 
“perdut” per  la r ealització d’unes cates arqueològiques, es r ecupera 
per  integrar-lo a la visita de la planta noble. Així mateix l’àrea 
arqueològica de la planta baixa es converteix en vestíbul d’accés a 
l’ascensor  que s’instal·larà a la 2a fase del projecte. 
 
OBJECTIUS: 
Fer compatible la instal·lació d’un ascensor  aprofitant la generació 
d’un espai que no existia com a tal abans de les excavacions 
arqueològiques que permet la comunicació vertical de l’edifici 
històric sense afectar  l’estructura ni les distribucions interiors.  
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant i turista. De manera especial els 
usuaris i personal del MHT que te la seva seu en aquest edifici 
històric. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 185.670,230 € 
 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2007 (en execució) Import:185.670,230 € 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Ajuntament de Tarragona. 
 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

203 

 
CAMP: 
SERVEIS SOCIALS 
 
ACTUACIÓ: 
7 Projectes de foment de l’esport.   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Diferents actuacions r elacionades amb l’esport i a l’utilització dels 
espais que envolten la Part Alta. 
 
OBJECTIUS: 
Utilitzar l’esport com a vehicle integrador de les diferents realitats 
socials, millorar la qualitat de vida de la gent que el practica i 
millorar  els hàbits sedentaris actuals. 
   
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 a determinar  
 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

204 

 actuació 731   
CAMP: 
TREBALL 
 
ACTUACIÓ: 
- Programes de foment del tr eball 
- Programes de dinamització de l’activitat comercial 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Casa d’oficis (un any de durada) de fuster ia, ebenister ia  i 
r estauració de mobles antics 
Activitats de promoció del comerç d’antiguitats 
 
OBJECTIUS: 
Millorar les condicions d’ocupabilitat dels joves de la zona 
Fomentar l’activitat de venda i restauració de mobles antics (activitat 
força present a la Part Alta de Tarragona) 
Establir convenis de col·laboració amb entitats de la zona (p. ex. 
gremi de fusters, comerciants de la Part Alta), per tal de treballar  
conjuntament aspectes de desenvolupament econòmic 

BENEFICIARIS: 
- Joves menors de 25 anys, en situació d’atur , r esidents a la zona 
- Comerciants dedicats a la venda de mobles antics 
- Empresar is de fuster ia 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
Despesa prevista  
 
Consultar  la taula del darrera 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any  Import                                                             . 
2008  10.000,00 (Campanya promoció comerços) 
2009  126.000,00 euros (Casa d’oficis) 
2010  169.000,00 euros (Casa d’oficis, convenis  

              comerciants) 
2011  10.000,00 (Campanya promoció comercial) 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Tarragona 
Altr es / Observacions: 
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ACCIONS A REALITZAR INDICADORS DE REALITZACIÓ PRESSUPOST INDICADORS DE RESULTATS 
Casa d’oficis de fusteria, ebenister ia i 
r estauració de mobles  

Alumnes par ticipants 280.000,00 € Alumnes que finalitzen la formació 
Alumnes que continuen amb formació 
r eglada 

Gestió i coordinació de la Casa d’oficis  10.000,00 €  
Convenis amb comerciants d’antiguitats per  la 
contractació dels alumnes 

Alumnes contractats 
Comerços que signen convenis 

 
15.000,00 € 

Alumnes que continuen després del primer 
any 

Promoció comercial de mobles i antiguitats 
- Campanya de promoció dels 

comerços d’antiguitats 
- Edició de material divulgatiu 

Comerços que participen 
Nombre de visitants 

20.000,00 € - Nombre de campanyes realitzades 
- % d’increment de l’activitat comercial 

d’antiguitats 

ES DEMANA FINANÇAMENT  45.000,00 € 
(despeses de gestió, 
convenis i despeses 

promoció) 

 

 
DESPESES DEPARTAMENT TREBALL AJUNTAMENT LLEI DE BARRIS 
CASA D’OFICIS    

PERSONAL 45.000,00 30.000,00  1a FASE (2009) 
MATERIAL 23.000,00 23.000,00  
PERSONAL 72.000,00 47.000,00  2a FASE (2010) 
MATERIAL 15.000,00 15.000,00  

GESTIÓ, COORDINACIÓ, ETC. 0,00 5.000,00 5.000,00 
CONVENIS COMERCIANTS 0,00 7.500,00 7.500,00 
PROMOCIÓ COMERCIAL  0,00 10.000,00 10.000,00 
TOTAL  155.000,00 137.500,00 22.500,00 

   
APORTACIO FONS BARRI  22.500 euros  

APORTACIO AJUNTAMENT  22.500 euros 
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CAMP: 
AREA SANITAT 
 
ACTUACIÓ: 
Reforç de la neteja urbana a la zona.   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Augmentar efectius i dedicació del personal de l’empresa de neteja a la 
zona de la Part Alta, complint amb els compromisos de l’Ajuntament i 
l’Associació de Veïns. 
 
OBJECTIUS: 
Millorar la neteja de la zona. 
   
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 a determinar  
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CAMP: 

PATRIMONI HISTÒRIC / COMERÇ 
 
ACTUACIÓ: 
Circ romà: Projecte per la reforma de les instal·lacions  de la Capçalera 
del Circ 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Realització de tot els tr eballs necessar is per tal de renovar  i millorar  les 
instal·lacions elèctr iques telefonia/informàtica i de seguretat  del recinte. 
També es milloren els quadres de comandament i la xarxa d’enllumenat 
ornamental i de senyalització  
 
OBJECTIUS: 
Aconseguir  la r enovació total de les instal·lacions del r ecinte ja que amb 
el pas del temps han quedat obsoletes i el mal funcionament provoca 
moltes i costoses avaries.  Aquesta situació r epercuteix molt 
negativament en el ser vei que s’ofereix al visitant 
 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que veuran millorat 
el seu entorn immediat. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
48.997,16 € inclosa al pressupost d’inversions municipal 2007 
 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2007  Import48.997,16 € 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona. 
 
 
Altr es / Observacions: 
 
 
 
 
 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

208 

 
 
CAMP: 
PATRIMONI HISTÒRIC / COMERÇ 
 
ACTUACIÓ: 
Casa Canals: Projecte per la instal·lació d’un circuit tancat de TV, sistema 
de seguretat i xarxa de veu i dades 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es tracta de portar terme un conjunt de instal·lacions a tot l’edifici per  
que pugui disposar dels ser veis tècnics necessar is per millorar els 
mecanismes de control i presència així com poder utilitzar-lo per  altres 
usos r elacionats amb les noves tecnologies.    
 
OBJECTIUS: 
Ofer ir al ciutadà un complex cultural que fa compatible l’existència de 
l’edifici històr ic amb les noves tecnologies aplicades a usos culturals. 
 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
119.999,60 € inclosa al pressupost d’inversions municipal 2007 
 
 
 
 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any: 2007  Import: 580.000 € 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història (MHT). Ajuntament de Tarragona. 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
PATRIMONI HISTÒRIC / COMERÇ 
 
ACTUACIÓ: 
Pretori: Musealització de la Volta de la Tecleta 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Operació concreta per eliminar  completament les barreres 
arquitectòniques de l’edifici històric, permetre l’accés al mòdul de serveis 
adaptats i r eorganització de l’espai del criptopòrtic per exposar una 
col·lecció d’inscripcions epigràfiques romanes en paral·lel a la millora de 
les condicions de l’espai per  a la r ealització d’actes públic puntuals i 
formació zona de magatzem darrera l’escultura femenina coneguda 
popularment com “la Tecleta”  
 
OBJECTIUS: 
Concloure l’adaptació del r ecinte monumental al visitant amb mobilitat 
r eduïda, organització i millora de l’espai de la volta i exposició de la 
col·lecció epigràfica  
 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona. Millora significativa per  al propi personal de consergeria del 
MHT i de manteniment municipal. 
 

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
 208.049,00 € inclòs al pressupost d’inversions municipal 2007 
 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2007   Import: 208.049,00 € 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
PATRIMONI HISTÒRIC / COMERÇ 
 
ACTUACIÓ: 
Muralles de Tarragona: mesures d’emergència – apuntalaments i cobertes 
provisionals 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Es tracta d’una sèr ie d’operacions d’emergència destinades a l’evacuació 
d’aigües pluvials i extintorament de determinats punts de les mateixes pel 
per ill de despreniments i/o d’esllavissades dels paraments. 
 
OBJECTIUS: 
Actuació d’emergència destinada a subsanar  un problema greu d’aquest 
element patrimonial, que afecta la vialitat i la seguretat de persones i 
béns. 
 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que veuran millorat 
el seu entorn immediat. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
300.000 euros 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any 2007 Import  

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 

PATRIMONI HISTÒRIC / COMERÇ 
 
ACTUACIÓ: 
Muralles: restauració de tr ams de muralla 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Continuació dels tr eballs de restauració de la muralla iniciats l’any 1990 i 
continuats els anys 2002-2003 amb la r estauració de diferents segments 
de la muralla de Tarragona. la substitució de carrer s, consolidació, 
excavació arqueològica, supressió d’humitats, condicionament d’accessos 
etc,  amb especial incidència al r eforç estructural dels elements en mal 
estat. Es preveu actuar  al Passeig de Sant Antoni, col·legi Lestonnac, 
Escorxador i jardins de l’Arquebisbat. 
OBJECTIUS: 
Continuar  la conservació - restauració de la Muralla de Tarragona, com un 
dels elements principals del seu llegat patrimonial i com una de les peces 
claus per conèixer  la seva estructura i evolució urbana, a més com a part 
integrant del seu paisatge urbà. 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que veuran millorat 
el seu entorn immediat. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
930.000 euros més inversió del Plan Nacional de Murallas (a concretar) 

 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
any 2007-2010 Import 630.000 euros per l’any 2007 (conveni 
Ajuntament Generalitat de Catalunya), 300.000 euros per  l’any 2007 
(inversió del Ministerio de Cultura), en tr àmit de negociació,  conveni 1% 
Cultural del Plan Nacional de Murallas (Ajuntament de Tarragona, 
Generalitat de Catalunya i Ministerio de Cultura). 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
SS.TT. Museu d’Història. Ajuntament de Tarragona, Generalitat de 
Catalunya, Arquebisbat de Tarragona, diver sos propietaris pr ivats. 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
PATRIMONI HISTÒRIC / COMERÇ 
 
ACTUACIÓ: 
Catedral, treballs del Pla Director de Restauració 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Continuació dels tr eballs de recuperació, estudi i r estauració de la 
Catedral de Tarragona, consistents en la r ehabilitació de les cobertes 
generals i la inter venció en l’inter ior  del temple medieval. Adequació del 
nou Museu Diocesà 
OBJECTIUS: 
L’objectiu a un temps pretén recuperar una part essencial del patr imoni 
romà i medieval de la ciutat de Tarragona, que es concreta en la seu 
metropolitana i pr imada. Es pretén compaginar la conservació i 
r ecuperació de l’edifici medieval i les seves funcions r eligiosa i cultural, 
amb les necessitats de protecció del segle XXI. 
BENEFICIARIS: 
Tota la població r esident, visitant, tur ista i/o investigador  que es desplaci 
a Tarragona. Especial incidència en els veïns del barri que veuran millorat 
el seu entorn immediat. I evidentment, el propi monument. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
900.000 euros (cobertes) i en fase de projecte (temple). 300.000 euros 
(museu Diocesà) 
 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT: 
Any 2007 (cobertes), en fase de redacció, el projecte de restauració del 
temple; en fase d’execució el nou museu Diocesà 

operació no finançable 
 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE: 
Arquebisbat de Tarragona, amb la col·laboració econòmica del Ministerio 
de Cultura, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, Diputació 
de Tarragona. 
 
 
Altr es / Observacions: 
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CAMP: 
AREA SEGURETAT CIUTADANA 
 
ACTUACIÓ: 
Projectes d’augmentar  vigilància urbana.   
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
Augmentar efectius i dedicació del personal de la Guàrdia Urbana a la 
zona de la Part Alta (policia de proximitat), complint amb els 
compromisos de l’Ajuntament i l’Associació de Veïns. 
 
OBJECTIUS: 
Millorar la sensació de seguretat de la zona, augmentar  els efectius i la 
fr eqüència de pas. Guàrdia Urbana caminant, més propera. 
   
 
BENEFICIARIS: 
Població de la Part Alta. 
 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: 
100.000 euros anyals a determinar  
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Estat de les 
edificacions 

 
Segons Decret 369/2004, de 7 de setembre, un dels criteris 

d’avaluació i de puntuació dels projectes és: 
 

g) Actuacions que es proposin en nuclis antics que 
tenen una alta presència d’unitats d’habitatges  que 
no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat 
exigibles. 

 
 

 
 

 6 

Part alta 
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Valors IDESCAT 2003 TarraGona Part alta

Nombre d'edif ic is  en estat ruïnós
Nombre total d'edif ic is  destinats a 

habitatge familiar

Nombre d'edificis sense aigua corrent
Nombre total d'edif ic is  destinats a 

habitatge familiar
Nombre d'edif icis sense evacuació 

d'aigues  residuals
Nombre total d'edif ic is  destinats a 

habitatge familiar
Nombre d'edif ic is  de més de 4 plantes 

sense ascensor
Nombre d'edif icis destinats a habitatges  

familiars de 4 plantes o més

Descripció de 
l'estat de 

conservació 
dels edificis

84,0%1.5 Edificis de 4 plantes o 
més sense ascensor = 15,73

6,83%

6,39%

8,851.2 Edificis en mal estat o 
ruïnós = 4,90

1.3 Edificis sense aigua 
corrent 1,53

1.4
Edificis sense 
evacuació d'aigües 
residuals =

1,64

La Par t Alta pateix una patologia urbana que és l’augment de l’abandó i la 
deixadesa d’alguns immobles, donant lloc a un gran parc d’habitatges 
buits que fan urgent una intervenció. 
 
És per  això, que es presenta un “Programa de foment a la r ehabilitació 
dels habitatges de la Part Alta”. 
 
L’objectiu d’aquest Programa és fomentar , incentivar i, si cal, exigir per  a 
que els propietaris mantinguin els seus immobles en unes adequades 
condicions de conservació, i es vegin convidats a incorporar o mantenir  la 
seva propietat en el mercat immobiliari de compra o lloguer. 
 

Segons les dades d’IDESCAT de 2003 , el nucli urbà de Tarragona 
i la Part Alta de Tarragona compta amb: 
 
Aquesta actuació especial de foment a la r ehabilitació de la Part 
Alta vindrà a complementar  la planificació general i l’execució 
parcial duta a terme fins ara en el marc del Conveni de 
Col·laboració Conjunta amb la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament per la millora de la urbanització de la Part Alta 
coordinat pel Ser veI Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes, 
S.A. 
 
 



 

Projecte d’Intervenció  
Integral de la 

Part Alta de Tarragona 
per la 4rta convo catòria 

de la llei de barris 
abril’07 

216 

A continuació presentem un programa desenvolupat per l’Ajuntament de 
Tarragona per  la r ehabilitació dels habitatges de la Part Alta. 

 

PROGRAMA DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ 
DELS HABITATGES DE LA PART ALTA 

JUSTIFICACIÓ 

És una preocupació cada vegada més present en les polítiques municipals, 

a banda de la construcció d’habitatge protegit, el foment de l’accés a 

l’habitatge a col·lectius d’especial vulnerabilitat de patir els que s’ha 

anomenat el r isc d’exclusió r esidencial, com els joves, la gent gran, les 

famílies monoparentals, i d’altr es col·lectius d’especials dificultats.  

 
Així mateix, és també una patologia urbana en augment l’abandó i la 
deixadesa d’alguns immobles en certes zones de la ciutat, donant lloc a 
un gran parc d’habitatges buits que fan urgent les polítiques de foment, 
incentivació,  i si cal,  d’exigència, per a que els propietaris mantinguin els 
seus immobles en unes adequades condicions de conservació, i es vegin 
convidats a incorporar  o mantenir la seva propietat en el mercat 
immobiliar i de compra o lloguer . 
 

Segons les dades de l’DESCAT de 2003, el nucli urbà de Tarragona 

compta amb un total de 35.002 habitatges distribuïts en 6.520 edificis. 

D’aquests,  

 un 4,90 % (320 edificis) es troben en mal estat i 

ruïnós. 

 Un 1,53% (100 edificis) no té aigua corrent 

 Un 1,64% (107 edificis) no disposa d’evacuació 

d’aigües residuals 

 Un 15,73% (1026 edificis) són edificis de quatre 

plantes o més sense ascensor    

Totes aquestes dades són lleugerament superiors a la mitja de Catalunya, 

a excepció dels edificis sense ascensor . 

 

Si observem les mateixes dades de l’IDESCAT  r eferides  a la  Par t Alta, 

entesa aquesta com la zona delimitada per  la Muralla i la Rambla Vella, 

(districtes 1 i 2, i la secció 1 del districte 3), podem observar  com 

s’incrementa el % d’edificis en mal estat i es justifica una actuació 

preferent en tema d’habitatge en aquests indret de la ciutat.  
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La Par t Alta compta amb un total de 2880 habitatges distribuïts en 892 

edificis. D’aquests,  

 un 8,85 % (79 edificis) es troben en mal estat i 

ruïnós. 

 Un 6,83% (61 edificis) no té aigua corrent 

 Un 6,39% (57% edificis) no disposa d’evacuació 

d’aigües residuals 

 Un 83,98% (299 edificis) són edificis de quatre 

plantes o més sense ascensor . 

Aquesta actuació especial de foment a la r ehabilitació de la Part Alta 

vindrà a complementar la planificació general i l’execució parcial duta a 

terme fins ara en el marc del Conveni de Col·laboració Conjunta amb la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per la millora de la urbanització 

de la Part Alta coordinat pel Ser vei Municipal d’Habitatge i Actuacions 

Urbanes SA . 

 

DESCRIPCIÓ 

Es tr acta una metodologia d’acció conjunta entre els propietaris, 

l’administr ació local i l’administr ació autonòmica  per millorar els edificis 

o vivendes de la Part Alta. 

METODOLOGIA 

El Programa de foment a la r ehabilitació dels habitatges de la Par t Alta  es 

desenvoluparà, carrer  per  carrer, en tr es FASES d’intervenció: 

 
o la zona esquerra del carrer Major  

o zona nord de la part dreta del carrer  Major  a partir  del 

carrer Merceria 

o zona sud de la part dreta del carrer  Major  a partir  del 

carrer Merceria 

 

S’aplicaran dos protocols d’intervenció segons les necessitats detectades 

en cadascun edificis i/o habitatges: 

 

PROTOCOL A: Foment a la r ehabilitació dels habitatges 

PROTOCOL B: Mesures d’execució subsidiàr ia 
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PROTOCOL A: Foment a la r ehabilitació dels habitatges.  

L’objectiu d’aquest protocol és assolir  la implicació i corresponsabilització 

dels propietar is i ocupants dels immobles en la millora i conservació del  

par c d’habitatges de la Part Alta.  Consta de les següents actuacions: 

1. Identificació del edificis i habitatges per carrer  

2. Identificació de propietaris i ocupants dels immobles 

3. Primera identificació dels possibles immobles subjectes d’atenció 

per  part del programa (inspecció ocular  i/o identificació de l’any 

de construcció o r eforma, etc.) 

4. Contacte formal amb el propietari per  informar  dels objectius del 

Programa. 

5. Sol·licitud del Test de l’Edifici- TEDI - (per  part del propietari, els  

llogaters o  l’Ajuntament) 

6. Informar  de l’estat de l’edifici i/o habitatge i r ecomanacions 

d’obres de r ehabilitació. 

7. Informació al propietar i del Ajuts previstos per  les obres de 

r ehabilitació protegibles. 

8. Gestió de la tramitació dels ajuts i seguiment  dels mateixos 

9. Informació i orientació al reallotjament dels possibles ocupants 

dels immobles mentre durin les obres de r ehabilitació en aquells 

casos que sigui imprescindible. 

 
 

PROTOCOL B: Mesures d’execució subsidiàr ia 
D’acord amb la llei d’urbanisme, l’ajuntament prendrà mesures 

d’execució subsidiàr ia en casos d’haver detectat greus deficiències i/o 

patologies que afectin  a l’estructura i seguretat de l’edifici i/o els seus 

habitants, així com a la salubr itat de l’immoble, sempre que el propietar i 

no prengui les mesures adients en el termini establert en el procediment 

iniciat.  

 

Es proposa que l’Ajuntament exerceixi la seva funció executiva per via 

administrativa i/o subsidiària de forma contundent i intensiva, aplicant el 

Protocol B que caldrà dissenyar  i consensuar  d’acord amb la legislació 

vigents i els Departament de Llicències d’Obres i Inspecció i  Assessor ia 

Jur ídica. 
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RECURSOS PERSONALS  
 1 Arquitecte Tècnic o arquitècta Tècnic que far ia tasques 

d’inspecció dels habitatges i donarà suport al programa de 

Rehabilitació en coordinació amb el Departament d’Urbanisme de 

l’Ajuntament, el Dept. de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat i el Col·legi Oficial d’Arquitectes. 

 1 Assessor  o Assessora jurídica que desenvoluparà tasques 

d’assessorament legal als usuaris del programa. 

 1 Administr atiu o Administrativa, encarregada de les tasques 

administratives  

 Auxiliar  administr atiu o administrativa que a més de les tasques 

d’atenció al públic, donarà supor t a l’Administr ativa en tasques 

d’arxiu, documentació, correspondència, etc. 
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Grau d’esforç 
econòmic de 
l’Ajuntament 

 
Segons Decret 369/2004, de 7 de setembre, un dels criteris 

d’avaluació i de puntuació dels projectes és: 
 

f) Grau d’esforç econòmic de l’Ajuntament: 
f1) % del projecte finançat amb recursos 
aportats per l’Ajuntament. 
f2) Esforç que això li suposi, en atenció als 
recursos per habitant del pressupost municipal 
consolidat. 
 

 
 

 
 

7 
Part alta 
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f1) % del projecte que serà finançat amb recursos de l’Ajuntament. 
(Segons el quadre annex, r epresenta el 50% del total). 

 
 
 

Camps d'actuació A. Fons 
B arris

A. 
Ajuntame nt

A. Fons 
Barris

A. 
Ajuntame nt

A. Fons 
Barris

A. 
Ajuntament

A. Fons 
B arris

A. 
Ajuntament

1. Millora de l'espai públic i dotació 
d'espais verds. 

284.078 284.078 265.039 265.039 785.999 785.999 1.260.424 1.260 .424

2. Rehabilitació i equipament dels 
elements col.lectius dels edificis 256.250 256.250 256.250 256.250 256 .250 256.250 256.250 256 .250

3. Provisió d'equipaments per a l'ús 
col.lectiu 45.000 45.000 0 0 280 .000 280.000 127.824 127.824

4. Incorporació de les tecnologies de la 
informació en els edificis 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 207.500 207.500

5. Foment de la sostenibilitat del 
desenvolupament urbà

241.250 241.250 300 .750 300.750 366 .250 366.250 366.250 366 .250

6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai 
urbà i dels equipaments 67.188 67.188 66.688 66.688 67.188 67.188 67.688 67.688

7. Programes per a la millora social, 
urbanística i econòmica 123.125 123.125 107.625 107.625 107.375 107.375 107.375 107.375

8. Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 104.917 104.917 84.917 84.917 262.333 262.333 457.333 457.333

1.134.307 1.134.307 1.093.768 1.093.768 2.137.895 2.137.895 2.850.644 2.850.644

2008 2009 2010 2011

Camps d'actuació TOTAL Aportació 
Fons Barris

Aportació 
Ajuntament

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds. 5.191.079 2.595.540 2.595.540

2. Rehabilitació i equipament dels  elements 
col.lectius dels edificis

2.050.000 1.025.000 1.025.000

3. Provisió d'equipaments per a l'ús col.lectiu 905.648 452.824 452.824

4. Incorporació de les tecnologies de la informació 
en els  edif ic is

490.000 245.000 245.000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà

2.549.000 1.274.500 1.274.500

6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels 
equipaments 537.500 268.750 268 .750

7. Programes per a la millora social, urbanística i 
econòmica 741.000 370 .500 370.500

8. Accessib ilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 1.969.000 984.500 984.500

14.433.227 7.216.614 7.216.614

50% 50%
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f2) L’esforç que li suposi en atenció als recursos per  habitant del 
pressupost municipal consolidat. 
 
El pressupost consolidat de despeses de l'Ajuntament de Tarragona amb 
els organismes autònoms i empreses de capital íntegrament municipal, 
aprovat inicialment pel consell plenari en data 22/12/2006 i 
definitivament en data 29/01/2007 és de 174.138.097,18 € 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esforç de l'Ajuntament
anyal

Pressupost anyal consolidat = 174.138.097,18

Població 2006 131.158

Part alta en 4 anys anyal

Import total Projecte Llei  de barris 
(import de l'Ajuntament) =

7.216.614 1.804.153

Població Part Alta 2006 3.858 3.858

DIFF. 860,06

35%

TarraGona
Import per habitant 
del Press. Municipal 1.327,70

Import per habitant 
del Projecte 467,64
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9. ANNEXES   
9..1. Grau D’intensitat Dels Problemes 

Urbanístics, Socioeconòmics I 
Ambiental. I Indicadors 
D’avaluació Objectiva. 

 
9..2. Plànols Geogràfics I D’ubicació. 

 
 
9..3. Associacions Inscrites A La Part 

Alta. 
 
 
9..4. Estudi de % Població en situació de 

risc d’exclusió social de la Part 
Alta. 
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9.1 Grau D’intensitat Dels Problemes Urbanístics, 
Socioeconòmics I Ambiental. I Indicadors 
D’avaluació Objectiva. 
 

Resum puntuació indicadors TarraGona Catalunya Part alta Puntuació Valor 
màxim

1.1 Valor cadastral 376.071 141.868 5,00 5,00

Nombre d'edif ic is en estat ruïnós

Nombre total d'edificis dest inats a 
habitatge familiar

Nombre d'edif ic is sense aigua corrent

Nombre total d'edificis dest inats a 
habitatge familiar

Nombre d'edificis sense evacuació 
d'aigues  residuals

Nombre total d'edificis dest inats a 
habitatge familiar

Nombre d'edificis de més de 4 plantes 
sense ascensor

Nombre d'edificis destinats a habitatges 
familiars de 4 plantes o més

Total d'habitatges

Hectàrees

Pob. 2005 - Pob. 2000

Població 2005

Població > 65 a + Pobl. < 15 a

Població 2005

Població immigrant extracomunitària

Població 2005

2.1

2.2

2.3

2.4

Descripció de 
l'estat de 

conservació 
dels edificis

Descripció de 
la població

1.2

1.3

1.4

1.5

0,43%  Població  immig rant 
extracomun itària 11,0% 11,4%

16,8% 2,30

%  Dependènc ia global 44,8% 49,8% 2,52

V ariac ió de la pob lac ió 
= 12,2%

5,00

Dens itat  de la pob lac ió 198,77 143,70 2,25

Edif icis  de 4 p lan tes o 
m és  sense ascensor = 54,9% 84,0%

Edif icis  sense aig ua 
corren t 0,77% 7,78%

Edif icis  sense 
evacuació d'aigü es  
resid uals =

1,47% 7,27%

5,00Edif icis  en mal estat o 
ruïn ós = 2,6% 10%

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00 5,00

5,00

5,00
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Resum puntuació indicadors TarraGona Catalunya Part alta Puntuació
Valor 

màxim
Nombre d'aturats

Nombre d'act ius

Locals inactius

Total Locals

% Perceptors de pensions assistencials

Poblac ió 2005

Població de més de >10 anys sense títol 
de batxillerat

Població de més de >10 anys

4.3 Persones amb risc d'exclusió 1,22 5,00

% zones verdes no executades a làrea

% zones verdes previstes Pla General

7.1 Dèficit Transport Públic 2,50 5,00

7.2 Dèficit aparcament públic / privat 0,82% 2,50 5,00

42,87 80,00

Descripció de 
la situació 
econòmica

Descripció 
situació 

mediambiental

Xarxes de 
serveis i 

equipaments

4.1

3.1

6.1

4.2

3.2 10%

D i ió d

10,2% 13,6%

0,00

% Taxa d'atur

0,81% Baix  nivell educatiu 
= 65,5% 66,3%

0,00% Locals inactius =

% Zones verdes 

% Perceptors de 
pensions assistencials 0,86% 4,28% 5,00

3,35

22%

5,00

Problemes 
econòmics 
socials o 

ambientals

5,00

5,00

5,00

5,00
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9.2 PLÀNOLS GEOGRÀFICS I D’UBICACIÓ. 
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9.3 Associacions I Entitats Inscrites A La Part Alta 
Entitats i associacions ubicades a la  Part alta 

 Nom associació Localització Activitat principal 

1  Lestonnac-Ensenynaça  Carrer Arc de St. Llorenç, 2 Ensenyament 

2 A. Cultura de Sant Roc de Tarragona Carrer Cós del Bou, 23 Seguici Popular 

3 A.V. La Catedral  Carrer Mediona, 30 – 2n Associacions de Veïns 

4 A.V. Part Alta Carrer Cuirateries, 2 Associacions de Veïns 

5 A.V.C/ Merceria P. Fòrum Baixada Patriarca i Pl. Les 
Cols 

Carrer Merceria, 7 baixos   Associacions de Veïns 

6 A.V.El Circ Romà de Tarragona Plaça de la Font, 33, 5e Associacions de Veïns 

7 Ajuntament Plaça de la Font, 1 Transports Públics 

8 Antic Ajuntament Carrer Major, 39 Sales d'Exposicions 

9 Aparcament Plaça de la Font Plaça de la Font, s/n Aparcaments Públics 

10 Area d'Ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona Plaça de la Font, 1 Ensenyament 

11 Area d'Esports. Plaça de la Font, 1 Esports 

12 Arquebisbat Pla de Palau, 2 Esgelesies i Institucions Religioses 

13 Arxiu “Col.legi d'Arquitectes”  Carrer Sant Llorenç, 20-22 Arxius i Biblioteques 

14 Arxiu Diocesà Pla de Palau, 2 Arxius i Biblioteques 

15 Arxiu Històric Municipal Plaça de la Font, 1 Arxius i Biblioteques 

16 Ass. Cultura de St. Roc de T. Carrer Cos del Bou, 23 Ar t i cultura 

17 Ass. Cultural Anima't Serveis Culturals Carrer Cós del Bou, 14-16- 2º, 
2ª 

Ar t i cultura 

18 Ass. Cultural del Gremi de Pagesos de Sant Isidre Carrer Arc de Sant Lorenç, 7 Ar t i cultura 

19 Ass. Cultural Plaça de la Font Plaça de la Font, 43 Ar t i cultura 
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20 Ass. Cultural Sala Vidal i Alcover Carrer Sant Llorenç, 15 Ar t i cultura 

21 Ass. Culturas Putxinel.lis Tarambana Carrer Mediona, 5 baixos Culturals i artístiques 

22 Ass. D'Amics de la Colla Jove Carrer Cós del Bou, 23 Ar t i cultura 

23 Ass. De Comerciants i Veïns del C/ Major  Carrer Major, 2 Associacions de Comerciants i 
Botiguers 

24 Ass. De Dones Germanor de la Part Alta Carrer Cos del Bou, 23 Altres Entitats 

25 Ass. Gitana de Tarragona Carrer Salinas, 5-1er Altres Entitats 

26 Ass. La Gent del Llamp Carrer Merceria, 22, 3r. Ar t i cultura 

27 Ass. Popular de la Gent Gran de Tarragona Carrer Sant Magí, 2 – Baixos Tercera Edat 

28 Ass. Preserv-Conserva, Armes Antigues General Prim. Carrer La Nao, 12 Ar t i cultura 

29 Ass. Simpatitzants Xiquets de Tarragona Carrer Santa Anna, 1 Ar t i cultura 

30 Ass.Tàrraco Taxis. Carrer Claustre, 6, 2n – 1ª Taxis 

31 Associació Profesional de Tècnics en Relacions 
Publiques 

Plaça de la Font, 1  Associacions Proofesionals 

32 Ateneu de Tarragona Carrer Sant Magí, 2 Ar t i cultura 

33 Ateneu de Tarragona Carrer Sant Magí, 2 Sales d'Exposicions 

34 Biblioteca-Hemeroteca Municipal Carrer Major, 39 Arxius i Biblioteques 

35 Cár itas Diocesana de Tarragona Plaça de Palau, 2 Serveis Socials 

36 Casa de Transeünts Plaça de le Peixateries Velles, 11 Altres Serveis Sanitaris 

37 Centre de Colles Sardanistes Tarragona Carrer Del Vidre, 1,bis Colles Sardanistes 

38 Centre de Medicina de l'Esport de la Generalitat Carrer Major, 14, 3r Esports 

39 Centre de Normalització Lingüística de Tarragona Plaça Pallol, 3 Serveis de Català 

40 Centre d'Estudis Eropeu per a la Formació de Joves Carrer Granada, 5, 1r, 2a Estudiantils 

41 Centre Obert de Català Plaça Pallol, 3 Serveis de Català 

42 Club d'Amics de Molnàs Carrer Major, 12 Ar t i cultura 
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43 Club Esportiu Casa Vostra Carrer Portalet, 6-3r  Altres 

44 Cobla Ministr ers Carrer Sant Miquel, 11 Bandes i Orquetes 

45 Col.legi Lestonnac (Femení) Carrer Arc de Sant Llorenç, 2 Residències d'Estudiants 

46 Col.legi Lestonnac (Femení) Carrer Src de Sant Llorenç, 2 Residències d'Estudiants 

47 Col.legi Oficial d’Arquitectes Carrer Sant Llorenç, 20 – 22 Col.legis Professionals 

48 Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials Carrer Ntra. Sra. Del Claustre, 
s/n 

Col.legis Professionals 

49 Colla Castellers Xiquets de Tarragona Carrer Santa Anna, 3 Seguici Popular 

50 Colla Jove Xiquets de Tarragona Carrer Cós del Bou, 23 Seguici Popular 

51 Colla Sardanista “Enyorança” Carrer Escales d'Arboç, 1, 4t. Colles Sardanistes 

52 Colles Castelleres i Grups de Grallers   Seguici Popular 

53 Colles Geganteres   Seguici Popular 

54 Comissió de Festes del Portal del Carro Carrer Arc de Sant Llorenç, 4, 
2on, 2ª 

Ar t i cultura 

55 Comissió Diocesana de Migració Plaça Peixateries Velles, 9 Serveis Socials 

56 Congregació de la Mare de Déu de la Soletat Carrer Nazaret, 1 Congregacions, Germandats i 
Cofradies 

57 Consel Esportiu del Tarragonès Carrer Santa Tecla, 1 Esports 

58 Consell Comarcal del Tarragonès – ICODE Carrer Les Coques, 3 Associacions Proofesionals 

59 Consell Comarcal del Tarragonès. Carrer Les Coques, 3  Organismes Oficials i Oficines 
Administratives Diverses 

60 Conservatori Profesionalde Música Carrer Cavallers, 10  Ensenyaments Artistics 

61 Conservatori Professional de Música Carrer Cavallers, 10 Entitats Musicals 

62 Culb Aventura Tarragona Carrer Cós del Bou, 8 baixos Altres 

63 Dimecres i dissabtes Plaça Fòrum Mercats Ambulants  

64 Drac de Sant Roc Carrer Cós del Bou, 23 Seguici Popular 
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65 Els diumengues, mercat d’antiguitas i artesania. Carrer Mercería Mercats Ambulants  

66 Els diumengues, mercat d’antiguitas i artesania. Carrer Mercat Pla de la Seu Mercats Ambulants  

67 Els diumengues, mercat d’antiguitas i artesania. Plaça Fòrum Mercats Ambulants  

68 Entitas . La revista de la gent de Tarragona Plaça de la Font, 1 Publicacions 

69 Esgelésia Sant Llorenç Carrer Sant Llorenç s/n Esgelesies i Institucions Religioses 

70 Esglesia de Tarragona. Revista Diocesana d’Informació 
i Pensament 

Pla de Palau, 2  Publicacions 

71 Facultat de Lletres (Seminari) Carrer C/ Sant Pau, 4 Dependències Univesitàries 

72 Federació Prov. De Fusters, Ebanistes i  Derivats Carrer Trinquet Nou, 5 Associacions Comercials i 
Industrials 

73 Fòrum. Temes d’Historia i d’Arqueologia 
Tarragonines. 

Plaça del Rei, 5 Publicacions 

74 Galeria Forum Carrer Cavallers, 4 Sales d'Exposicions 

75 Galeria Tau Carrer La Nau, 24 Sales d'Exposicions 

76 Gegants del Cos del Bou Vells de la Ciutat Carrer Cos del Bou, 8 Seguici Popular 

77 Gegants i Nanos del Carrer Merceria Carrer Merceria, 25, 2,. Seguici Popular 

78 Germandat del Sant Ecce-Homo Baixada Peixateries, 23 baixos Congregacions, Germandats i 
Cofradies 

79 Gogistes Tarragonins Carrer Arc de Sant Llorenç, 3 Ar t i cultura 

80 Grallers Colla Castellers Xiquets de Tarragona Carrer Santa Anna, 1 Seguici Popular 

81 Grallers Els Bordons Carrer Vidre, 1bis Seguici Popular 

82 Gremi d’Antiquaris Carrer Cavallers, 11 Gremis 

83 Gremi de Pagesos de Sant Isidre Carrer Arc de Sant Llorenç, 7 Congregacions, Germandats i 
Cofradies 

84 Grup d’Animació Infantil Sidral Carrer Del Vidre, 2 Altres Entitats 

85 Grup de Teatre i Estudi “Luis Vives”  Carrer Sant Magí 14, 5`2, 2a Grups de Teatre 

86 Grup de Teatre Lestonnac-L'Ensenyança Carrer Arc de Sant Llorenç, 2 Grups de Teatre 
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87 Institut Cátala d’Arqueologia Clásica. Plaça Fòrum Serveis Territorials de la 
Generalitat 

88 Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAT) Plaça del Rovellat, s/n Dependències Univesitàries 

89 Joventut Esquerra Republicana Carrer Cavallers, 12 Politiques 

90 L’Esperidió. Butlletí de la Colla Jove dels Xiquets de 
Tarragona 

Carrer Cós del Bou, 23 Publicacions 

91 La Sang. Portaveu de la Reial Venerable Congregació 
de la Purísima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 

Carrer Natzaret, 1 Publicacions 

92 Mercat d’Art Plaça Plaça de la Font, els 1rs 
dissabtes de cada mes. 

Mercats Ambulants  

93 Mercat del Fòrum Plaça Fòrum, s/n Mercats 

94 Museo Arqueològic Plaça del Rei, 5 Museus 

95 Museo d'Art Moderm Carrer Santa Anna, 8 Museus 

96 Museo d'Art Moderm Carrer Santa Anna, 8 Sales d'Exposicions 

97 Museo d'Història de Tarragona Carrer Cavellers, 14 Museus 

98 Museo Diocesà Plaça de la Seu, 1 Museus 

99 Museou Nacional Arqueològic de Tarragona Plaça del Rei, 5 Sales d'Exposicions 

100 Nano del Club Maginet Plaça de la Font, 41 Seguici Popular 

101 Nano El Caleto Carrer Cos del Bou, 23 Seguici Popular 

102 Oficina Municipal Informació al Consumidor  Plaça de la Font, 1 Associacions Comercials i 
Industrials 

103 Orange Company Group Plaça de la Font, 6, 3er, 1 Grups de Teatre 

104 Palau Municipal Plaça de la Font, 1 Serveis Socials 

105 Parròquia de Sant Fructuós Plaça St. Fructuós, s/n  Esgelesies i Institucions Religioses 

106 Parròquia de Santa Maria de la Catedral Carrer Pl. de la Catedral, 4 Esgelesies i Institucions Religioses 

107 Parròquia de Santísima Trinitat Plaça del Rei s/n Esgelesies i Institucions Religioses 

108 Pati Jaume I Plaça de la Font, 1 Sales d'Exposicions 
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109 Play Acció Cultural  Carrer Major, 16, 1r, 2a Culturals i artístiques 

110 Reial i Venerable Congregació de la Purissima Sang de 
nostre senyor Jesucrist 

Carrer Nazaret, 1  Congregacions, Germandats i 
Cofradies 

111 Reial Societat Arqueològica Tarraconense Carrer Manor, 35, 1er. Ar t i cultura 

112 Representació Territorial de l’Esport a Tarragona. Carrer Major, 14-3er Serveis Territorials de la 
Generalitat 

113 Representació Territorial de l'Esport a Tarragona Carrer Major, 14- 3r Esports 

114 Sala d'Art Contratalla Carrer Santa Anna, 16 Sales d'Exposicions 

115 Sala d'Exp. Dels Serveis Territorials de Cultura a 
Taragona 

Plaça del Rei, 5 Sales d'Exposicions 

116 Sala Llac Carrer Cós del Bou Sales d'Exposicions 

117 Servei Comarcal de Català del Tarragonès Plaça Pallol, 3, 3r. Serveis de Català 

118 Serveis Territorials de Cultura. Carrer Major 14 Serveis Territorials de la 
Generalitat 

119 Taller d'Art “Teixim” Plaça de la Seu, 4 Escoles d'Art 

120 Tarragona Guia Informativa Municipal..Guia 
d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Tarragona- 

Plaça de la Font, 1 Publicacions 

121 Tarragonès. Butlletí del Consell Comarcal del 
Tarragonès 

Carrer De les Coques, 3 Publicacions 

122 Teatre per emportar Carrer La Destral,4.-2,-2º Grups de Teatre 

123 Universitaris per Europa Plaça Pallol, 3 Estudiantils 
 
 
Font: Guia d’Infor mació Municipal 2005/6   TARRAGONA 
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9.3 Estudi Serveis Socials Risc d’exclusió 
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Agraïments 
 

Amb molta por de deixar-nos a algú volem agrair la participació de tots 
els que ens han presentat les seves idees, propostes i suggeriments. A 
totes les associacions, grups, partits polítics i entitats que han participat 
en aquest projecte. 
 

També volem  remarcar  l’ajut i suport d’en Francesc Díez, Gabriel Coy i 
Anna Mir  en la recollida de propostes i idees dels veïns i amics de la 
Part Alta i en els ànims i suport constants. 

Associació de Veïns de la part alta,  
Arcadi Abelló Riley,  
Montse Alegret, 
Lluís Aranda, 
Lluís Bachs i Cases 
Olga Balart 
Teresa Beamut 
Felipe Beltran Segarra, 
Josep Mª Boqueras 
Xavier Borrell i Martí,  
Jordi Bru 
Eugeni Bosch 
Enric Brull, 
Josep Mª. Buqueras Bach,  
Eva Cano del Amo 
Jesús Casas 
Gabriel Coy,  
Francesc Díez Ral,  
Maria Carmen Crespo,  
Abelardo Castellet, 
Joan Cavallé Busquets, 
Mª. Jesús Costa, 
Aurora De La Torre,  
Enrique Fernández Ferreira, 
Pablo Fernández de Caleya,  
Carles Ferré i Saperas, 

Raül Font Quer 
Joaquim Fortuny Vizcarro, 
Josep R. Gispert i Magarolas,  
Jose Mª De Goya i García,  
Rogelio Jimenez,  
Pili Guilli,  
Juli Martinez Fontanilles 
Albert Melendo Pedro,   
Joan Menchon i Bes, 
Teresa Milà 
Carlos Miranda Ruiz, 
Chelo Muiños, 
Servei Municipal de L’Habitatge,  
Servei Municipal D’ocupació,  
Mª. Dolors Musté Jove 
Soledad Nieto Sanchez, 
Froilán Olesti Rayo,  
Montserrat Pascual Tomasa, 
Anna Pérez Ferret,  
Lluís Piñol Masgoret 
Ramon Rebollo 
Jordi Rovira Soriano, 
Araceli Saigi 
Jaume Salvadó 
Dolors Salvador, 
Marta Sardaña Alvarez 
Albert Vallberdú 
Elena Virgili, 
Josep Mª. Yago, 
 

Agraïm sincerament la coordinació del Responsable Tècnic Municipal: 
Aleix Pons. 
L’equip del projecte format per: 

Direcció del projecte: Cristina Vidal 
Col.laboradors  Anna Mir i David Domènech Vallvé 
Responsables Projecte Josep Lluís Pérez i Ramon Ollé 


