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PRESENTACIÓ
Fins a l’executivitat del present document, el planejament general vigent a Valls ha estat
el Pla general municipal d’ordenació aprovat definitivament l’any 1988 com a resultat de
la primera revisió del Pla general del 1959. Després de més de 20 anys de vigència
d’aquella primera revisió del Pla general, l'ajuntament de Valls va estimar necessari
revisar-lo i actualitzar-lo de nou. El present document inclou, entre altres, els treballs de
recollida d’informació i d’anàlisi que han conduit cap a la redacció del nou Pla
d’ordenació urbanística municipal de Valls que ha de substituir-lo.
Els treballs de redacció del nou Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls, a càrrec de
l’equip d’arquitectes Jornet-Llop-Pastor SLP, s’iniciaren el mes d’octubre de 2010, en ser
constituïda l’Oficina del Pla. Aquest equip, encapçalat per Sebastià Jornet i Forner com a
director del Pla, tenia l’encàrrec de: redactar els documents urbanístics del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Valls; coordinar i establir directrius de coherència
tècnica i documental en relació amb els diferents equips tècnics que redacten els estudis
de base necessaris; i integrar en el Pla el conjunt de documents explicatius i justificatius,
així com la resta de documents específics associats, elaborats per la resta d’equips
col·laboradors.
La present Memòria del Pla conté els següents apartats: la Memòria de la informació; la
Memòria de la ordenació; l’Agenda i avaluació econòmica i financera; i l’Informe de
sostenibilitat econòmica.
• La Memòria de la informació, redactada durant l'any 2011, analitza les diferents
capes d’informació urbanística que van ser recollides en l’Atles de la informació
urbanística de Valls amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi que conduïren a definir els
objectius i els criteris generals que van constituir l’Avanç del nou Pla d’ordenació
urbanística municipal de Valls.
• La Memòria de l'ordenació descriu i justifica les determinacions següents: l'objecte
de la redacció del nou planejament general del municipi; el marc legal i els fonaments
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jurídics vigents; la descripció del procés de participació ciutadana aplicat al llarg de la
formulació i tramitació del Pla; les línies estratègiques i el projecte de ciutat; el
model de creixement i l'estructura general i orgànica; el dimensionat i el model
urbanístic del Pla; les classes de sòl i les seves categories; els criteris ambientals en
l'ordenació del municipi; la qualificació del sòl i la regulació normativa proposada; els
instruments urbanístics que han de possibilitar la gestió del Pla; les xarxes
d'infraestructures i serveis tècnics i ambientals; la justificació de l'observança de
l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al
planejament urbanístic i les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una
mobilitat sostenible en el municipi.
Al final d’aquest apartat s’inclouen els quadres de dades (en els que s’indiquen les
superfícies de cada classe i categoria de sòl; les superfícies de sistemes i zones; i el
resum dels àmbits i sectors delimitats pel POUM) i el llistat de plànols (on es relaciona
tota la documentació gràfica que forma part del POUM).
• En l’Agenda del Pla s'estableixen les previsions temporals d’execució de les
determinacions del POUM (sectors de planejament derivat; polígons d'actuació
urbanística; sistemes urbanístics no inclosos en sectors...) i es determina quina
iniciativa, la pública o la privada, és preferent per a la promoció del planejament
urbanístic derivat. En l'apartat d’Avaluació

econòmica

i

financera s'avalua

econòmicament la implantació dels serveis i l'execució de les obres d'urbanització.
• L’Informe de sostenibilitat econòmica conté la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de
la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació
dels serveis necessaris.
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1. ENCAIX TERRITORIAL
1.1. VALLS EN L’ALT CAMP
Valls pertany a la unitat geogràfica de l'Alt Camp i n'és cap de comarca. Està situat en el
marge esquerre del riu Francolí, a uns vint quilòmetres de la desembocadura, en un
enclavament territorial estratègic per la seva proximitat a les vies principals de connexió
entre Madrid i Barcelona a través de la línia d'alta velocitat ferroviària i l'autopista.
La superfície del municipi és de 55,28 Km², el tercer en extensió de la comarca i té una
població de 25.158 habitants, segons dades del padró municipal de 2010. En el municipi
s'hi troben els pobles agregats de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets.
El terme limita amb els següents municipis: Figuerola del Camp, pel nord; el Pla de Santa
Maria, Alió i Puigpelat per l'est; Vallmoll pel sud; la Masó, el Milà, Alcover i la Riba (tots
ells de la comarca de l'Alt Camp) i amb Montblanc (capital de la comarca de la Conca de
Barberà) per l'oest.
El fet d’estar situat en un important lloc de pas territorial ha condicionat l’evolució i
l'estructura del municipi. Pel fet de tenir pròxima la connexió amb l'autopista i el
ferrocarril que comunica les ciutats de Barcelona i Madrid ha atret molta industria forana
vinculada a l’alt nivell d’accessibilitat del municipi, la presència del riu ha permès durant
molts anys el desenvolupament i l'explotació del territori mitjançant l'agricultura,
especialment el cultiu de l'avellaner (veure plànols 1.1. Valls en l'Alt Camp. Ortofotomapa
i 1.2. Valls en l'Alt Camp. Base cartogràfica a l'Atles de la Informació urbanística).
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RELLEU
A grans trets, sobre la morfologia geogràfica del terme municipal de Valls s’observen dos
àmbits diferenciats: la plana i la muntanya.
El terme municipal s’enfila per les vores nord-occidentals de les muntanyes de la Serra de
Miramar que ocupen el 22% de terme, integrant la Serra de les Guixeres que presenta
diversos turons amb nom propi; d’est a oest, tenim: el Tossal de Tarragó (547,75 m); el
Turó de Mas de Balances (552, 79 m); el Turó d’en Manel (576,91 m); el Turó del Canot
(624,99 m); la Serra Alta (696,88 m), al nord-oest de l’anterior; el Pas del Bou (625 m); el
Turó del Mas de Gínjol (606,86 m); el Coll de la Sivina (459,34 m), ja al límit amb el terme
de la Riba; el Puigcabrer (524,61 m).
La plana està formada en el llit d’inundació del riu i el recorregut dels torrents i
escorrenties, ocupant el 78% del terme, quasi totalment pla, i passant gradualment a un
pla inclinat en direcció al riu Francolí, amb ondulacions formades per torrents i rieres.
El sector muntanyós té un relleu destacat amb un desnivell d'uns cinc cents metres format
per la Serra de les Guixeres al nord, pel Puigcabrer a l'oest, fins arribar a la plana d'en
Lleure a l'est i al Francolí pel sud. Pel sud del municipi hi trobem un petit massís enmig de
tota la plana i la zona de regadiu més destacable de Valls anomenat Puig de Gallissa.
XARXA HIDROGRÀFICA
La xarxa hidrogràfica ha tingut i té una importància cabdal en el terreny de la geografia
humana, en els assentaments humans, en l’establiment de les vies de comunicacions, en
la posició estratègica de la indústria i en els usos del sòl. Cal vetllar per la protecció de la
xarxa hídrica com un important actiu ambiental del territori.
El terme municipal de Valls es caracteritza pels següents elements:
El riu Francolí
El límit oest del terme municipal el forma l’eix del riu Francolí. El Francolí neix a
l'Espluga de Francolí a 431 metres d’altura. La desembocadura es produeix al port
de Tarragona després d’haver recorregut 60 km. Al seu pas pel municipi el riu rep
les aigües de diversos torrents, entre els quals destaca el torrent del Puig. Les
seves aigües s'aprofiten tant pel rec dels horts i camps de secà com per les
activitats industrials assentades a les marges del riu.
Els torrents de Valls
Els torrents que envolten la ciutat de Valls són el resultat de diverses rases,
barrancs i rierols que vénen del terme de Figuerola i del Pla. La rasa de la Fonda
dóna lloc al torrent de la Xamora o de Farigola, el torrent Sec al del Catllar, de Mas
Miquel, de de Montblanc per sota el pas del ferrocarril donant lloc al torrent de
Sant Pou.
Segurament, ja des de l’edat mitjana, l’activitat dels ciutadans de Valls va anar
encaixonant i modificant els marges d’aquests torrents per poder defensar de les
ribera.
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En els darrers decennis, quan la ciutat de Valls ultrapassa els límits naturals del
torrents, l’activitat de modificació i fixació dels marges es multiplica.
MATRIU DELS ESPAIS LLIURES
L’encaix geogràfic i el sistema d’espais oberts propicien la integració de les opcions sobre
el territori per sobre de la delimitació dels termes municipals, incorporant corredors
biològics i grans sendes verdes de qualitat; conservant i protegint les unitats de paisatge
com a garantia de preservació de la diversitat productiva, i afavorint el concepte i
estratègia de continuïtats territorials ecològiques.
En el cas concret de Valls, els límits del municipi coincideixen amb els límits geogràfics
per la zona occidental: el riu Francolí delimita el municipi per l’oest i el carener de la
Serra de les Guixeres és la frontera en les orientacions nord-oest. Els límits pel nord i l'est
deriven dels alous històrics.
En el terme de Valls hi trobem un petit espai catalogat com a protegit per la Generalitat
de Catalunya, es tracta del sistema pre-litoral central, situat al nord del municipi, el qual
disposa d'una protecció especial. En termes veïns hi trobem una major quantitat d'espais
protegits com (les muntanyes de Prades, el sistema pre-litoral central, el riu Gaià, el
Montmell - Marmellar, el Massís de Bonastre, costes del Tarragonès o la sèquia major, el
paratge natural d'interès nacional del Monestir de Poblet o la reserva natural parcial del
barranc de la Trinitat).
Respecte al patrimoni geològic està inclòs com una petita part del terme municipal, situat
a la Serra de les Guixeres (veure plànol 1.4. Estructura territorial. Sistema d'espais lliures
a l'Atles de la Informació urbanística).
Gràcies a territoris de plana i muntanya, creuats per rases, torrents i barrancs, la
presència de cursos fluvials amb circulació permanent d’aigua i també la presència d’una
extensió agrícola amb conreus i pràctiques tradicionals, podem dir que la biodiversitat del
municipi és realment alta.
INFRAESTRUCTURES
Les xarxes de comunicació (viàries i ferroviàries) permeten la interrelació amb els
diferents municipis a escales supramunicipal i comarcal, de manera que les inversions
estructurals en aquestes obres procuren la sinèrgia en el propi municipi i en la resta de
municipis del sistema urbà i afavoreixin la seva correcte integració en entorns urbans.
Valls és el principal centre de comunicacions de la comarca. El tradicional eix principal ha
estat la carretera N-240, que travessa longitudinalment el terme des del coll de Lilla, al
nord, fins al límit del terme de Vallmoll, al sud. És molt transitat el tram de la carretera
C-37 Valls - el Pla de Santa Maria, pel fet que en aquest darrer municipi hi ha l’accés a
l'autopista AP-2, que uneix Barcelona amb Saragossa. També conflueixen a Valls la
carretera C-51, que enllaça amb el Vendrell, i les carreteres locals que connecten amb
Puigpelat, Nulles i la Riba.
La línia de ferrocarril que passa per Valls s'ha convertit en un trajecte d'importància vital
per a la connexió entre Barcelona i diferents zones de l'Estat espanyol com Madrid, el País
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Basc o Galícia. A Picamoixons, dins del municipi de Valls hi ha l'enllaç amb la línia
procedent de Tarragona i Reus.
El Pla territorial parcial del camp de Tarragona hi determina la construcció de la nova
autovia A-27, Tarragona direcció Montblanc, actualment en construcció. Així com el
condicionament de la carretera C-51 Valls - el Vendrell i una proposta de prolongació del
sistema ferroviari cap al polígon de Valls per a possibilitar la mobilitat de les mercaderies
(veure plànol 1.3. Estructura territorial. Xarxes de Mobilitat a l'Atles de la Informació
urbanística).
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2. EL TERME MUNICIPAL DE VALLS
2.1. EL TERME MUNICIPAL DE VALLS
La ciutat de Valls està enclavada en una zona de pas. Això ha fet que la zona hagi estat
poblada de forma estable des de la prehistòria. El nom històric de Valls es remunta a
l’Edat Mitjana, el topònim apareix esmentat per primera vegada el 1009 com a “el reguer
de Vallis”. La història documentada dels nuclis de Valls comença en el segle XII en el que
trobem referències als poblats d'Espinavessa (avui desaparegut) i de Rocabruna (ara
Picamoixons).
El terme municipal de Valls té una superfície de 55,28 Km² i una altura mitjana sobre el
nivell del mar de 215 m. Valls és la capital de l'Alt Camp i es troba situada a l'esquerra del
riu Francolí (veure plànol 2.1. El terme municipal de Valls. Ortofotomapa a l'Atles de la
Informació urbanística). Els municipis limítrofs amb el seu terme són:
al nord: Figuerola del Camp;
a l’est: el Pla de Santa Maria, Alió i Puigpelat;
al sud: Vallmoll; i
a l’oest: la Masó, el Milà, Alcover, la Riba i Montblanc.

2.2. EVOLUCIÓ URBANA DEL MUNICIPI
En els seus orígens Valls va ser un municipi format per dos nuclis ibers: Espinavessa i
Rocabruna.
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La ciutat de Valls s'estén al llarg d'una plana delimitada pels torrents de la Xamora, de
Sant Pou i del Catllar, els quals conflueixen als seus peus. Els esmentats torrents,
veritables barreres naturals, han condicionat l'expansió urbanística de la ciutat donant-li
un aspecte allargat.
El centre històric, d'origen medieval, va ser format durant la segona meitat del segle XII
en el context històric de la repoblació. El nucli inicial (Vilaclosa) neix al voltant de
l'església parroquial, paral·lelament es va dur a terme la construcció del castell de
l'Arquebisbe, a l'altre extrem de l'actual centre històric, fet que va donar lloc a un nou
assentament anomenat Santa Anna.
El creixement d'aquests dos nuclis, tot resseguint els camins que en sorgien, va constituir
l'eix d'expansió urbana de la vila convertint lentament amb carrers els antics camins.
No va ser fins a meitats del segle XIV que els dos nuclis van quedar units en un de sol
formant l'actual centre històric. Durant aquest mateix segle va se quan la a ciutat es va
construir una muralla d'una importància singular respecte a les que havia tingut fins aquell
moment. Aquesta muralla resseguia els carrers avui coneguts com: la muralla del Castell,
la muralla de St. Francesc, la muralla del Carme, la Plaça del Portal Nou i la muralla de
St. Antoni. Aquesta fortificació esdevingué una veritable barrera artificial per a l'expansió
urbanística fins al segle VII, fet que va provocar un creixement en alçada de la ciutat
passant de planta baixa a mes de cinc plantes i convertint els carrers en humits i malsans
on pràcticament no hi arribava el sol.
A partir del segle XVIII es va començar a construir fora dels murs creant una sèrie de
ravals envoltant la muralla que va deixar de ser una barrera a l'expansió urbana. Aquest
paper el recuperaren de nou els torrents del Catllar i la Xamora, provocant que la vila
comencés a créixer en direcció nord-est.
L'any 1883, l'arribada del ferrocarril, que anà lligada a la concessió del títol de ciutat a
Valls, comportà la creació del passeig de l'estació que unia la ciutat amb l'estació i
passava a estructurar en gran part el futur eixample d'aquesta zona.
La creació de barriades més enllà dels torrents començà entre 1943 i 1945 amb la
construcció del grup Albada.
La creació, l'any 1964, del polígon industrial de Valls al nord de la ciutat propicià l'inici
d'un important augment demogràfic i una gran expansió urbanística van aparèixer noves
zones residencials com el barri de la Xamora, Sant Josep Obrer, la Colla Vella...
Finalment, a inicis de la dècada dels anys 90, es va superar la via en el seu extrem nordest en començar les obres d'un nou barri residencial, el Fornàs, que va unir la zona
industrial amb la ciutat.
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ELS ALTRES NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI
Picamoixons
El poble de Picamoixons es troba a l'extrem de ponent del terme a uns 6 km de Valls, a
l'esquerra del Francolí. El lloc apareix esmentat per primer cop el 1171 sota el nom de
Rocabruna, el nom de Picamoixons no apareix fins al 1192. El nucli urbà va créixer
inicialment al redós de l'antiga església i es creà una àrea de carrers estrets protegits per
una senzilla muralla.
La prosperitat va arribar amb la construcció de la línia de ferrocarril de Lleida, Reus,
Tarragona (1856-1879) i posteriorment Barcelona (1883).
Actualment Picamoixons continua formant part del municipi de Valls però com a entitat
municipal descentralitzada.
Fontscaldes
El poble està situat a uns 6 km al nord de Valls, al peu del coll de Lilla. Fontscaldes és un
nucli rural d'origen medieval format inicialment al voltant de l'església que a finals del
segle XIV, es va protegir per una petita muralla.
Poc abans de la Gerra civil es descobrí un important forn de ceràmica ibèrica al costat est
del poble.
La construcció de la carretera va motivar que el nucli creixés resseguint aquesta via per
tots dos costats.
Masmolets
El poble de Masmolets forma un petit agrupament de cases al voltant de l'església (segle
XVI) a la dreta de la carretera de Valls a Montblanc.
Els altres veïnats
A la comarca de l'Alt Camp està molt arrelat el costum de tenir una construcció en el sòl
rural per gaudir de la natura i de les relacions amb la família i amics. Els habitants de
Valls mantenen amb molta força aquesta tradició i per aquest motiu tots els racons del
municipi, especialment els de la plana agrícola, però també els boscos, són plens de
masos, masets i altres construccions rurals que, al llarg dels anys, s'han anat incrementant
en nombre. La parcel·lació d'algunes finques agrícoles han possibilitat a molts vallencs
edificar noves construccions residencials de caràcter més o menys estable i han conformat
petits veïnats, alguns dels quals estan dotats parcialment de serveis i han estat reconeguts
pel planejament vigent com a sòl urbà amb la delimitació de les respectives unitats
d’actuació que tenen per objectiu completar les obres d’urbanització i cedir els terrenys
de cessió obligatòria i gratuïta: Plana d'en Berga, Sol i vent; Bon Sol...
Aquest fet, sumat als nuclis agregats ja existents, li donen al municipi de Valls un caràcter
clarament polinuclear (veure plànol 2.2. El terme municipal de Valls. Base topogràfica a
l'Atles de la Informació urbanística).
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3. EL MEDI NATURAL
3.1. MATRIU BIOFÍSICA DEL TERRITORI
L’estructura del territori es defineix a partir dels espais naturals, els àmbits forestals
protegits i els cursos fluvials i, és dins d’aquesta matriu biofísica on sorgeixen els àmbits
d’ocupació urbana, el territori industrialitzat i els eixos de comunicació.
Si estudiem un plànol general de la zona de l'Alt Camp veurem com, curiosament, el riu
Gaià dins la plana de la comarca no té pràcticament afluents per la seva riba dreta. Totes
les rases de drenatge originades a les serres de Miramar - Voltorera que el riu Francolí ha
tingut molta més capacitat de modelació de la vall fluvial, fet que ha determinat una
inclinació de tota aquesta plana vers el Francolí i no pas vers al Gaià. Així, uns quants
torrents tributaris de la riba esquerra del Francolí creuen el terme de Valls. Els més
destacats són: el torrent dels boscos de Valls, el torrent de Sant Llorenç, el torrent de
Sant Pou, el torrent de la Xamora, el torrent del Catllar o Sant Francesc i el torrent del
Puig (veure plànol 3.1. Matriu biofísica del territori. Topografia i xarxa hidrològica a
l'Atles de la Informació urbanística).
El terme de Valls se situa en el que s’anomena aqüífer de l’Alt Camp, que agafaria una
bona part d’aquesta comarca, amb: les serres de Miramar, la Voltorera i el Bloc del Gaià,
al nord; part de la riba esquerra del Gaià, a l’est; el riu Francolí, a l’oest; i una línia
imaginària de separació entre la comarca de l’Alt Camp i el Tarragonès, al sud.
Aquest aqüífer, estructuralment, es composa de diversos horitzons de sedimentació
procedents d’antics i successius cons de dejecció formats en la base del massís muntanyós
de la serralada prelitoral, a sobre de la fossa tectònica d’enfonsament del Camp. La
deposició d’aquests cons és relativament irregular a nivell espacial, de manera que els
horitzons de materials amb textures diverses (des de graves de conglomerats molt
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permeables fins a argiles fines) tenen amplades variables i cotes absolutes variables. En
tot cas, existeix un sol aqüífer de l’Alt Camp amb un notable gruix que, però, és només
aprofitat en estrats (capes) concrets que coincideixen amb els materials més permeables.

3.2. CARACTERÍSTIQUES TOPOGRÀFIQUES
La ciutat de Valls presenta una posició central en la plana del municipi, situat a la part
dreta de la zona més muntanyosa anomenada serra de Miramar.
L’altitud del terme municipal va dels 125 metres sobre el nivell del mar, al tram de riu
situat al límit amb el terme municipal del Milà, als més de 700 metres a la serra de les
Guixeres. El nucli urbà es situa entre els 225 i els 300 metres d’altitud.
El marc legal vigent condiciona el creixement urbà segons uns criteris establerts. El Text
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya (d'ara endavant, TRLUC) estableix com a
directriu per al planejament urbanístic, en l’article 9.4, que aquest “ha de preservar de la
urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents”. El terme municipal compta
amb 14,16 km² de sòls de pendent superiors al 20% (veure plànol 3.2. Característiques
topogràfiques. Pendents superiors al 20% a l'Atles de la Informació urbanística).
Seguint les directrius de la legislació vigent i, sobretot, valorant l’actual equilibri del
municipi en matèria de règim del sòl, es fa una valoració positiva respecte els límits
actuals entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.
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4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC
4.1. ELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL
La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, defineix tres instruments de
planejament territorial:
• el Pla territorial general de Catalunya;
• els plans territorials parcials; i
• els plans territorials sectorials.
Mitjançant aquests instruments ha d’ésser formulat i aprovat el planejament territorial de
Catalunya, amb l’amplitud i precisió necessàries per a que pugui ser el referent principal
de la política territorial a desenvolupar en la línia que assenyalen els articles 40 i 45 de la
Constitució espanyola, esmentats en el preàmbul de la Llei de política territorial. Els
articles de la Constitució estableixen que els poders públics “han de promoure les
condicions favorables al progrés social i econòmic i a una distribució més equitativa de les
rendes regionals i personals” i “han de vetllar per a la utilització racional de tots els
recursos naturals amb l’objectiu de protegir i millorar la qualitat de la vida i de defensar i
restablir el medi”.
El Pla territorial general de Catalunya ha de comprendre l’àmbit de tota Catalunya i,
d’acord amb el que assenyala l’article 5 de la Llei, ha de contenir determinacions
relatives a: zones del territori amb característiques homogènies, nuclis de població que
poden exercir una funció impulsora i reequilibradora, espais d’interès natural que cal
conservar, terres d’ús agrícola o forestal que cal conservar, les previsions d’emplaçament
de grans infraestructures i àrees del territori on cal promoure usos específics. Així mateix,
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el Pla territorial general ha de definir els àmbits d’aplicació dels plans territorials
parcials.
Els plans territorials parcials han de desplegar les determinacions del Pla territorial
general i han de fer-ho amb el major detall que permet la menor extensió del seu àmbit.
La Llei estableix que l’àmbit dels plans territorials parcials tindran com a mínim l’extensió
d’una comarca, que poden agrupar diverses unitats comarcals, sense dividir-les i que, en
tot cas, adoptaran els àmbits determinats a aquests efectes pel Pla territorial general.
El Pla territorial general va establir l’any 1995 sis “àmbits funcionals” per a la formulació
dels plans territorials parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de
desembre, motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit funcional
diferenciat del de Ponent. Com a resultat d’aquesta modificació, en l’actualitat els àmbits
de referència per a la formulació dels plans territorials parcials són els set següents:
• Alt Pirineu i Aran. Inclou les comarques de: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.
• Comarques Centrals. Inclou les comarques de: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i
el Solsonès
• Comarques Gironines. Inclou les comarques de: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.
• Camp de Tarragona. Inclou les comarques de: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
• Metropolità de Barcelona. Inclou les comarques de: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat,
el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
• Ponent. Inclou les comarques de: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la
Segarra, el Segrià i l’Urgell.
• Terres de l’Ebre. Inclou les comarques de: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i
la Terra Alta.
D’acord amb el seu caràcter pròpiament territorial, en el sentit de comprensiu dels
diversos components de la realitat, la Llei estableix per als plans territorials un contingut
temàtic similar al del Pla territorial general que s’expressa en els següents termes:
• La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès
comarcal.
• L’assenyalament dels espais d’interès natural.
• La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar
o ampliar per les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
• L’emplaçament d’infraestructures.
• Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès històricoartístic.
• Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.
• Les determinacions per a la planificació urbanística.
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Els plans territorials sectorials han de comprendre també l’àmbit de tot Catalunya, però,
d’acord amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen només a un
o alguns aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais d’interès natural,
equipaments comercials..., que són analitzats i projectats, en cada cas, de manera
especialitzada pel departament de la Generalitat responsable de la matèria de què es
tracti. El contingut i les determinacions d’aquests plans són els necessaris en cada cas, en
funció de la naturalesa de la matèria a planificar.
En desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans
territorials sectorials, alguns d’ells amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial
general. Són els següents:
• Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995 i substituït pel PITC el 2006).
• Pla d’espais d’interès natural –PEIN- (1992).
• Pla de sanejament de Catalunya (1996).
• Pla territorial sectorial d’equipaments comercials –PTSEC- (2001, revisat el 2006 i
derogat el 2009).
• Pla director d'Infraestructures 2001 – 2010 (2001, revisat 2009).
• Pla de ports de Catalunya (2001, substituït el 2007 pel Pla de ports de Catalunya,
2007-2015).
• Mapa eòlic de Catalunya (2002).
• Pla d’aeroports de Catalunya (2003, substituït el 2009 pel Pla d’aeroports, aeròdroms
i heliports de Catalunya, 2009-2015).
• Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (2005).
• Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005).
• Pla director de les estacions de muntanya (2006).
• Pla d’infraestructures del transport de Catalunya –PITC– (2006).
• Pla de ports de Catalunya, 2007-2015 (2007).
• Pla de transport de viatgers de Catalunya, 2008-2012 (2009).
• Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, 2008-2012 (2009).
• Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2009).
• Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, 2009-2015 (2009).

4.2. EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA
El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i
modificat per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, on es reconeix l’Alt Pirineu i Aran com
a àmbit funcional diferenciat, és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri
territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions
que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure
l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells
de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin.
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El Pla territorial general de Catalunya (d’ara endavant “PTGC”) instrumentalitza la seva
proposta mitjançant les determinacions següents:
• La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del
potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.
• La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran
d’exercir una funció impulsora i reequilibradora.
• La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó
d’interès general referida a tot el territori.
• La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o
ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
• La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de
comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.
• La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.
• La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran
d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar
unitats comarcals, però en cap cas no es poden dividir.
D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, els plans
territorials parcials hauran de precisar les propostes i directrius del Pla territorial general
de Catalunya en l’àmbit territorial que abastin, precisant-ne l’abast però no alterant-ne
les prescripcions.
Així mateix, el planejament general urbanístic ha de concretar les determinacions i
propostes dels plans territorials parcials, mitjançant la classificació i qualificació del sòl;
ha de fixar les tipologies, les densitats i els paràmetres de l’edificació, a part de totes les
determinacions que la legislació li atribueix.
El PTGC situa Valls dins l’àmbit funcional territorial del Camp de Tarragona (format per
les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el
Priorat i el Tarragonès) i en els sistemes de proposta localitzats en aquest àmbit
territorial; concretament dins del sistema de reequilibri territorial de nivell 1 basat en el
sistemes urbans de Tarragona + Reus + Valls + Cambrils + Alcover + Masllorenç.
Les estratègies globals del PTGC per a l’àmbit funcional territorial del Camp de Tarragona
són, entre altres:
• Potenciar la formació d’un gran sistema de reequilibri territorial que seria el més
important en població de Catalunya fora de l’àmbit metropolità de Barcelona,
constituït pels sistemes urbans de Tarragona, Reus, Valls i Cambrils, amb l’objectiu
d’aconseguir un sistema potent que pugui esdevenir una alternativa al sistema central
metropolità barceloní quant a localització d’activitat, de manera que permeti una
descentralització d’aquest, cap a la consecució, per tant, d’un equilibri global de
Catalunya.
• Fomentar les interaccions entre els diferents nuclis i articular-hi els seus
desenvolupaments físics amb una visió global del sistema i de l’àmbit territorial que
permeti donar-li una estructura unitària. Lògicament, la localització d’aquests
desenvolupaments físics ha de produir-se en els sòls planers de les tres comarques del
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Camp i no ocupats per espais d’especial interès mediambiental. Aquest sistema
resultant seria, actualment, el de pes més important tret de l’àrea metropolitana,
amb una població fixa de 300.000 persones i, per tant, es configuraria com un sistema
capaç de competir amb l’àrea central catalana en disposar de prou territori, població i
dinàmica econòmica.
• Reforçar la dinàmica econòmica i de població del sistema central i de l’àmbit
funcional territorial global.
• Millorar les infraestructures de transport que cohesionin i articulin tant els sistemes
com tot l’àmbit, de manera que li permetin treballar al màxim com a unitat funcional.
• Pel que fa a les actuacions concretes referides a les xarxes de transport que afectin
al municipi de Valls, el PTGC proposa:
- Xarxa viària: connexió de l’eix del Segre amb el del Litoral, des d’Artesa de Segre
passant per Agramunt, Tàrrega, Montblanc, Valls i Tarragona.
- Xarxa ferroviària: Reserva de sòls i construcció de la línia de tren d’alta velocitat
de connexió de les grans metròpolis europees i les capitals catalanes, amb un
traçat molt similar a les autopistes AP-2 i AP-7, tot seguint el corredor pre-litoral i
obrint-se cap a València i Saragossa a partir del triangle Tarragona - Reus - Valls.
Cal remarcar que la proposta de traçat de les dues línies d’alta velocitat
representades en els plànols del PTGC es bifurquen just en la ciutat de Valls,
convertint-la en una estació ferroviària de primer ordre.
Les propostes del PTGC es poden visualitzar en els plànols de proposta que formen part de
la seva documentació (veure plànol 4.1. Pla territorial general de Catalunya a l'Atles de la
Informació urbanística i a la imatge adjunta.

4.3. EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
En data 12 de gener de 2010 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona (d’ara endavant PTP CT). L'acord de Govern i la
normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5559, de 3 de febrer de 2010, a l'efecte de la seva executivitat immediata.
El PTP CT és un dels set plans territorials parcials que desenvolupen el Pla territorial
general de Catalunya (PTGC) i afecta al territori comprés per les comarques de l'Alt Camp,
el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, amb una
superfície de 2.999 km² i un total de 131 municipis.
El document és el resultat dels treballs a partir de l’Avantprojecte de Pla i posterior fase
inicial, de les aportacions fetes per administracions, especialment ajuntament de Valls,
entitats i particulars durant el període de consulta pública, així com de les consultes
efectuades per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre l’Informe de
sostenibilitat ambiental (ISA) del Pla.
El Pla estructura les seves propostes en tres sistemes bàsics del territori: sistema d’espais
oberts, sistema d’assentaments i sistema d’infraestructures de mobilitat, amb l’objectiu
d’articular i concretar el seu contingut.
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Sistema d’espais oberts
Dins els espais oberts de protecció especial el Pla territorial ha inclòs:
• Els espais naturals protegits sectorialment per la legislació ambiental, els quals s’han
incorporat íntegrament a la proposta.
• Els espais naturals de valor regional i els principals connectors ecològics.
• Les peces de sòl que, per la seva localització en el territori o les funcions que
realitzen, permeten articular una xarxa permanent i contínua d’espais oberts capaç de
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i
funcions.
Espais oberts de protecció territorial: s’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys
que el Pla no considera imprescindible que formin part de la xarxa de sòl de protecció
especial, però que tenen valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació
restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient
sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic per
donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic existents.
Els sòls classificats com a no urbanitzables pel planejament urbanístic que no hagin estat
considerats de protecció especial o de protecció territorial formen part dels espais de
protecció preventiva.
Sistema d’assentaments
Les finalitats de l’ordenació del sistema d’assentaments del Camp de Tarragona són:
• Potenciar les polaritats urbanes que vertebren el territori de Catalunya.
• Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la disminució de les
necessitats de mobilitat i la dotació de transport públic i acostin els serveis al territori.
• Facilitar la integració dels creixements urbans i de la població immigrada.
• Afavorir la formació d’àrees urbanes socialment cohesionades i combatre els riscos
de la segregació urbana.
• Evitar la dispersió d’usos i edificacions en el territori i la seva suburbanització.
• Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i amb
capacitats de prestació eficient dels serveis.
• Corregir, quan és possible, situacions urbanístiques contradictòries als objectius del
Pla.
• Fomentar la mixticitat d’usos dels teixits urbans.
• Racionalitzar la implantació d’àrees especialitzades aïllades.
• Preservar el valor patrimonial del sistema d’assentaments.
• Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats
d’extensió.
• Proporcionar pautes per a una distribució espacial funcionalment adequada dels
equipaments d’interès plurimunicipal.
• Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre el paisatge.
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Sistema d’infraestructures de mobilitat
Les finalitats de l’ordenació del sistema d’infraestructures de mobilitat del Camp de
Tarragona són:
• Assegurar uns nivells de connectivitat adequats a les previsions de desenvolupament
dels assentaments urbans.
• Contribuir a estructurar espacialment els sistemes d’assentaments urbans.
• Vincular l’accessibilitat als usos del sòl que es prevegin en el territori.
• Completar les xarxes bàsiques establertes en els plans sectorials amb altres traçats
de menor rang que siguin rellevants a l’escala del Pla.
• Definir les condicions dels elements d’infraestructura que siguin funcionalment i
espacialment significatius en l’àmbit del Pla.
• Propiciar un bon ajustament dels traçats a les condicions de la matriu biofísica del
territori i minimitzar l’efecte barrera de les infraestructures lineals.
• Establir les prioritats d’actuació en infraestructures en l’àmbit del Pla.
• Assenyalar opcions possibles a llarg termini.
• Promoure l’estalvi d’infraestructures, de manera que s’evitin les redundàncies i
s’opti, en cada cas, pels modes de transport més eficients i viables.
DETERMINACIONS DEL PTP CT PER A L'ALT CAMP I VALLS
El Pla territorial aposta perquè la capital comarcal de l’Alt Camp esdevingui una ciutat de
molt major pes que l’actual, capaç de portar serveis de primer ordre a la seva comarca,
d’interconnectar-se amb la conurbació central Tarragona - Reus i de situar-se en el mapa
del transport ferroviari. Si Valls no fa un salt important, quedarà inevitablement
despenjada de la xarxa urbana i infraestructural principal de la regió. Ara mateix,
determinades apostes ferroviàries a la comarca són inviables i només en un altre escenari
de poblament podrien ser formulades més enllà de l’escenari temporal del Pla. En
conseqüència, s’assenyala per a Valls una estratègia de creixement potenciat i s’insta el
planejament urbanístic a fer una aposta contundent i decidida en benefici del conjunt de
la comarca. L’estratègia d’espais oberts i de noves infraestructures està en consonància
amb aquesta voluntat del Pla.
Tanmateix, i a l’entorn de Valls, convindria intensificar la disciplina urbanística en el sòl
no urbanitzable tenint en compte que es tracta d’una plana agrícola de gran valor
paisatgístic que té una densitat d’edificacions de tota mena superior a la que seria
desitjable.
El Pla proposa l’estratègia de creixement mitjà, atès el paper nodal que juguen,
l’adequació dels terrenys confrontants, la posició territorial i l’accessibilitat per als nuclis
d’Alcover, el Pla de Santa Maria, Rodonyà i Vila-rodona.
El Pla proposa l’estratègia de creixement moderat, amb l’objectiu que es puguin atendre
les necessitats endògenes i fins atreure una petita quantitat de població forastera, per als
nuclis d’Alió, Bràfim, Cabra del Camp, el Milà, el Pla de Manlleu, el Pont d'Armentera, el
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Rourell, Figuerola del Camp, la Masó, la Riba, les Pobles, Mont-ral, Montferri, Nulles,
Picamoixons, Puigpelat, Querol, Vallmoll i Vilabella.
Per a la resta de nuclis històrics i les seves extensions que s’assenyalen en els Plànols
d’ordenació, (entre els quals Masmolets i Fontscaldes) es proposa l’estratègia de millora i
compleció amb l’objectiu que puguin atendre’s les petites necessitats endògenes
d’aquests nuclis sense desnaturalitzar el seu caràcter i sense generar situacions
d’ineficiència, insostenibilitat i sobre cost al conjunt del sistema.
Pel que fa al sòl per activitat econòmica, a banda de les petites peces que puguin situarse en contigüitat amb els nuclis urbans i d’acord amb les estratègies de desenvolupament
urbanístic que assenyala el Pla, s’aposta per concentrar els creixements en dues posicions
territorials: a l’entorn de la capital comarcal, per fomentar una ciutat més mixta i
minimitzar la mobilitat obligada; i a l’entorn de la sortida de l’AP-2 a Vila-rodona, per la
seva immillorable accessibilitat, supramunicipalitat i posició central en la petita galàxia
de nuclis de l’altiplà oriental de la comarca de la vall del Gaià. Els entorns de Vallmoll,
Alcover i el Pla de Santa Maria es consideren ja suficientment dotats. Entre créixer al Pla
de Santa Maria o a Valls, s'aposta, per les raons esmentades, per la segona opció i alhora
es mira d'evitar la creació d'un immens continu de sòl industrial entre Valls i el Pla que
constituiria una barrera territorial poc defensable. Finalment, cal assenyalar la proposta
que el ferrocarril per a mercaderies arribi al polígon de Valls.
Entre les estratègies específiques per a determinades àrees especialitzades que
s’expliquen més endavant, cal destacar la redefinició de la situació urbanística de Querol,
un municipi amb unes extensions immenses encara per desenvolupar d’urbanització de
baixa densitat que contradiuen fortament els principis d’una ordenació eficient i
sostenible.
Pel que fa a les noves infraestructures previstes, la comarca es dota d’un importantíssim
eix vertebrador nord-sud i d’un altre est-oest que s’allunya de Valls per deixar camp a
l’extensió de la ciutat cap al sud-est i que ha d’esdevenir l’eix d’aportació de la major
part de nuclis de la comarca a l’eix nord-sud principal (veure plànols de la sèrie 4.2. Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona a l'Atles de la Informació urbanística i a les
imatges adjuntes).
Estratègies específiques per a les àrees especialitzades de Valls
Per al polígon industrial de Valls, que inclou els sectors Palau de Reig (S1, S2 i S3) i Palau
de Reig de Dalt, el Pla estableix l’estratègia d’extensió amb l’objectiu de crear sòl per
activitat econòmica en una ciutat per a la qual el Pla assenyala l’estratègia de creixement
potenciat, en contigüitat amb sòl urbà ja existent i que no genera problemes de mobilitat
al sistema d’assentaments. Si bé pot admetre’s una certa extensió cap al nord, l’extensió
s’ha de produir preferentment i bàsicament cap al sud-est fins atènyer, en el límit, el sòl
industrial d’Alió. L’objectiu és configurar una ciutat més nodal i evitar augmentar la
barrera nord-sud que ara constitueix l’assentament de Valls.
Per al sector residencial Bosc de Peixets, al municipi de Valls, el Pla territorial fixa una
estratègia específica amb l’objectiu de modificar els paràmetres urbanístics per tal de
disminuir substancialment l’ocupació i incloure usos d’equipament turístic.
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4.4. ELS PLANS TERRITORIALS SECTORIALS
En desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans
territorials sectorials. Els vigents en aquest moment són els següents:
• Pla d’espais d’interès natural (1992).
• Pla de sanejament de Catalunya (1996).
• Mapa eòlic de Catalunya (2002).
• Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (2005).
• Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005).
• Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (2006).
• Pla de ports de Catalunya, 2007-2015 (2007).
• Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, 2009-2015 (2009).
Seguidament es destaquen alguns dels aspectes que poden incidir en la redacció del nou
Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls.
PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
El Pla d’espais d’interès natural (d’ara endavant “PEIN”) va ser aprovat per l’acord del
Consell de Govern el 14 de desembre de 1992 mitjançat el Decret 328/1992 i publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1714, d’ 1 de març de 1993.
El PEIN és un instrument que comprèn tot el territori de Catalunya. Els objectius
fonamentals són establir una xarxa d’espais naturals que sigui coherent, prou àmplia i
suficientment representativa de la riquesa paisatgística i de la diversitat biològica dels
sistemes naturals del país i la delimitació i l’establiment de les mesures necessàries per a
la protecció bàsica d’aquests espais naturals.
El PEIN defineix i delimita una xarxa de 165 espais naturals i una superfície d’espais
inclosos de 960.102 Ha (any 2004). A la comarca de l’Alt Camp hi ha 15.122 hectàrees
incloses en espais d’interès natural, que signifiquen un 28% de la superfície del territori.
Per completar el PEIN i en desenvolupament de la Directiva 92/43/CEE, coneguda com
Directiva hàbitats, s’ha creat la Xarxa d’espais natura 2000 (d’ara endavant “Xarxa Natura
2000”), una proposta que garanteix una representació suficient dels hàbitats d’interès
comunitari i la seva protecció. La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les
zones especials de conservació (d’ara endavant “ZEC”) i les zones d’especial protecció per
a les aus (d’ara endavant “ZEPA”). Els primers es designen d’acord amb la Directiva
hàbitats: la Generalitat, a través de l’Estat espanyol, ha d’elevar una proposta de llocs
d’importància comunitària (d’ara endavant “LIC”) a la Comissió Europea basada en
l’existència d’hàbitats i espècies prioritàries i, si aquesta dóna la seva conformitat a la
proposta, els Estats membres hauran de declarar aquests espais com a ZEC. Les ZEPA són
designades d’acord amb la Directiva de les aus: són aprovades directament per la
Generalitat i passen a formar part, immediatament i automàticament, de la Xarxa Natura
2000. La Xarxa Natura 2000, per tant, està formada per espais d’interès comunitari per a
la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la Directiva hàbitats
i/o la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus. Cada ZEC
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haurà de disposar d’un pla de gestió, un pla de desenvolupament i un seguit de mesures
que garanteixin les necessitats ecològiques dels diferents hàbitats i espècies d’interès
comunitari.
Gairebé la totalitat del sòl inclòs en espais d’interès natural en la comarca de l’Alt Camp,
en concret 14.999 hectàrees, formen part de la Xarxa Natura 2000.
Un dels espais d’interès natural delimitat pel PEIN i inclòs dins de la Xarxa Natura 2000 (el
Tossal Gros de Miramar) té una petita part dins del terme municipal de Valls, en concret
12,14 hectàrees.
PLA D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (d’ara endavant "PITC") és el pla
territorial sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries
necessàries per a Catalunya, en coherència amb les directrius del planejament territorial
vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC té caràcter de pla territorial
sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla
específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
L’objectiu del PITC és desenvolupar un sistema de transport organitzat com a xarxa
integrada i multimodal, segur i sostenible, ambientalment responsable, equilibrat
socialment i viable econòmicament, obert en la fase de seguiment a la col·laboració i
participació institucional i ciutadana.
A continuació es descriuen algunes de les propostes incloses en el PITC que afecten al
municipi de Valls, d’acord amb la classificació tipològica que el propi PITC estableix:
Xarxa viària
El PITC defineix i identifica les vies que formen part de les xarxes de carreteres bàsica i
comarcal. La titularitat i competències sobre aquestes vies aniran a càrrec de la
Generalitat de Catalunya, amb l'excepció de les que formen part de la RIGE (Red de
Interès General del Estado), la titularitat i competències de les quals correspon a
l'Administració General de l'Estat. La xarxa local estarà formada per la resta de les
carreteres existents i totes les noves que es proposin en els corresponents plans zonals, a
redactar per la Generalitat. La gestió d'aquestes vies anirà a càrrec de les administracions
locals.
Xarxa transeuropea:
_ Corredor mediterrani.
• AP-7: Ampliació 3r carril entre Cambrils i el Vendrell i entre Maçanet de la Selva i
la Jonquera.
• A-7/N-340: Reconversió a autovia entre el límit amb Castelló i Vilafranca.
_ Corredor Tarragona - Península (centre -nord).
• N-240/A-27: reconversió en autovia Tarragona – Montblanc – Lleida.
Xarxa bàsica primària:
_ Eix Tarragona / Reus - Tàrrega – Andorra.
• C-14: desdoblament Reus - Alcover.
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Resta de la xarxa bàsica:
Condicionament dels trams de carretera següents. Inclou les variants de les poblacions
situades al llarg del seu recorregut.
• C-37 Valls – Alcover. Carretera convencional desdoblada.
• C-51 Valls – Calafell.
Xarxa ferroviària
Les propostes d'actuacions ferroviàries del Pla d'infraestructures del transport de
Catalunya es poden classificar en els tipus següents:
Línies d’alta velocitat:
_ Connexió corredor del Mediterrani amb la línia d'alta velocitat Barcelona – Madrid.
Actuació en fase de redacció de projecte constructiu i amb certs trams amb obres
licitades. Ha de donar continuïtat al corredor del Mediterrani per la nova línia
d'alta velocitat Barcelona- Madrid entre Tarragona i Barcelona.
Noves línies convencionals:
_ Connexió de la línia Reus - Lleida i Valls - Lleida a Picamoixons.
Actuació que té per objectiu permetre l'explotació Valls – Reus directe.

4.5. PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE VALLS
El Pla general d’ordenació urbana vigent va ser aprovat definitivament per acord de la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona en la sessió del 22 d’octubre de 1986 i va ser publicat
en data 17 de febrer de 1988.
El Pla general vigent (d’ara endavant PGOU-88) és el resultat de la revisió del primer Pla
general de Valls aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme el 17 de
setembre de 1959.
El PGOU-88 està integrat pels documents següents:
- Memòria general i annexes.
- Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.
- Normes urbanístiques.
- Programa d’actuació.
- Estudi econòmic – financer.
OBJECTIUS I CRITERIS DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Els objectius que s’especifiquen en la Memòria general del Pla són:
• Remarcar els aspectes qualitatius de la planificació urbanística per damunt dels
aspectes quantitatius.
• Reequilibrar tant la pròpia ciutat com el conjunt del terme municipal.
• Definir un model de ciutat que no expulsi als seus habitants i amb un respecte
absolut als terrenys agrícoles productius.
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• Cobrir els forts dèficits acumulats en espais lliures d’ús públic.
• Millorar, ampliar i completar els equipaments comunitaris.
• Millorar les comunicacions viàries, cercant fórmules respectuoses amb la ciutat
antiga.
• Millorar l’accessibilitat al centre i les possibilitat d’aparcament en les seves
proximitats.
• Alliberar a la ciutat de l’intens trànsit pesat de pas.
• Cercar un model de ciutat que sigui clar, intel·ligible i vàlid pel major temps
possible.
• Aconseguir una ciutat caracteritzada en cada una de les seves parts i barris i
jerarquitzada funcional i formalment.
• Potenciar una reforma no traumàtica de la ciutat antiga, mesurant molt la
intervenció, rehabilitant més que remodelant.
• Millorar les condicions qualitatives internes de la ciutat i cercar fórmules per donar
sortida a les necessitats de contacte amb la natura.
• Aconseguir una col·laboració enriquidora entre el camp i la ciutat.
• Preservar els sòls més productius per a l’activitat agrícola.
• Possibilitar l’augment de la producció i de les rendes agràries.
• Revisar els emplaçaments de la indústria establerts en el Pla general de 1959.
• Garantir un cert estoc de terrenys industrials per a la implantació o l’ampliació de
les activitats que, tradicionalment, s’implanten a Valls.
•

Millorar

les

condicions

urbanístiques

per

tal

d’incrementar

l’interès

per

l’emplaçament de noves indústries.
• Potenciar el creixement del sector terciari.
• Aconseguir resoldre les deficiències d’abastament i depuració d’aigua.
• Rescabalar els torrents per a l’ús urbà, revaloritzant el seu paper ecològic i sense
perjudicar als regants que utilitzen, tradicionalment, la seva aigua.
• Reduir algunes de les densitats que el planejament vigent reconeix en determinades
zones de la ciutat.
• Millorar la utilització de l’actual patrimoni immobiliari i evitar la seva destrucció.
SOLUCIONS GENERALS PROPOSADES
Les solucions generals que es fixa el Pla en la seva Memòria general són:
• Preveure un creixement moderat de la població per als propers vuit anys fins a un
màxim de 25.000 habitants.
• Classificar el sòl urbanitzable programat capaç per absorbir un creixement doble del
previst en aquest període.
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• Localitzar el creixement de la ciutat cap a l’oest i cap al nord, mantenint la zona
industrial del polígon industrial i transformant les zones industrials antigues,
mitjançant plans especials de reforma interior.
• Crear una via de circumval·lació de la ciutat per l’est i nord, com a variant de la
carretera N-240.
• Crear un sistema general d’espais lliures d’ús públic integrat per un parc forestal de
10 hectàrees al Bosc de Peixets, un parc urbà de 7 hectàrees i un parc esportiu de 6
hectàrees a la zona residencial del polígon industrial.
• Crear la figura d’hort familiar entre la via del ferrocarril, el torrent del Catllar, la
variant de la N-240 i la carretera de Barcelona i als terrenys situats entre la via del
ferrocarril, la carretera del Pla de Santa Maria, el carrer F del polígon industrial i el
torrent del Catllar.
• Formular un pla integral pel sanejament dels torrents i depuració de les aigües
residuals pel seu aprofitament per al reg. Preveure una superfície de 6 Ha propera a la
confluència dels torrents de la Xamora i d’en Puig.
• Preveure una superfície de 2 hectàrees prop de la confluència de la carretera de
Nulles amb la de Barcelona per al cementiri municipal.
• Dotar d’un mínim d’equipaments propis als nuclis aïllats de la ciutat: Grup Clols;
Grup Colla Vella dels Xiquets de Valls; Fontscaldes i Picamoixons.
• Conservar el traçat urbà del casc antic de Valls, amb possibilitat de petites reformes
puntuals amb la finalitat d’ampliar places o encreuaments conflictius i regularitzar
alineacions.
• Preveure zones d’aparcament en varis punts dels ravals, amb la finalitat de millorar
l’accés peatonal al casc antic.
• Construir un túnel sota la RENFE en la prolongació del carrer Avenir, un pont entre la
Xamora i Sant Josep Obrer, per damunt del torrent del Sant Pou.
• Situar els sòls urbanitzables destinats a segona residència al voltant dels nuclis ja
existents, especialment Fontscaldes i Picamoixons.
• Mantenir la possibilitat d’urbanitzar parcialment el Bosc de Peixets.
• Delimitar com a sòl urbà els nuclis de "Sol i Vent" i "Plana d’en Berga", descartant la
possibilitat de legalitzar d’altres urbanitzacions al no haver-ne manifestat l’interès per
part dels propietaris durant el tràmit de redacció.
• Crear una zona hospitalària a l’entorn del Pius Hospital.
• Formular un Catàleg d’elements d’interès arquitectònic, històric o artístic per a la
posterior redacció d’un pla especial de protecció.
• Recuperar els torrents per a l’ús urbà, una vegada canalitzades les aigües residuals.
Crear passeigs laterals que enllacin punts significatius.
• Potenciar la tipologia d’habitatge unifamiliar amb models de consum de sòl
responsable.
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• Formular programes sobre el sòl urbanitzable industrial que es basin en els nivells de
l’estoc de sòl i que obliguin a urbanitzar a mesura que aquest baixi per sota uns
mínims predeterminats.
• Revisar la zona residencial del polígon industrial en base a: situar-hi els importants
equipaments i sistemes generals enunciats; crear una zona de serveis al voltant de la
via de circumval·lació; reagrupar les indústries confrontants a la via del tren; i
reformar la irregular xarxa viària.
JUSTIFICACIÓ DEL MODEL
Per tal de donar resposta a les previsions de creixement, el Pla preveu un total de 6.550
nous habitatges: 2.512 en unitats d’actuació; 1.739 en àmbits de reforma interior; i 2.296
en sectors de sòl urbanitzable programat. En el sòl urbanitzable no programat el Pla
preveia un romanent de 856 habitatges més.
Estructura General i Orgànica
El model que proposa el PGOU-88 és el de respectar l’estructura líneo-focal existent,
corregint però els defectes del sistema de comunicacions líneo-radials que ha estat
condicionat per la configuració topogràfica dels terrenys i els accidents naturals dels
torrents.
Es pretén crear una xarxa perifèrica de comunicacions que millori el precari sistema viari
existent i reforci el paper del centre històric. Cal destacar l’important esforç que s’ha
imposat el Pla en la construcció de ponts sobre els torrents.
Es proposa reconduir el planejament parcial vigent i articular les diferents peces que
s’han desenvolupat sense una estructura que les relacioni.
Els sòls urbanitzables es situen al nord i a l’oest del nucli de Valls, més enllà de la via de
ferrocarril i del torrent de Sant Pou. Els que es situen al nord ho fan sobre la base de
l’antic àmbit del polígon industrial i els que es situen a l’oest s’encavalquen sobre l’àmbit
corresponent al Pla parcial de Santa Magdalena i ocupant la franja de sòls compresos
entre les zones ja consolidades d’aquest pla parcial, el camí del Bosc, la via del ferrocarril
i el torrent de Sant Pou. Aquesta franja fa uns 250 metres d’amplada mitja i una llargada
d’uns 900 metres.
L’objectiu fonamental de les àrees de creixement situades al nord és la remodelació de la
zona residencial del Polígon industrial, amb la introducció d’importants dotacions
públiques que cobreixin, a curt termini, els dèficits acumulats. En el cas de les àrees de
ponent, l’objectiu és reformar l’esquema viari per corregir les diferències originades per
l’estructura interna i la posició que ocupa el centre històric, taponant l’espai comprès
entre els torrents de Catllar i la Xamora.
A nivell intern del sòl urbà es treballa sobre els espais intersticials i els no consolidats que
queden compresos entre els límits topogràfics, completant l’ordenació de l’àmbit natural
de la població.
El Pla descarta el creixement cap a llevant per dos motius: per l'inconvenient que
suposaria la disposició allunyada d'aquests creixements, sempre que es vulguin respectar
els importants sòls d'horta que limiten, amb una amplada d'uns 350 metres, tot el límit de
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llevant de la població; i per que un creixement allunyat del nucli no contribueix a
solucionar els problemes de mobilitat que ja pateix l'actual nucli de població.
REGULACIÓ DELS SISTEMES GENERALS
Els sistemes vinculants del Pla general són els elements estructurants de l’ordenació
urbanística que constitueixen el suport de l’organització dels diferents usos i del
funcionament de les activitats que es realitzen sobre el territori.
Els sistemes indicatius són aquells que admeten modificacions a nivell de planejament
parcial o especial. Expressen un model d’ordenació urbanística per un determinat àmbit
d’actuació.
Els sistemes propis del planejament parcial són aquells que complementen, a nivell d’àrea
o sector, l’estructura orgànica formada pels altres sistemes.
Codi 1. Sistema d’equipaments comunitaris:
Comprèn els espais que es destinen a usos públics o col·lectius al servei de tota la
població, be a escala local, comarcal o, inclús, més extensa.
Segons la seva titularitat i estat es distingeixen en: existents públics (codi 1a);
existents privats (codi 1b); projectats (codi 1c).
El Pla distingeix l’ús assignat per a cada equipament: esportiu (D), educatiu (E);
sanitari i assistencial (S); cultural (C); administratiu (A); religiós (R); comunicacions
(Co); usos varis (V); o ús indeterminat.
Codi 2. Sistema hidrogràfic:
Comprèn el riu Francolí, els barrancs i torrents i els espais laterals que
constitueixen el curs i llits. Es considera un sistema indicatiu.
Tots els terrenys d’aquest sistema tindran sempre la consideració de no
urbanitzables subjectes a protecció especial.
Codi 3. Sistema ferroviari:
Comprèn els terrenys que el Pla adscriu a l’ús ferroviari i que inclou les línies
existents i les previstes pel futur, amb els seus espais complementaris per als
passatgers, mercaderies i material ferroviari, així com els seus entorns de
protecció.
Codi 4. Sistema de serveis tècnics:
Sens perjudici del que estableix la legislació específica de la matèria, el Pla regula
els

diferents

sistemes

d’infraestructures

de

serveis

(abastament

d’aigua;

sanejament; instal·lació de subministrament elèctric; instal·lacions telefòniques).
Codi 5. Sistema viari:
Comprèn les instal·lacions i el sòl reservat per al traçat de la xarxa viària
necessària per donar accessibilitat a les diferents àrees de la població i garantir el
necessari nivell de mobilitat de les persones i béns. També comprèn les àrees
d’aparcament públic i les estacions de servei.
Codi 6. Sistema d’espais lliures:
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Comprèn els terrenys existents o destinats a domini i ús públic amb aportació de
vegetació, destinats a la creació o manteniment de jardins, parcs, arbredes i altres
similars dedicats al gaudi i esbarjo públics o a la formació de pantalles d’aïllament
entre àrees veïnes de diferent ús. Es distingeix entre els parcs públics que formen
part de l’estructura general i orgànica del territori i els jardins públics que estan al
servei directe d’una àrea o sector determinat.
També comprèn les àrees esportives o de lleure i esbarjo de titularitat pública, amb
predomini dels espais no edificats.
REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
El Pla preveu cinc tipus o tipologies d’ordenació de les edificacions, per a les quals preveu
una regulació específica:
- Edificació contínua en illa tancada i alineada a vial.
- Edificació agrupada i alineada a vial.
- Edificació agrupada i separada del vial.
- Edificació aïllada o apariadada.
- Edificació en ordenació volumètrica específica.

La regulació detallada dels usos i les condicions del sòl urbà, en funció de la morfologia
urbana, tipologia dels edificis i usos predominants, es realitza d’acord amb les següents
zones:
Codi 11. Nucli històric:
Comprèn, bàsicament, les zones urbanes de la població anteriors al segle XX. Es
diferencien vàries subzones:
- Nucli central de Valls, codi 11a.
- Ravals antics, codi 11b.
- Ravals antics amb tolerància industrial, codi 11c.
- Nucli central de Picamoixons, codi 11d.
- Nucli central de Fontscaldes, codi 11e.
- Nucli central de Masmolets, codi 11f.
Codi 12. Eixample intensiu:
Comprèn vàries àrees fortament consolidades per l’edificació segons la tipologia
d’illa tancada situades, generalment, en forma propera al Nucli central i als ravals
antics de Valls i que s’han desenvolupat, majoritàriament, a partir de l’aprovació
de l’anterior Pla general de 1959. Es diferencien vàries subzones:
- Intensiu residencial, codi 12a.
- Intensiu amb tolerància industrial, codi 12b.
- Intensiu residencial de Fontscaldes, codi 12c.
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Codi 13. Eixample semi-intensiu:
Comprèn vàries àrees consolidades recentment per edificacions aïllades o
agrupades de tal manera que no conformen illes tancades i són de mitjana
edificabilitat. Es diferencien vàries subzones que responen a zones concretes de la
ciutat:
- Carrer Mossèn Martí - Sindicat Vell, codi 13a.
- Carrer Galofré Oller - Pau Parellada - parcel·lació Mallorquí, codi 13b.
- Residencial Alt Camp, codi 13c.
- Grup Homs, codi 13d.
- Santa Magdalena, codi 13e.
- PERI Sant Josep Obrer, segona fase, codi 13f.
Codi 14. Ordenació volumètrica específica:
Correspon a aquelles àrees que responen a una configuració volumètrica unitària de
caràcter singular. Atenent al grau de consolidació, a la intensitat de l’edificació i
als usos dominants es diferencien vàries subzones:
- Intensiva residencial consolidada, codi 14a.
- Intensiva residencial nova ordenació, codi 14b.
- Intensiva amb tolerància industrial nova ordenació, codi 14c.
- Semi-intensiva residencial nova ordenació, codi 14d.
Codi 15. Desenvolupaments semi-intensius unitaris:
S’inclouen aquelles àrees ja consolidades per les edificacions que responen a una
promoció i configuració unitària en les que el Pla general es fixa com a objectiu
preservar en les seves característiques fonamentals. S’identifiquen tretze barris o
conjunts.
Codi 16. Edificació aïllada:
Comprèn aquelles àrees en procés d’edificació on les noves construccions es
realitzen en forma aïllada i envoltades d’espais privats enjardinats, predominant
l’ús d’habitatge unifamiliar. Es distingeixen fins a set subzones.
Codi 17. Zones de millora urbana:
Es comprenen dins d’aquesta zona aquelles àrees de sòl urbà degradades
urbanísticament i que no estan colmatades per les edificacions, així com aquelles
veïnes a zones consolidades i d’extensió tant reduïda que recomanen la seva
ordenació per mitjà de plans especials de reforma interior o be mitjançant el propi
Pla general amb delimitació de polígons i unitats d’actuació.
Codi 18. Zones industrials:
Comprèn aquelles àrees de sòl urbà destinades a usos industrials i a d’altres que en
resulten complementaries d’aquests. Atenent a la seva situació es diferencien dues
subzones:
- Polígon industrial, codi 18a.
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- Industrial urbana, codi 18b.
Codi 19. Zones complementàries:
Comprèn aquelles àrees de sòl urbà destinades adscrites a un ús específic i
complementari del dominant proper que és voluntat del Pla general mantenir o
crear. Segons l’ús concret es diferencien dues subzones:
- Destinades a aparcament i magatzem, codi 19a.
- Destinades a ús públic comercial, codi 19b.
Codi 20. Zones hoteleres:
Comprèn aquelles àrees que el Pla general destina específicament a ús hoteler i als
seus complementaris.

DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA EN SÒL URBÀ
El Pla va delimitar sis plans especials (el del nucli antic més cinc de reforma interior) i
vint-i-set unitats d’actuació urbanística amb els objectius següents: completar i
cohesionar els àmbits de sòl urbanitzat dispersos; reomplir i/o transformar els buits
urbans; i donar coherència a l’estructura urbana per ell proposada. També es delimiten
tres unitats d’actuació coincidents amb les tres urbanitzacions que es reconeixen com a
sòl urbà (Sol i vent, Plana d’en Berga i Bon sol) per tal d’obtenir la cessió dels sòls que
garanteixin els estàndards mínims de dotacions urbanístiques i d’urbanització.
El sistema d’actuació previst per a la gran majoria d’aquests polígons i àmbits de gestió és
el de compensació.
El desenvolupament dels plans especials de les cinc àrees de reforma interior havia de
comportar: 1.739 nous habitatges; 59.180 m² de sostre destinat a activitats productives;
un mínim de 29.235 m² de sòl destinat a espais lliures; i un mínim de 24.042 m² de sòl
destinat a equipaments, tal i com es pot comprovar el quadre següent:

ÀREES DE REFORMA INTERIOR

Codi

Nom de l'àmbit

P.E.2

Densitat
Superfície (hab/Ha)
43.600

P.E.3

66.400

P.E.4

49.500

P.E.5

46.900

70

100
100

50

hab
305

664
495

235

Ed. total

13.200

TOTAL

219.600

30

40

1.739

Sup. i % Sup. i % Sup. i %
espais equipame
vials i
Sup. Màx. I
lliures
nts
aparcam
% solars

0,85

0,70

0,15

6.500

3.052

8.720

25.328

37.060

30.520

6.540

14,91%

7,00%

20,00%

58,09%

1,20

1,00

0,20

9.960

8.632

16.600

31.208

79.680

66.400

13.280

15,00%

13,00%

25,00%

47,00%

1,20

1,00

0,20

7.425

6.435

12.375

23.265

59.400

49.500

9.900

15,00%

13,00%

25,00%

47,00%

0,60

4.690

3.283

8.442

30.485

0

28.140

10,00%

7,00%

18,00%

65,00%

0,60
28.140

P.E.6

Ed. res. Ed. Altres

0,60

0,50

0,10

660

2.640

3.300

6.600

7.920

6.600

1.320

5,00%

20,00%

25,00%

50,00%

212.200

153.020

59.180

29.235

24.042

49.437

116.886

13,31%

10,95%

22,51%

53,23%

L’execució de les unitats d’actuació havia de comportar: 2.512 nous habitatges; 3.983 m²
de sostre destinat a activitats productives; 3.700 m² de sòl destinat a equipaments; i
93.200 m² de sòl destinat a espais lliures, tal i com es pot comprovar el quadre següent:
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UNITATS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Codi Nom de l'àmbit

superfície

sostre habitatges

U.A. 1

Estació d'autobusos

19.408

120

U.A. 2

Veïna a estació autobusos

32.340

230

equip.

viari

esp. lliures

900

700
2.200

U.A. 3

El Vilar

35.039

250

U.A. 4

Mas Miquel

11.726

85

U.A. 5

Parc Barrau

32.797

234

7.100

U.A. 6

Santa Magdalena, carretera de Picamoixons

49.153

340

4.900

U.A. 7

Antiga Fàbrica Dasca

23.760

170

1.700

U.A. 8

Abat Llort, Miralbosc, Fortuna

19.251

155

1.900

U.A. 9

Carrer Priorat

10.519

75

900

3.521

25

2.600

U.A. 10 Carrer Portal Nou
U.A. 11 Biblioteca Popular

3.900

11.700
1.100

3.469

25

27.189

194

U.A. 13 Carrer Sant Benet, Paborde

9.257

66

U.A. 14 Blocs Muñoz

7.058

30

U.A. 15 Camí de la Verneda

8.965

77

U.A. 16 Cooperativa Agrícola

3.938

industrial

1.700

112

4.700

U.A. 12 Carrer Camí del Bosc

U.A. 17 Santa Magdalena, polígon 4 Pla parcial

15.715

U.A. 18 Bòbila

5.512

U.A. 19 Sol i Vent
U.A. 20 Plana d'en Berga
U.A. 21 Santa Úrsula. Picamoixons
U.A. 22 Carrer Major, carrer Nou. Picamoixons

100
1.100
1.300
3.200
300

3.700

40

1.000

0

existents

11.400

0

existents

500

8.700

2.472

18

1.200

15.792

112

1.200

U.A. 23 Patronat Arce. Picamoixons

2.510

18

1.600

U.A. 24 Rocabruna. Picamoixons

3.280

23

1.400

U.A. 25 Eixample. Fontscaldes

8.083

39

4.500

U.A. 26 Carrer Major. Fontscaldes

10.750

U.A. 27 Bon Sol

0

TOTAL

74

3.700

existents

11.100

361.504

2.512

3.700

5.100

93.200

REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
El Pla delimitava sis sectors de sòl urbanitzable programat amb un criteri d’ubicació i
forma que permetés la seva correcte integració amb el teixit existent. En total es
classificaven gairebé 113 hectàrees de sòl situat a ponent i al nord de la ciutat. Per al seu
desenvolupament establia les següents zones:
Codi 21. Sectors d’ordenació segons plans parcials anteriors:
Comprèn els terrenys que mantenen la classificació d’urbanitzables, tant en el cas
que el Pla general convalidi plenament les determinacions dels corresponents plans
parcials aprovats o en tramitació, com en el cas que exigeixi la seva modificació. Es
distingeixen tres sectors: PP1-El Fornàs; PP2-Mas Clariana; i PP3-Provença.
Codi 22. Sectors de desenvolupament urbà intensiu:
Comprèn terrenys destinats, fonamentalment, a la construcció d’habitatges en
densitat mitjana alta i en terrenys immediats al sòl urbà. Dins d’aquest grup es
delimita el sector PP5.
Codi 23. Sectors de desenvolupament urbà semi-intensiu:
Comprèn

terrenys

destinats,

bàsicament,

a

construccions

aïllades

d’ús

predominantment residencial. Dins d’aquest grup es delimita el sector PP6.
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Codi 24. Sectors de desenvolupament urbà extensiu:
Comprèn

terrenys

destinats

a

construccions

d’ús

d’habitatge

previstos,

fonamentalment, com a segona residència. Dins d’aquest grup es delimita el sector
PP4.
En total, el PGOU-88 classificava 112,73 hectàrees de sòl com a urbanitzable programat.
El seu desenvolupament havia de comportar: 2.299 nous habitatges; un màxim de 91.795
m² de sostre destinat a activitats productives; un mínim de 27,60 hectàrees de sòl
destinat a espais lliures; un mínim de 6,23 hectàrees de sòl destinat a equipaments
esportius i un mínim de 8,40 hectàrees de sòl destinat a altres equipaments, tal i com es
pot comprovar el quadre següent:

SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT

Codi

Nom de l'àmbit

P.P.1 El Fornàs

P.P.2 Mas Calriana
P.P.3 Provença

P.P.4 Bosc de Peixets
P.P.5 Santa Magdalena II

P.P.6 Picamoixons
TOTAL

Densitat
Superfície (hab/Ha)
400.447

87.811
23.400

482.279

22

28
33

13

hab
881

246
77

627

100.720

40

403

32.680

20

65

1.127.337

Ed. total

2.299

Ed. res.

Ed. màx.
Altres

Ed. mín.
Altres

Sup. i %
espais
lliures

Sup. i %
equip
esportiu

Sup. i %
altres
equip

Sup. i %
vials i
aparcam

0,40

0,26

0,11

70.000

60.000

24.027

100.112

160.179

104.116

44.049

17,48%

14,98%

6,00%

25,00%

0,4475

0,4250

0,0225

9.577

2.365

5.142

19.880

39.295

37.320

1.976

10,91%

2,69%

5,86%

22,64%

0,50

0,50

2.599

3.540

5.159

11.700

11.700

0

11,10%

15,15%

22,04%

0,22282

0,17646

0,04636

180.469

28.213

36.460

107.461

85.103

22.358

37,42%

5,85%

7,56%

0,75

0,60

0,20

0,05

10.072

20.500

22.158

75.540

60.432

20.144

5.036

10,00%

20,35%

22,00%

0,40

0,35

0,10

0,02

3.268

2.634

6.536

13.072

11.438

3.268

654

10,00%

8,06%

20,00%

407.248

310.109

91.795

5.690

275.985

62.365

84.056

190.305

24,48%

5,53%

7,46%

16,88%

REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT
El Pla també classificava tres àmbits de sòl urbanitzable no programat dels quals no
preveia la seva execució en els dos primers quadriennis (tot i això s’han delimitat i
executat quatre sectors: Palau de Reig S1; Palau de Reig S2; Palau de Reig S3; i Palau de
Reig de Dalt). Per al desenvolupament d’aquests sectors el Pla estableix les següents
zones:
Codi 25. Àrea de desenvolupament residencial no programat de tipus intensiu:
Aquesta àrea té una superfície de 13,46 hectàrees i s’identifica en els quadres de
la Memòria amb el codi PP 8.
Codi 26. Àrea de desenvolupament residencial no programat de tipus semiintensiu:
Aquesta àrea té una superfície de 10,59 hectàrees i s’identifica en els quadres de
la Memòria amb el codi PP 7. Freixa.
Codi 27. Àrea de desenvolupament industrial no programat:
Aquesta àrea té una superfície de 120,01 hectàrees i s’identifica en els quadres de
la Memòria amb el codi PP 9. Polígon industrial.
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En total, el PGOU-88 classificava 144,07 hectàrees de sòl com a urbanitzable no
programat. El seu desenvolupament podria comportar: 856 nous habitatges; un màxim de
168.128 m² de sostre destinat a activitats productives; un mínim de 14,67 hectàrees
destinades a espais lliures; i un mínim de 7,88 hectàrees de sòl per a equipaments, tal i
com es pot comprovar el quadre següent:

SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT

Codi

Densitat
Nom de l'àmbit Superfície (hab/Ha)

P.P.7 Freixa

105.925

P.P.8

134.640

P.P.9 Polígon industrial
TOTAL

30

40

Ed. màx. Ed. mín.
hab Ed. total Ed. res. Altres
Altres
318

538

1.200.147

1.440.712

856

Sup. i % Sup. i % Sup. i %
altres
equip
espais
equip
lliures esportiu

Sup. i %
vials i
aparcam

0,60

0,45

0,20

0,02

10.593

10.593

21.185

63.555

47.666

21.185

2.119

10,00%

10,00%

20,00%

0,75

0,60

0,20

0,05

16.157

20.196

29.621

100.980

80.784

26.928

6.732

12,00%

15,00%

22,00%

48.006

0,40

0,35

0,10

0,02

120.015

480.059

420.051

120.015

24.003

10,00%

4,00%

644.594

548.502

168.128

32.853

146.765

78.795

50.806

5,64%

3,03%

1,95%

REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Segons els quadres estadístics de la Memòria d’ordenació, el PGOU-88 classificava
4.926,74 hectàrees del municipi com a sòl no urbanitzable (el 88,14% de la seva
superfície).

Amb els objectius de preservar els territoris agrícoles i forestals, així com garantir la
protecció dels elements de major valor natural i la protecció de sistemes, el Pla regula el
sòl no urbanitzable en base a quatre zones i dos subzones:
Codi 31. Zona agrícola:
S’inclouen en aquest tipus de sòl els terrenys agrícoles sense un interès especial en
raó, bàsicament, de la seva escassa capacitat agrològica. El Pla qualifica 2.309,04
hectàrees del municipi com a zona agrícola.
Codi 32. Zona agrícola protegida:
S’inclouen en aquest tipus de sòl els terrenys majoritàriament de cultius de secà i
d’un destacat interès agrícola que cal mantenir i protegir. El Pla qualifica 734,84
hectàrees del municipi com a zona agrícola protegida.
Codi 32a. Subzona agrícola protegida d’horta:
S’inclouen en aquest tipus de sòl els terrenys destinats majoritàriament a cultius
d’horta i que tenen, per tant, un elevadíssim interès agrícola que cal protegir
decididament. El Pla qualifica 555,91 hectàrees del municipi.
Codi 32b. Subzona de protecció arqueològica:
Comprèn terrenys situats a l’entorn del forn ibèric de Fontscaldes on es suposa
existeix un important poblat ibèric i restes d’algunes vil·les romanes. El seu àmbit
podrà ser precisar o variat en raó de les dades d’excavació que es vagin obtenint.
L’àrea delimitada té 13,07 hectàrees de superfície.
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Codi 33. Zona d’horts familiars:
S’inclouen en aquesta zona els terrenys que, per les seves condicions naturals i
geogràfiques, es destinen a la finalitat de construir horts familiars, per donar
sortida a aquesta aspiració de la població i que, amb els nous sistemes
d’organització social i laboral és de preveure que adquireixin, encara, major
rellevància. El Pla delimitava 72,78 hectàrees de sòl destinat a aquesta finalitat.
Codi 34. Zona forestal:
Comprèn les àrees no agrícoles destinades a bosc i reserves naturals que, en la
major part, es situen al nord-oest del terme municipal. L’objectiu és protegir-les
per a usos forestals, paisatgístics i de lleure, així com reserva natural per la fauna i
flora mediterrànies. Es delimiten 932,42 hectàrees de sòl.

4.6. DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL
Durant el període 1988-2011, després de l’aprovació definitiva del PGOU-88, s’ha tramitat
i aprovat definitivament un total de 74 documents de planejament urbanístic. S’han
aprovat trenta-tres modificacions puntuals del Pla general, un text refós articulat, un
programa d’actuació urbanística, nou plans parcials, dotze modificacions puntuals de
plans parcials, deu plans especials, cinc modificacions puntuals de plans especials i tres
plans de millora urbana.
MODIFICACIONS PUNTUALS
L’Ajuntament de Valls ha tramitat des de l’aprovació definitiva del PGOU-88, trenta-tres
expedients de modificacions puntuals. Són significatives les modificacions de canvi de
classificació de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable en els àmbits del Palau de Reig de
Dalt, al nord-oest del polígon industrial de Valls i en el del Terreny dels Hereus, al nucli de
Picamoixons.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

36

I. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

PLA GENERAL
N. d'expedient

Nom de l'expedient

Data aprovació Data publicació

1986 / 000105 / T

Pla General d'Ordenació Urbana

22/10/1986

17/02/1988

MODIFICACIONS PUNTUALS
N. d'expedient

Nom de l'expedient

Data aprovació Data publicació

1988 / 000306 / T
1991 / 000174 / T

Modificació del Pla General, recalificació SNU a sòl urbà industrial
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana al nucli de Fontscaldes
Modificació puntual del Pla General àmbit granja Serra (canvi qualificació
urbanística)
Modificació puntual del Pla General sector C/ Zeta
Modificació puntual del Pla General pel que fa a la modificació de l'article V.VI.1.3 de
la normativa
Modificació puntual del Pla General pel que afecta els terrenys ocupats per l'hotelrestaurant Casa Fèlix

16/03/1989
07/10/1992

15/09/1989
21/12/1992

05/02/1992
05/02/1992

03/03/1992

26/04/1995

06/09/1995

21/02/1996

08/05/1996

Modificació puntual del Pla General pel que fa a la unitat d'actuació núm. 15
Modificació puntual del Pla General pel que fa al canvi d'emplaçament de la
depuradores d'aigües
Modificació puntual del Pla General pel que fa a la unitat d'actuació núm. 25
Modificació puntual del Pla General pel que fa a una nova ordenació de la Plaça del
Blat
Modificació puntual del Pla General en el SUP (PP5) i SUNP (PP8) antiga clau 27,
variació àmbit i estructura viària
Modificació puntual del Pla General pel que fa al traçat del viari bàsic previst i a
l'àmbit del PERI 5
Modificació puntual del Pla General per al canvi de classificació dels “Terrenys dels
Hereus”
Modificació puntual del Pla General per a la creació d'un nou vial d'accés al C/
Fusters del polígon industrial
Modificació puntual del Pla General a l'àmbit de la zona del sòl urbà d'ús industrial
del polígon industrial
Modificació puntual del Pla General en relació a l'alineació del vial prevista al C/
Miralbosc, muralla S.Antoni
Modificació puntual del Pla General en relació amb el sector Pla especial núm.6
“Provença”
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana en la unitat d'actuació
núm.3
Modificació puntual del Pla General en el que es preveu el canvi de classificació de
sòl no urbanitzable, claus 31 i 32
Modificació puntual del Pla General pel que fa a la nova alineació del carrer Sant
Benet

24/07/1996

31/10/1997

12/06/1996
07/05/1997

20/09/1996
25/06/1997

04/06/1997

31/07/1997

01/02/1999

21/03/2000

04/10/2000

29/01/2001

21/06/2000

22/09/2000

21/06/2000

22/09/2000

13/06/2001

24/10/2001

07/02/2001

15/05/2001

08/05/2002

05/07/2002

05/06/2002

30/09/2002

20/10/2002

09/01/2003

03/11/2004
22/06/2005

02/02/2005
02/09/2005

29/01/2008

05/02/2008

12/03/2009
01/10/2009
22/04/2009

10/07/2009
25/02/2010
18/09/2009

25/06/2009

14/10/2009

28/10/2010

29/12/2010

22/09/2010

30/11/2010

04/02/2010

06/04/2010

24/01/2011

18/03/2011

1991 / 000457 / T
1991 / 000464 / T
1995 / 000180 / T
1995 / 000424 / T
1995 / 000427 / T
1996 / 000246 / T
1996 / 000081 / T
1997 / 000234 / T
1998 / 000758 / T
1999 / 000318 / T
2000 / 000040 / T
2000 / 000416 / T
2000 / 000424 / T
2000 / 000554 / T
2000 / 000721 / T
2000 / 001084 / T
2000 / 000862 / T
2002 / 000103 / T
2002 / 004815 / T
2004 / 014077 / T
2005 / 017385 / T
2005 / 017537 / T
2007 / 029315 / T
2006 / 025810 / T
2000 / 000718 / T
2008 / 031293 / T
2009 / 031293 / T
2009 / 039042 / T

2010 / 039434 / T
2010 / 039437 / T
2010 / 043196 / T

Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana a l'àmbit del Centre Històric
Modificació puntual del Pla General pel que fa a l'article I.V.4 que regula el règim de
concessió de llicències d'obres
Modificació general del Pla General a l'àmbit del sector Palau de Reig de Dalt
Modificació puntual del Pla General: reserva per a la construcció d'habitatges de
protecció pública a l'àmbit del Pla de Millora Urbana de l'Hort del Carme PERI 3
Modificació puntual del Pla General per a la ubicació d'una comissaria dels
mossos d'esquadra a l'àmbit del Pla parcial 1 el Fornàs
Modificació puntual del Pla General referent a l'àmbit delimitat pel C/ Fusters, el
torrent de la Xamora i el sector 3 del PAU Palau de Reig
Modificació Pla General als terrenys de l'àmbit del Pla especial núm.7
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana al Nucli Antic
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació que afecta a la finca situada al
carrer Figuereta núm.6
Modificació puntual del pla general d'ampliació del sòl urbanitzable de l'àmbit del
terreny dels hereus, fase 2, de Picamoixons
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística municipal, millora i
accessibilitat (ascensors) en edificis existents i regulació del règim de
disconformitat i de fora d'ordenació
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística municipal, instal.lació
d'aparells de climatització i equips de ventilació
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana consistent en l'ampliació
d'usos permesos a les parcel.les qualificades com a clau 1 dins l'àmbit de la UA 1
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PLANEJAMENT DERIVAT
Durant els anys de vigència del PGOU-88 s’han de desenvolupat un total de nou plans
parcials (PP), un programa d’actuació urbanística (PAU), deu plans especials de reforma
interior (PERI), i tres plans especials (PE).
Plans parcials urbanístics
Respecte els plans parcials desenvolupats, cal destacar, per nombre i per superfície, els
quatre plans parcials industrials que s’han desenvolupat en l’àmbit de Palau de Reig,
situat al nord-oest de la ciutat de Valls. Part d’aquest àmbit estava classificat com a sòl
urbanitzable no programat pel Pla general i va ser objecte d’un PAU que va delimitar tres
sectors (PP Palau de Reig sector 1; PP Palau de Reig sector 2; i PP Palau de Reig sector 3).
Per a desenvolupar el PP Palau de Reig de Dalt va ser necessària una modificació puntual
prèvia que canviés la seva classificació de sòl no urbanitzable a urbanitzable delimitat.
Els plans parcials residencials es corresponen amb plans parcials que havien estat aprovats
amb anterioritat i que han estat objecte de vàries modificacions puntuals posteriors (PP
Mas Clariana; PP Provença; i PP El Fornàs); amb dos sectors situats en el nucli de
Picamoixons (PP Coll de Mola i PP Terreny dels Hereus) i amb el sector que formava part
del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona
(ARE Ruanes). Aquest darrer sector incrementa el potencial del Pla vigent en 1.721 nous
habitatges.

PROGRAMES D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
N. d'expedient

Nom de l'expedient

Data aprovació

Data publicació

2000 / 000619 / T

Programa d'actuació urbanística del sector de sòl industrial Palau de Reig

20/07/2000

31/10/2000

N. d'expedient

Nom de l'expedient

Data aprovació

Data publicació

1982 / 000091 / T

Pla Parcial Mas Clariana (PPU-2)

1985 / 000136 / T

Pla Parcial Provença

19/06/1985

22/01/1986

1985 / 000183 / T

Pla Parcial El Fornàs

17/07/1985

31/12/1985

1989 / 000209 / T

Modificació puntual del Pla Parcial el Fornàs

11/10/1989

19/02/1990

1994 / 000562 / T

Modificació puntual del Pla Parcial Mas Clariana

19/10/1994

28/06/1995

1995 / 000051 / T

Avanç de Pla Parcial Coll de Mola

27/09/1995

16/02/1996

1995 / 000052 / T

Pla Parcial Coll de Mola, subsector 1

30/03/1995

31/05/1995

1995 / 000396 / T

Modificació puntual del Pla Parcial El Fornàs

17/01/1996

29/03/1996

1998 / 000465 / T

Modificació puntual del Pla Parcial El Fornàs a l'àmbit de l'illa núm.18

01/07/1998

28/09/1998

1999 / 000312 / T

Modificació puntual del Pla Parcial El Fornàs a l'àmbit de l'illa núm.22

02/06/1999

06/09/1999

1999 / 000503 / T

Modificació puntual del Pla Parcial El Fornàs a l'àmbit de l'illa núm.17

20/07/1999

08/11/1999

2000 / 000595 / T

Modificació puntual del Pla Parcial Coll de Mola, subsector 1, de Picamoixons

20/07/2000

31/10/2000

2000 / 000620 / T

Pla Parcial del sector 1 del Programa d'Actuació Urbanística de Palau de Reig

20/07/2000

31/10/2000

2000 / 000621 / T

Pla Parcial del sector 3 del Programa d'Actuació Urbanística de Palau de Reig

13/06/2001

24/10/2001

2001 / 000340 / T

Modificació puntual del Pla Parcial el Fornàs en l'àmbit de l'illa núm.21

25/07/2001

24/10/2001

2001 / 000747 / T

Pla Parcial núm.9 de Picamoixons anomenat El Terreny dels Hereus

03/10/2001

03/01/2002

2005 / 016669 / T

Pla Parcial del sector 2 del Palau de Reig, Mas de la Perla

20/07/2005

11/01/2006

2005 / 017386 / T

Pla Parcial del sector Palau de Reig de Dalt

20/07/2005

27/08/2005

2007 / 029324 / T

Modificació puntual del Pla Parcial 1 El Fornàs, per a la ubicació d'un pavelló
poliesportiu

22/05/2008

31/07/2008

2007 / 029325 / T

Modificació puntual del Pla Parcial 1 El Fornàs, per a la regulació dels usos de les
zones d'equipaments

21/02/2008

09/04/2008

2010 / 041644 / T

Modificació del Pla Parcial Palau de Reig sector 1 del polígon industrial de Valls en
22/09/10
l'àmbit de la zona d'equipaments

11/11/10

2010 / 041651 / T

Modificació puntual del Pla Parcial Palau de Reig sector 3 del polígon industrial de
Valls en l'àmbit de la zona d'equipaments

11/11/10

PLANS PARCIALS
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Quasi la totalitat dels 1.184 habitatges previstos pels plans parcials desenvolupats estan
executats (resten pendents de construcció 7 habitatges en el sector 1 de Coll de Mola i 46
habitatges en Mas Clariana). L’ARE de Ruanes, aprovada definitivament però no
desenvolupada, preveu 1.721 habitatges més.
Hi ha fins a sis sectors que tenen planejament en tràmit i preveuen un total de 1.357
habitatges. La resta de sectors, sense planejament iniciat, contenen un romanent de 821
habitatges.
Plans especials urbanístics
Dels set àmbits en els que el Pla general havia fixat la necessitat de desenvolupar
mitjançant plans especials de reforma interior, únicament han estat aprovats
definitivament quatre: el PERI del Centre històric, modificat posteriorment pel PMU del
Nucli antic; el PERI 5 Dipòsits d’aigua, ja executat; el PE 6 Provença, pendent de gestió; i
el PMU Hort del Carme (PERI 3), la gestió del qual està en tràmit. El PERI 7 ha estat
ordenat mitjançant una Modificació puntual de Pla que l’ha reconvertit en la unitat
d’actuació UA-28.
Han estat tramitats altres plans especials de reforma interior amb l’objectiu de reordenar
petits àmbits del centre de Valls (PERI carrer de la Zeta, PERI UA2...); i altres plans
especials per a la definició volumètrica d’edificacions o per a la definició d’usos concrets.
Pràcticament la totalitat dels 119 habitatges previstos pels plans especials desenvolupats
estan executats (tant sols resten pendents de construcció 9 habitatges en el PERI 5).
Hi ha fins a sis sectors que tenen planejament en tràmit i preveuen un total de 1.357
habitatges. La resta de sectors, sense planejament iniciat, contenen un romanent de 800
habitatges.
PLANS ESPECIALS
N. d'expedient

Nom de l'expedient

Data aprovació

Data publicació

1990 / 000373 / T

Pla Especial creació equipament comunitari públic-administrat

05/12/1990

25/03/1991

1991 / 000465 / T

Pla Especial de Reforma Interior del carrer de la Zeta

1994 / 000071 / T

Pla Especial d'ampliació d'ús d'aparcament en planta pis al solar situat a la Muralla
del Castell núm.18
16/03/1994

29/07/1994

1996 / 000083 / T

Modificació del Pla Especial d'ordenació dels establiments de concurrència pública 12/06/1996

20/09/1996

1996 / 000248 / T

Pla Especial de Reforma Interior de la Unitat d'Actuació 2A

15/01/1997

08/04/1997

1996 / 000304 / T

Modificació puntual del Pla Especial d'establiments de concurrència pública

24/07/1996

16/10/1996

1997 / 000335 / T

Pla Especial de Reforma Interior de la Plaça del Blat i el seu entron

11/11/1998

02/06/1999

1999 / 000317 / T

Pla Especial de Reforma Interior núm.5

01/12/1999

05/04/2000

1999 / 000802 / T

Pla Especial per a la definició volumètrica de l'edificació situada a la muralla de
Sant Antoni núm. 11

03/11/1999

1999 / 000877 / T

Pla Especial d'ordenació volumètrica d'uns terrenys situats entre la plaça Font de la
Manxa, C/ Teatre Principal i C/ Anselm Clavé
20/07/2000

17/11/2000

2000 / 000720 / T

Pla Especial núm.6 Provença

13/06/2001

24/10/2001

2004 / 014014 / T

Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior en el Centre Històric en
relació amb l'article 21

03/11/2004

31/01/2005

2007 / 029040 / T

Modificació del Pla Especial de definició volumètrica de part de l'illa compresa entre
la plaça de la Font de la Manxa, C/ Teatre i C/ Anselm Clavé
08/11/2007

21/01/2008

2007 / 029761 / T

Pla Especial per a la definició d'un projecte d'establiment hoteler a les parcel·les
148, 151, 152 i 167 pk 17, CN 240

04/02/2010

10/05/2010

2009 / 037685 / T

Segona modificació puntual del pla especial de definició volumètrica de part de l'illa
compresa entre la plaça de la Font de la Manxa, C/ Teatre i C/A.Clavé
01/10/2009

09/02/2010

PLANS DE MILLORA URBANA
N. d'expedient

Nom de l'expedient

Data aprovació

Data publicació

2006 / 024539 / T

Pla de Millora Urbana Hort del Carme (PERI 3)

18/09/2008

21/05/2009

2007 / 026407 / T

Pla de Millora Urbana (Modificació del PERI del Centre Històric)

17/12/2007

07/04/2008

2009 / 035467 / T

Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica per a la construcció d'una biblioteca i
l'edifici de Ca Creus
05/02/2009

04/05/2009

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

39

I. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4.7. EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

UNITATS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA - POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
El PGOU-88 delimitava vint-i-set unitats d’actuació urbanística, de les quals se n’ha
executat catorze. Cal tenir present que quatre d’elles, al desenvolupar-se, s’han dividit
en dos subàmbits cadascuna, restant un d’ells per executar (UA-2b, UA-6b, UA-8b i UA9b).

UNITATS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
règim

Ús

edif

sostre

1

Codi Nom de l'àmbit
UA 1

SU

R

Superfície
14.688,00

1,82

26.732,16

hab/Ha
107

Habitatges
158

2

UA 2A

SU

R

5.735,85

2,77

15.888,30

197

113

3

UA 2B

SU

R

6.368,02

2,59

16.464,25

192

122

4

UA 3

SU

R

33.865,79

0,97

32.680,49

72

245

5

UA 4

SU

R

2.826,08

4,20

11.869,54

347

98

6

UA 5

SU

R

14.346,77

2,29

32.854,10

174

250

7

UA 6A

SU

R

3.074,86

0,76

2.333,82

62

19

8

UA 6B

SU

R

40.499,29

1,16

46.817,18

76

309
153

9

UA 7

SU

R

11.011,37

2,10

23.123,88

139

10

UA 8A

SU

R

1.106,00

1,89

2.090,34

136

15

11

UA 8B

SU

R

5.841,00

2,94

17.172,54

211

123

12

UA 9A

SU

R

1.072,57

2,50

2.676,06

177

19

13

UA 9B

SU

R

2.650,05

3,00

7.950,15

215

57

14

UA 10

SU

R

3.771,91

1,08

4.066,12

72

27

14

UA 11

SU

R

1.584,72

2,19

3.470,54

164

26

15

UA 12

SU

R

12.459,23

2,29

28.469,34

166

207

16

UA 13

SU

R

3.126,98

1,80

5.628,56

166

52

17

UA 14

SU

R

12.247,90

0,80

9.798,32

25

31

18

UA15

SU

R

19.509,00

0,45

8.779,05

39

77

19

UA 16

SU

R

5.784,50

0,68

3.933,46

61

35

20

UA 17

SU

R

25.190,00

0,62

15.617,80

44

112

21

UA 18

SU

R

5.365,00

0,98

5.268,43

69

37

21

UA 19

SU

R

7.025,00

0,20

1.405,00

37

26

22

UA 20

SU

R

10.330,00

0,20

2.066,00

60

62

23

UA 21

SU

R

3.775,00

0,65

2.453,75

60

35

24

UA 22

SU

R

7.025,00

2,25

15.806,25

159

112

25

UA 23

SU

R

8.202,00

0,40

3.280,80

22

18

26

UA 24

SU

R

6.815,00

0,37

2.521,55

34

23

27

UA 25

SU

R

21.184,00

0,38

8.049,92

18

39

28

UA26

SU

R

6.980,00

1,54

10.749,20

107

75

29

UA27

SU

R

Executades

154.863

174.535

1.261

En gestió

125.231

152.915

1.099

23.367

42.568

315

303.461

370.017

2.675

Pendent gestió
TOTAL
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El Pla de millora urbana del Nucli antic de Valls delimita l’àmbit de vint-i-una àrees de
reforma interior (ARIs) de les quals divuit constitueixen, també, àmbits de polígons
d’actuació urbanística.
UNITATS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
règim

Ús

30

Codi Nom de l'àmbit
PMU: ARI 1

SU

E

Superfície

edif

sostre

hab/Ha

Habitatges

31

PMU: ARI 3

SU

E

441

32

PMU: ARI 4

SU

R

1.816

2,31

4.194,96

325

59

33

PMU: ARI 5.1

SU

R

1.353

0,79

1.063,46

89

12

34

PMU: ARI 5.2

SU

R

347

3,03

1.050,02

317

11

35

PMU: ARI 6.1

SU

R

1.913

2,02

3.854,70

251

48

875

36

PMU: ARI 6.1b

SU

R

323

1,86

600,78

248

8

37

PMU: ARI 6.2

SU

R

2.909

1,50

4.363,50

189

55

38

PMU: ARI 8.1

SU

R

287

3,48

999,91

453

13

39

PMU: ARI 8.2

SU

R

294

3,63

1.067,81

340

10

40

PMU: ARI 8.3

SU

R

265

2,60

690,06

340

9

41

PMU: ARI 8,4

SU

R

366

2,38

869,98

301

11

42

PMU: ARI 8.5

SU

R

399

3,19

1.272,01

401

16

43

PMU: ARI 9.1

SU

E

566

44

PMU: ARI 9.2

SU

E

571

1,69

963,85

0,00

210

0

45

PMU: ARI 10

SU

R

734

1,00

731,80

109

8

46

PMU: ARI 11.1

SU

R

241

2,62

631,90

332

8

47

PMU: ARI 12

SU

R

1.093

1,36

1.490,85

174

19

12

Executades

2.228

1.063

En gestió

1.137

964

12

Pendent gestió

11.428

21.818

275

TOTAL

14.793

23.846

299
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LES LLICÈNCIES
En els darrers deu anys s’han finalitzat 373 habitatges de nova planta la qual cosa
comporta una construcció mitjana de 15 habitatges per any per cada 1.000 habitants
(dades extretes de l’Institut d’estadística de Catalunya).
El nombre d’habitatges previstos han caigut de 389 l’any 2005 a 33 l’any 2009. El
habitatges ocupats han caigut de 297 a 0 els anys 2008 i 2009 (dades dels serveis tècnics
municipals).
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CONCLUSIONS
Determinacions del PGOU-88
Podríem emmarcar el Pla general del 1988 dins el conjunt de plans generals municipals
redactats durant la dècada dels anys 80 del segle passat; hereus, en gran part, del Pla
General Metropolità de Barcelona (PGM) aprovat definitivament l'any 1976. Aquests plans
generals comparteixen un context urbà caracteritzat per un creixement mal estructurat
entre si i desvinculat del nucli històric així com un dèficit d'equipaments i espais lliures
important acumulat en les dècades dels anys 60 i 70, darrers anys d'expansionisme.
En aquest context els objectius generals definits pel Pla incideixin en reestructurar i donar
continuïtat a la vialitat, redefinir xarxes de clavegueram i distribució d'aigua, assolir els
estàndards legals d'espais lliures i eixugar els dèficits d'equipament.
Superació de dèficits
El desenvolupament de grans peces urbanístiques com els sectors del polígon industrial i la
zona residencial del Fornàs ha facilitat l'obtenció de les cessions per a zones verdes i
equipaments corresponent superant els dèficits. La ciutat de Valls no compta amb
habitatge protegit.
La gestió del sòl industrial
El pla del 1988 reconeixia tres sectors industrials en sòl urbà; la cooperativa, tota una
zona de naus al darrera de l'estació i el polígon industrial de Valls, i un sector d'activitat
econòmica en sòl urbanitzable programat, sector que s'ha executat amb la deguda gestió.
En els darrers anys s'ha desenvolupat un nou sector ampliant el polígon industrial,
qualificant terrenys no urbanitzables a urbans mitjançant els instruments necessaris de
planejament derivat.
Pel que fa a la realitat actual, tot i que els sectors ja han cedit els corresponents espais
per a zones verdes i equipaments, la majoria es troben sense urbanitzar.
Nou paradigma urbanístic
El desenvolupament del planejament municipal durant aquests vint-i-tres anys no ha estat
capaç d'executar els grans sectors urbanístics que proposava el Pla del 88. Durant aquests
anys s'han anat desenvolupant majoritàriament les unitats d'actuació que es troben
concentrades en el nucli de Valls.
Per tal de potenciar el creixement en els sectors no desenvolupats es proposa la seva
divisió en unitats més petites per tal de poder tenir una execució i gestió més fàcil.
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5. SISTEMES GENERALS
5.1. SISTEMES PER A LA MOBILITAT
Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les ciutats. A
Valls la projecció de la xarxa de les infraestructures viàries i ferroviàries ofereixen
l’oportunitat, d’una banda, de garantir unes millors connexions externes i, de l’altra, el
repte d’integrar-les i millorar la cohesió interna de la ciutat i la interrelació entre les
seves diferents parts.
En l’actual deficiència en l’evolució ambiental, és de vital importància entendre la
mobilitat com a factor determinant en quant a la millora de la qualitat ambiental. La Llei
9/2003 de mobilitat de Catalunya defineix la mobilitat sostenible com “la mobilitat que se
satisfà en un temps i amb un cost raonables i minimitza els efectes negatius sobre
l’entorn i la qualitat de vida de les persones”. El marc jurídic actual ordena la
obligatorietat d’incloure als documents de planejament d’ordenació urbanística municipal
un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG).
PREVISIONS DEL PGOU 1988
Respecte a la xarxa interurbana, el Pla deduïa que Valls tenia unes bones comunicacions
amb els pobles veïns i inclús amb les principals ciutats de Catalunya i la resta de terres de
l'Estat. Com a connexions problemàtiques en destacava les de Reus i Montblanc. La
carretera de Reus–Alcover havia millorat sensiblement fins aleshores, tot i que creien que
seria convenient impulsar la modificació d'alguns revolts. Pel que fa a la de Montblanc es
proposava un túnel per salvar el Coll de Lilla i eixamplar i millorar alguns dels revolts de la
carretera de Picamoixons. També es plantejava la construcció d'una variant a Picamoixons
i una a Valls que unissin la carretera de Picamoixons amb la N-240.
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S'assenyalava també, que degut al caràcter radial de la xarxa interurbana pel seu pas per
Valls, s'obligava a fer passar tots els vehicles per l'interior de la ciutat agreujant la
problemàtica de la congestió circulatòria, augmentant el perill d'accident, soroll, fum,
vibracions... .
En quant a la xarxa interior de la ciutat, a causa de la magnitud dels accidents naturals
del terreny, s'assenyalava que existien importants des-coordinacions que dificultaven i
allargaven molt els recorreguts dels vehicles. Per altra banda, també es creia que les
comunicacions peatonals tenien moltes mancances ja que les voreres eren molt estretes i
irregulars, veient-se contínuament agredides per les ocupacions massives de vehicles
davant la falta d'aparcament a la ciutat.
Pel que fa la sistema ferroviari, el Pla considerava que Valls tenia unes bones
comunicacions amb el territori excepte amb Tarragona. S'assenyalava la dificultat de fer
créixer la ciutat cap al Nord i de fer comunicacions amb el polígon degut a la barrera
creada per les vies, tot i que se'n descartava el seu desplaçament a curt i mig termini.
No es perdia de vista la possibilitat futura d'establir una línia de comunicació directa entre
el polígon i l'estació RENFE, ja que la seva existència potenciaria la instal·lació de grans
indústries.
CONDICIONS ACTUALS
Sistema ferroviari
Hi ha dues línies de ferrocarril que creuen el terme municipal de Valls:
la línia ferroviària Barcelona - Vilanova i la Geltrú - Lleida.
la línia ferroviària Tarragona - Reus - Lleida.
El 29 de desembre de 1881 s'inaugurà la línia ferroviària Barcelona - Vilanova i la Geltrú Valls, que no arribà a aquesta ciutat fins el 1883. L'any 1885 fou prolongada fins a
Picamoixons per enllaçar amb la línia de Tarragona a Lleida. Amb aquesta connexió, la
línia de ferrocarril que passa per Valls s'ha convertit en un trajecte d'importància vital per
a la connexió entre Barcelona i diferents zones de l'Estat espanyol com Madrid, el País
Basc o Galícia.
La línia de Tarragona a Lleida passant per Reus, La Plana Picamoixons i Montblanc va ser
construïda en 1856-79 i va ser, fins l'any 2006, la línia principal de comunicació de trens
de viatgers entre Catalunya i Aragó. Actualment, l'arribada de la línia d'alta velocitat fins
al Camp de Tarragona ha fet que molta part dels trens circulin pel nou traçat. El tram de
Tarragona a Reus va entrar en servei l'any 1856, prologant-se fins a Montblanc el 1863 i
arribant fins a Lleida dos anys més tard. A La Plana Picamoixons el recorregut enllaça amb
la línia procedent de Valls.
El terme municipal disposa de dues estacions, una a la ciutat de Valls i una altra a la Des
del punt de vista de l’estructura urbana de la ciutat la línia ferroviària sempre ha suposat
una barrera física que ha generat disfuncions en la connectivitat longitudinal de la ciutat.
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Sistema viari - xarxa territorial
Els eixos viaris territorials de l'Alt Camp són AP-2, autovia que enllaça Valls amb Barcelona
i Madrid i la propera A-27 que segueix el curs del riu Francolí i connecta Valls amb
Tarragona, (degut a que aquesta es troba en obres, les funcions d'enllaçar la capital de
l'Alt Camp amb Tarragona recauen sobre la N-240). El sistema viari que ha de connectar
Valls a la xarxa d’infraestructures territorials es troba en el Pla de Santa Maria i a Alió, a
poc quilòmetres de la població, fent que el seu accés sigui ràpid i senzill, la proximitat
amb una gran via d'enllaç entre les dues ciutats més importants de l'Estat ha facilitat el
desenvolupament de les activitats productives de Valls.
Valls gaudirà de tres accessos molt propers a la nova autovia A-27, tots ells dins del propi
municipi de Valls. Aquesta futura autovia millorarà la connexió amb les ciutats veïnes com
Tarragona, Reus i Montblanc, i desviarà el trànsit rodat de camions que actualment passa
per la N-240 i entra dins la ciutat. La nova autovia no només millorarà l’accés a la ciutat
pels residents sinó també per les urbanitzacions i pobles propers, com Plana d'en Berga,
Masmolets i Fontscaldes.
Sistema viari - xarxa urbana:
La xarxa viària bàsica es presenta com un sistema radial a on Valls n'és el centre.
L’estructura prioritària és longitudinal i concebuda per la N-240 (Eix direcció a Tarragona Montblanc) i la C-37 (eix residencial i industrial direcció el Pla de Santa Maria).
L'encreuament d'ambdues vies principals en la plaça de la Font de la manxa, divideix el
nucli antic de Valls, constituït majoritàriament per una sèrie de carrers estrets i
unidireccionals, i l'eixample amb vies perpendiculars de dos sentits. El pas de la N-240 per
Valls i el pas del Ferrocarril esdevenen una barrera important per la població.
La circulació bàsica es produeix seguint un esquema en forma de creu tenint el seu punt
d'unió en la Font de la Manxa. El Nucli antic presenta certs problemes d'accés des de la
carretera del Pla, fent que habitualment s'hagi de sortir de la població per tornar a entrar,
això es degut que des de la Font de la Manxa no es pot accedir cap al nucli antic.
Aquesta estructura permet travessar la via del ferrocarril que es troba sense cobrir,
facilitant el seu encreuament en tres punts: Per la carretera N-240a direcció Montblanc
per sota de la via, per la carretera del Pla per sobre la traça del tren i pel carrer Avenir
amb Francesc Gumà i Ferran per sota.
Degut a la topografia trobem dos punts de fàcil enllaç amb la resta de ciutat: Per sota el
pont del ferrocarril passant paral·lelament al torrent de la Xamora, just per sota el
complex esportiu del Vilar, i seguint pel camí de la Verneda es pot passar per sobre de les
vies mitjançant un antic pont.
Les diferents seccions de la caixa viària fan entendre el funcionament de l’estructura com
una columna vertebral amb costelles que comuniquen els dos eixos principals amb la resta
de ciutat (el nucli antic, el Passeig de l'estació, el Fornàs i tot el polígon industrial.)
Amb la construcció de la nova A-27, permetrà descongestionar la N-240a i b.
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Gestió de la mobilitat
mobilitat rodada
Amplades de vial deficitàries: el 51% dels vials compten amb una secció inferior als 10
metres, especialment en la zona del nucli antic, fet que fa que molts carrers només
puguin disposar d’un sentit de circulació.
La discontinuïtat dels eixos dels carrers i les constants variacions en les amplades dels
vials comporten una baixa eficiència viària.
Fort impacte del cotxe en el paisatge urbà, degut a uns dissenys de seccions en els que
el vehicle pren el paper protagonista, sobretot en espais centrals.
Hi ha dificultat de desplaçaments entre els diferents punts de la ciutat a causa de la
poca permeabilitat de la via del ferrocarril i que parteix la ciutat, i del fet d’haver de
travessar el centre de la ciutat per realitzar molts dels desplaçaments importants.
mobilitat tova i cívica
Manca d’alternatives a l’ús del cotxe. Hi ha una xarxa de carrils bici quasi inexistent,
tan sols s’han detectat dos carrils bici, un a la banda nord del polígon industrial i
l’altre paral·lel a la carretera N-240 en el seu pas pels barris de Clols i dels habitatges
de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. La funcionalitat del primer es qüestionable ja
que no connecta amb cap altre carril bici per accedir al polígon, mentre que el segon
no presenta les condicions adequades per aquest tipus de desplaçaments. No
existeixen rutes cíviques que estimulin al ciutadà a passejar per la ciutat o els
torrents, arribant a fusionar els diversos usos per a un mateix fi.
Només trobem tres itineraris significatius que comuniquin els diversos espais d’interès
ciutadà: equipaments, zones verdes, àrees d’oci i lleure... Aquests segueixen els
següents recorreguts:
- Arxiprestal de San Joan; plaça del Blat, on hi ha la casa de la vila; carrer de la
Cort; plaça del Pati; avinguda dels Caputxins, on al final hi trobem la biblioteca,
escoles, el museu de la ciutat,...
- El passeig de l’estació, que connecta l’estació d’autobusos amb l’estació de tren
passant pels jardins de Ca Barrau on hi trobem l’escola de música i pel col·legi
Eugeni d’Ors.
- El passeig President Tarradellas, que connecta la plaça President Companys; on hi
trobem la zona esportiva del Fornàs, amb d’institut Narcís Oller i el cementiri.
Aquests itineraris significatius no es troben connectats entre ells, fent que quedin com
a recorreguts aïllats i lineals.
Hi ha una manca de carrers arbrats i molt poca continuïtat dels que ho estan.
Hi ha una manca d’aprofitament dels torrents com a eixos cívics o com a itineraris
arbrats i d’interès natural.
transport públic
Valls disposa d’estació de ferrocarril pròpia situada al centre urbà del municipi que
gairebé permet donar servei a tot l’àmbit residencial de la ciutat però, en canvi, no
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arriba a determinats àmbits industrials. La pedania de Picamoixons disposa d’una
segona estació per tal de dur a terme l’enllaç fins a Tarragona i Reus.
L’oferta de transport públic interurbà consta de tretze línies d’autobusos, una d’elles
nocturna, de sis companyies diferents, que permeten la connexió de Valls amb
diferents municipis. Les ciutats més importants a les que donen servei son: Barcelona,
Tarragona, Reus, Andorra, Lleida, Alcanyís, Montblanc... i també a l’estació d’alta
velocitat del Camp de Tarragona. Les diferents pedanies del municipi queden cobertes
amb algun d’aquests trajectes.
El Consell Comarcal de l’Alt Camp gestiona un servei de transport públic escolar pels
alumnes d’educació infantil i primària, educació especial i d’educació secundària
obligatòria.
Pel que fa al transport públic urbà, Valls disposa de dues línies urbanes (L1 i L2) que
donen servei des de les 5:15 a les 22:30. Les dues línies donen servei al barri antic (8
expedicions/dia). La L1 dona servei als barris de: la Fraternal, les Comarques, els
Castellers, Clols, Bon Sol i a la Residència de l’Alt Camp. La línia L2 dona servei al
polígon industrial de Valls.
No existeix transport escolar a nivell urbà, tot i així, les dues línies urbanes fan
reforços en els horaris d’entrada i sortida dels centres docents.
aparcament
No s'aprecia una excessiva presència de vehicles estacionats de forma massiva en tot el
conjunt de la ciutat.
A les zones residencials, majoritàriament de creixement unifamiliar, es pot aparcar
amb facilitat degut a que la majoria d'habitatges compten amb aparcament, encara
que al barri de Santa Magdalena s'hi observa una manca ordenació d'aquests espais.
Pel que fa al nucli antic, a on no es pot aparcar degut a la insuficient amplada dels
carrers, disposa de dos aparcaments gratuïts (el del barri vell, i el de la cooperativa),
es tracta de bosses d'aparcament no qualificades com a tal que es fan servir degut a la
no execució del planejament i d'un aparcament exterior de zona blava (Plaça Ramon
Barbat) actualment en una zona pendent d'execució. També compta amb dos
aparcaments soterrats, un a la plaça del Pati amb 226 places i un a la plaça Sant
Francesc amb 212 places; aquest últim es utilitzat principalment per la gent que va a
l'hospital.
El cotxe envaeix algunes reserves de sòl que es troben en terrenys urbanitzables, i
degut a la falta d'urbanització del sector, aquests s'utilitzen com a aparcaments.
CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La visió global del sistema de la mobilitat en les sessions de participació és positiva. Les
aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel que fa
a les infraestructures per la mobilitat, es sintetitzen en les següents conclusions:
- Habilitar nous espais per a l’aparcament gratuït de vehicles, molt especialment a la
zona del Vilar i al centre de la ciutat.
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- Incrementar la senyalització dels equipaments municipals i punts d’interès de la
ciutat.
- Treballar per l’increment de la freqüència de pas del ferrocarril per la ciutat.
- Millorar la senyalització de la circulació a tot el municipi.
- Ampliar el servei de bus escolar, de manera que cobreixi tots els centres educatius
de la ciutat.
- Ampliar el servei de bus urbà, per tal que arribi fins a dalt de tot del polígon
industrial.
- Tendir cap a un municipi totalment accessible i lliure de barreres arquitectòniques.
- Millorar els accessos a la ciutat. Exemple: dissenyar una entrada a la ciutat per la
zona del Portal Nou.
- Promoure la realització d’un estudi de mobilitat per tal de determinar les necessitats
dels vallencs i vallenques.
- Fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta per dins del municipi. El sistema
d’infraestructures per la mobilitat és un repte prioritari per l’evolució del municipi en
els propers 20 anys.

5.2. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Partint del concepte de ciutat-mosaic territorial, es posa de manifest la necessitat
d’abordar l'ordenació dels sistemes naturals des de la consideració del territori com a un
sistema sencer. El conjunt dels espais lliures forma un sistema de vital importància en el
manteniment dels principals processos ecològics i territorials. En aquest sentit, el nou Pla
de Valls haurà d’abordar el mosaic dels espais lliures des de totes les escales que siguin
necessàries, des del nivell sectorial de la ciutat, fins a una matriu global del territori.
PREVISIONS DEL PGOU 1988
El PGOU de 1988 justificava el model escollit amb un objectiu bàsic recolzat per diversos
objectius específics. L’objectiu de planejament bàsic era efectuar una ordenació racional
del territori, desenvolupant les funcions que senyalava la Ley del Suelo del moment.
Recolzant aquesta finalitat s’establien, entre d’altres, un seguit de finalitats relacionades
amb el manteniment del sistema d’espais lliures. A nivell global les estratègies eren les
següents:
1. Crear un sistema general d’espais lliures d’ús públic integrat per un parc forestal de
10 hectàrees al Bosc de Peixets, un parc urbà de 7 hectàrees i un parc esportiu de 6
hectàrees a la zona residencial del polígon industrial.
2. Formular un pla integral pel sanejament dels torrents i depuració de les aigües
residuals pel seu aprofitament per al reg. Preveure una superfície de 6 Ha propera a la
confluència dels torrents de la Xamora i d’en Puig.
3. Protegir, en la mesura del possible, els espais d’interès degut a la seva forma,
dimensió i condicions naturals i topogràfiques (inclou Mas Miquel, la zona compresa
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entre el Grup Albada, la parcel·lació Mallorquí i el Torrent de la Xamora, la compresa
entre el pont de la carretera d'Alcover i el pont d'en Cabré).
4. Protegir i recuperar, en la mesura del possible, els torrents de Valls integrant-los en
la ordenació urbana (establint uns itineraris laterals de passeig).
5. Recuperar dins del sòl urbà els possibles espais per a destinar-los a zones verdes i
equipaments.
El Pla de 1988 tenia com a objectiu eixugar el dèficit (molt considerable) de zones verdes,
determinant les reserves de sòl necessàries.
Aquest dèficit era generalitzat a totes les àrees, però especialment significatiu als nuclis
agregats, al centre de Valls i al polígon industrial.
El sistema d’espais lliures establert pel Pla del 1988 presentava el següent mosaic de
qualificacions per a les zones verdes:
Codi 6: sistema d’espais lliures
Codi 6a: espais lliures existents
Codi 6b: espais lliures projectats
D: àrees esportives
*: espais d’ús i domini públic. Amb aparcament soterrat municipal
El PGOU 1988 preveia la protecció de grans zones rústiques per a la producció
agrícola, especialment la de regadiu degut al seu fort arrelament i l'elevat valor
agrícola en el municipi.
El Pla diferenciava quatre grans zones rústiques (zones agrícoles, zones agrícoles
protegides, zona d'horts familiars i la zona forestal.)

CONDICIONS ACTUALS
El desenvolupament total del Pla General d'Ordenació Urbanística del 1988 comportaria la
qualificació de més de 100 Ha de sòl qualificat com a sistema d'espais lliures.
Actualment, a l’índex històricament fixat de 5 m² de zona verda per habitant, se li ha
afegit un altre força més exigent, que estableix un mínim d’espais lliures de 20 m² de
zona verda per cada 100 m² de sostre residencial edificable previst pel Pla. Aquest índex
obliga a unes reserves molt importants de sòls per nous espais lliures.
Els verds existents qualificats en sòl urbà consolidat sumen un total de 499.517 m². Segons
el planejament vigent, el sostre residencial en sòl urbà consolidat en el terme de Valls és
de 1.804.870 m². Amb aquest sostre i segons l’article 65.3 i 65.4 del TRLU Valls hauria de
comptar amb 360.974 m² d’espais lliures (20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre), que
correspon a una xifra menor de la que el municipi té actualment. Valls supera en escreix
(139.042 m²) les exigències manades per la legislació vigent.
Cal remarcar que 225.645 m² d'aquests espais lliures es troben en el polígon industrial,
molt allunyats dels ciutadans.
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Dels sòls que ja són de titularitat pública, cal remarcar que únicament 81.389,6 m² són
espais lliures públics urbanitzats, això representa el 10,34%. Un 81,11% no estan
urbanitzats, un 4,34% correspon a espais lliures parcs i jardins, un 4,20% fa referència a
zones esportives.
ELS ESPAIS LLIURES COM A SISTEMA
Segons les seves característiques formals i estructurals podem distingir a Valls dos tipus
d’espais lliures:
Espais territorials
Espais lliures urbans
Espais territorials
El riu Francolí i el seus torrents foren les artèries principals que articulaven la vida
agrícola i industrial de Valls, localitzada sobre la plana geogràfica i ubicada en la
confluència dels tres torrents (el de Sant Francesc, el de la Xamora i el de Sant Pou). En
aquesta plana es va anar articulant el poble convivint intrínsecament amb el cabal de les
torrenteres, depenent també dels avantatges de la proximitat del Francolí hi trobem
Picamoixons i més endins a la plana els pobles de Fontscaldes i Masmolets.
Avui en dia la ciutat ha anat creixent en direcció a les infraestructures que connectaven
Valls amb la resta de ciutats, i el ferrocarril fins al punt de superar-lo. La ciutat sempre
ha anat creixent delimitant-se per les rases dels torrents, sent aquestes moltes vegades
una dificultat en la connectivitat de la ciutat amb el seus diferents barris.
La vinculació de la ciutat i el municipi amb el riu Francolí sempre ha sigut més aviat
escassa, no obstant la seva llera ha estat una font fortament explotada per l'agricultura de
regadiu, com l'avellaner i l'hortalissa. L’accessibilitat a la llera del Francolí és efectiva per
tot el recorregut del municipi i no presenta encreuaments complexos degut a que no es
creuat per autopistes, autovies o vies ferroviàries. Pel marge esquerre d’aquest pots
trobar-te amb diferents camins que vinculen el riu amb Valls o les poblacions més
properes com Vallmoll, Fontscaldes, el Milà... El sender de la vall del Francolí connecta
dos elements d'interès patrimonial amb la ciutat de Valls: el Pont del Goi (famós per una
batalla en la guerra del Francès) i la granja Doldellops (antiga propietat d'estil gòtic del
monestir de Poblet). Un altre camí destacat és que es troba a la part inferior del municipi
que permet passar pel puig de Gallisa i en el seu final presenta una magnífica vista de tota
la ciutat de Valls, l'anomenat camí del balcó. El pas de la carretera N-240 dificulta l’accés
en alguns trams del camí i no permet la fluïdesa del recorregut per aquest espai. Les rutes
i camins del municipi ofereixen grans possibilitats, no només pel gaudi de l’espai lliure,
sinó també com a corredor capaç de promoure una mobilitat tova a partir d’unes rutes
cíviques que connectin la ciutat amb el marge dret del riu.
La Serra de les Guixeres està formada per un conjunt de pics, turons i valls propera al
sistema prelitoral central i a les muntanyes de Prades, al marge dret del riu Francolí,
situada a la zona nord del municipi, el paisatge vocacionalment mediterrani format per
pins i matollars baixos. La Serra de les Guixeres avarca diversos municipis del Alt Camp i
tot i no afectar a la ciutat de Valls degut a la seva llunyania si que limita el creixement de
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Picamoixons. La zona juntament amb el riu Francolí es troba protegida ambientalment per
la seva funció de connector. El sòl no urbanitzable qualificat amb els codis 31 i 34 de zona
agrícola i zona forestal ocupa una gran part del territori del municipi atorgant a la ciutat
un espai d’interès natural, que tan es pot contemplar com a imatge de fons o com espai
natural del ciutadà, ja que el seu accés i recorregut són fàcils. Hi destaquen l'itinerari dels
boscos de Valls i el sender de Miramar, que des de Fontscaldes presenta una alternativa de
camí que permet travessar la serra de les Guixeres fins arribar a Picamoixons, punt a on
també hi conflueix el sender de la vall del Francolí.
El contacte de la Serra amb el sòl urbà és una vora irregular a Picamoixons, El sòl urbà de
la zona forestal queda delimitada pel pas de la via del ferrocarril.
L’accessibilitat a la xarxa de camins rurals, itineraris o senders es pot fer a través dels
diferents nuclis de població destacant la bona senyalització dels recorreguts més
importants.
Espais lliures urbans
En el conjunt d’espais lliures urbans de Valls, s’identifiquen tres valors diferenciats segons
tipologia i funcions:
Parcs i jardins urbans.
Places urbanes.
Espais lliures amb àrees esportives.
Els parcs i jardins urbans són aquells espais lliures constituïts per elements vegetals,
capaços de conformar un espai natural a l’intern del teixit urbà. A Valls destaquem
especialment els Jardins de Ca Barrau i el Parc de Mas Miquel per la seva situació a la vila
i per la seva destacable flora.
Els Jardins de Ca Barrau ocupen una posició vinculada al passeig de l'Estació a l'eixample
de la ciutat. Van ser el pati d'una antiga casa senyorial de la burgesia vallenca;
actualment la casa s'utilitza com a escola de música.
D’altre banda, el Parc de Mas Miquel neix d'una antiga zona de safareig propera al torrent
de Sant Francesc. Amb el pas dels anys s'ha anat adequant com a parc per la ciutat; de
forma ocasional alberga concerts a l'aire lliure. Degut a la seva desvinculació de la ciutat i
a la manca de control social, la zona es troba habitualment buida i amb problemes de
seguretat.
Les places urbanes de la ciutat apareixen en rangs de dimensió i funció molt diferents:
La plaça del Pati (4.381 m²), plaça del Blat (427 m²) o la plaça de l'Oli (527 m²) són
places que, tot i tenir dimensions molt diverses s’assimilen per ser espais de
concentració i activitat constant, tant lúdica com de comerç.
Entre els espais equipats destaquem tots aquells àmbits que, qualificats dins el sistema
d’espais lliures, integren àrees esportives o lúdiques tals com la zona esportiva del Vilar.
El nou POUM ha de potenciar els espais lliures equipats com a elements de transició
permeable entre la ciutat i els torrents.
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Sense necessitat de classificar un quart tipus d’espai, sí que cal mencionar la creixent
presència d’àrees de jocs infantils o pistes esportives per al gaudi lúdic dels infants a les
places urbanes.
CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La visió global del sistema d’espais lliures en les sessions de participació és positiva. Les
aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel que fa
als espais lliures, es sintetitzen en les següents propostes:
- Arranjar, netejar i tenir cura dels torrents per tal de convertir-los en autèntics
camins fluvials.
- Crear una xarxa àmplia de camins rurals.
- Evitar l’expropiació de més territori agrícola.
- Preservar i tenir cura de la zona del Mas Miquel.
- Recuperar i potenciar l’espai fluvial del Pont de Goi.
- Preveure un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.
- Dotar el municipi de més zones verdes, molt especialment el barri vell.
- Instal·lar parcs infantils al sud i a les zones perifèriques del municipi.
- Crear nous espais de lleure pels joves.

5.3. SISTEMA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS
Els equipaments, per la seva naturalesa i finalitat esdevenen elements cabdals en la
configuració de la forma i el funcionament de la ciutat. A diferència dels altres usos de
desenvolupament majoritari i extensiu - habitatge, indústria - els equipaments no
composen ciutat per ells mateixos però, en canvi, la seva presència és insubstituïble per a
la formació dels teixits urbans de manera completa. Aspectes com la posició, la qualitat
funcional i arquitectònica dels mateixos, són cabdals en la construcció de la ciutat.
La presència de les peces d’equipament dins del context urbà ha de respondre no només
als factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per
a la vida ciutadana, sinó també i molt particularment a la seva capacitat estratègica de
qualificar els espais i els recorreguts per damunt d’altres usos o implantacions edificades.
PREVISIONS DEL PGO 1988
El Pla de 1988 tenia com objectiu superar el dèficit d’equipaments sanitaris-assistencials,
sòcio-culturals, i varis (nou parc de bombers, escorxador i nou cementiri) determinant les
reserves de sòl necessàries.
Així quedava el mosaic de qualificacions per als equipaments en el Pla del 1988:
Codi 1: sistema d’equipaments.
Codi 1a: equipaments existents públics.
Codi 1b: equipaments existents privats.
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Codi 1c: Equipaments projectats.
D: esportius. E: educatius. S: sanitari i assistencial. C: cultural.
A: administratiu. R: religiós. Co: comunicacions.
Hp: habitatge dotacional públic. V: varis
Els equipaments reconeguts pel Pla en sòl urbà i, per tant, existents en el moment de la
seva redacció, es repartien de la següent manera:
• Cinc proveïments de serveis assistencials:
Titularitat pública:
Pius Hospital i Casa de la Caritat.
Titularitat privada:
Residència Alt Camp, fundació Montserrat Cuadrada i convent de les Carmelites de
la Vetlla.
• Quatre equipaments sanitaris:
Titularitat pública:
Ambulatori de l'INSALUD, centre municipal d'higiene i promoció de la salut i clínica
rural de Picamoixons.
Titularitat privada:
La Creu Roja.
• Onze equipaments educatius:
Grups escolars públics:
La Candela (EGB), Eugeni d'Ors (EGB), Baltasar Segú (EGB), Picamoixons (EGB),
I.P.F.P (Formació professional) i institut Narcís Oller (BUP).
Grups escolars privats:
Enxaneta (EGB), Cor de Maria (EGB), Lledó (EGB), Claret (EGB) i acadèmia Almi
(EGB).
• Un conjunt d’instal·lacions públiques esportives:
El Vilar.
• Tres dotacions público-administratives:
Ajuntament de Valls, jutjats comarcal i de la instància i edifici sindical.
• Quatre dotacions culturals:
Principal.
• Quinze dotacions religioses:
Deu esglésies catòliques, tres convents, una església evangèlica i una església dels
testimonis de Jehovà.
• Quatre cementiris:
Municipal de Valls, el de Picamoixons, el de Fontscaldes i el de Masmolets.
• Un quarter de la Guàrdia Civil.
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• Un escorxador municipal.
• Policia urbana.
• Un mercat.
• Un parc de Bombers.

EQUIPAMENTS I DOTACIONS SEGONS TIPUS
S’ha elaborat una classificació que permetés diferenciar-los segons la seva funcionalitat:
sanitaris, docents, esportius, sòcio-culturals, assistencials, administratius, serveis urbans,
altres i reserva per equipaments.
Existeixen aproximadament 593.050 m² de sòl d’equipament amb les característiques que
mostra el quadre adjunt:
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EQUIPAMENTS DE VALLS
Titularitat

Gestió

SANITARIS (3)
1 Pius Hospital de Valls
2 Creu Roja
3 CAP Doctor Sarró Roset

Ajuntament de Valls
Creu Roja Espanyola
Institut Català Salut

Pública
Privada
Pública

Clau Superfície (m²)
cadaste
1aS
1bS
1aS

5.543
1.669
1.021

TOTAL:

8.233

1aE
1aE
1bE
1aE
1aE
1bE
1bE
1bE
1aE
1aE
1a
1c
1bS
1aS
1cS
1(e-c-a)
6b
1aS

15.421
5.452
2.253
7.057
2.923
2.577
3.419
11.664
8.688
12.359
3.361
1.418
502
1.976
1.801
376
215

TOTAL:

81.462

1aD
6aD
1bD
19a
6b
6a
1aS/1aA
1bD
6bD
34/6bD/1cD
6a
1aE

39.706
20.374
11.435
1.960
975
298
1.050
2.530
1.132
1.800
1.000
1.344

TOTAL:

83.604

1aC
1aC
1(c-s-d)
6b
11a2
19a
6b
1aC
32a
11c
11a2/11a4
1(c-s-a)
11a4
15l
11e
11a2
11a2
13f
1aC
14d1
1(r-c)
1(r-c)
1bR
1a
1bR
1bR
1bR
1bR
1bR
13a
1(r-c)
11c*
12a
11b*

1.164
576
505
93
230
470
1.689
826
13.197
860
508
467
57
83
127
117
168
328

TOTAL:

36.678

DOCENTS (18)
4 CEIP Baltasar Segú
5 CEIP Eladi Homs
6 CEIP Enxaneta
7 CEIP Eugeni d'Ors
8 CEIP Mare de Déu de la Candela
9 Col·legi Ntra.Sra. Del Lledó
10 Col·legi Cor de Maria
11 Col·legi Pare Claret
12 IES Jaume Huguet
13 IES Narcís Oller
14 IES Serra de Miramar
15 Escola Bressol Municipal “Els Tabalets”
16 Llar d'infants de la Creu Roja
17 Llar d'infants Quitxalla
18 Llar d'Infants(UA 14)
19 EOI Valls
20 Escola de música Robert Gerhard
21 Centre de Formació d'adults

Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Religiosas M.Corazon
Missioners Clarentians
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Creu Roja Espanyola
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

ESPORTIUS (12)
22 Zona Esportiva del Fornàs
23 Zona Esportiva Del Vilar
24 Zona Esportiva Plana d'en Berga
25 Pista Poliesportiva Xamora
26 Pista Poliesportiva Barri Comarques
27 Pista Poliesportiva Castells
28 Pista Poliesportiva Mas Clariana
29 Pista Poliesportiva Bon Sol
30 Pista Poliesportiva Vivendes Clols
31 Pabelló de Fontscaldes
32 Petanca CB Valls
33 Petanca Vallense

Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Club tennis Plana d'en Berga
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Llars Valls SA
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls

Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada

SOCIO – CULTURALS (34)
34 Museu de Valls
35 Biblioteca Popular
36 Biblioteca Carles Cardó
37 Centre Cívic les Comarques
38 Centre Cívic “La Fusta”
39 Centre Cívic Clols
40 Centre Cultural Municipal
41 Teatre Principal
42 Sala Kursaal
43 Local Colla Vella Xiquets de Valls
44 Local Colla Joves Xiquets de Valls
45 Sant Roc (IEV)
46 Local Social La Revolta
47 Local Social Colla Vella Xiquets de Valls
48 Local Social Fontscaldes
49 Casal Popular la Turba
50 Societat Coral Aroma Vallenca
51 Unió Anelles la Flama de Valls
52 Arxiu Comarcal de Valls
53 Arxiu Municipal de Valls
54 Arxiprestal de Sant Joan
55 Església de Sant Antoni
56 Església del Carme
57 Església de Sant Francesc
58 Església del Lledó
59 Església de la Immaculada Concepció
60 Església Sagrat Cor
61 Església Sant Simó
62 Església Sant Roc
63 Església Evangèlica Cristiana
64 Capella del Roser
65 Monestir de la presentació
66 Testimonis Cristians de Jehovà
67 Mesquita

Ajuntament de Valls
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Valls

Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls

Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Arquebisbat de Tarragona
Curia Metropolitana
Arquebisbat de Tarragona
Ajuntament de Valls
Monges Mínimes
Arquebisbat de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona
Monges Carmelitas
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Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

77
2.395
383
1.348
700
796
3.764
275
371
192
147
155
4.400
100
110
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ASSISTENCIALS (12)
68 Casa Caritat Serveis Socials
69 Residència Montserrat Quadrada
70 Centre de dia
71 Llar de Jubilats
72 Residència Alt Camp
73 Residència Santa Teresa
74 Residència Ballús
75 Residència
76 Centre Reto
77 Associació Pisos Clols
78 Coop.Agrícola secció crèdit
79 Inst.Català d'assistència i serveis socials

Ajuntament de Valls
Creu Roja Espanyola
Ajuntament de Valls
Grup de Serveis Sanitaris

Arquebisbat de Tarragona
Coop. Agrícola
Aspc.c.Vllenca fem.def.

Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1aS
11c*
1bS
1aS
1aS
1bS
12a
17e
22b/6b/5
1bE
1(d-s-c)
1cE

5.038
1.080
647
10.630
1.808
464
434
9.043
1.110
397
636

TOTAL:

31.287

1(a-c)
1(a-c-e)
11b
1aA
1aS
1aV
14b1
1aV
1aV

655
153
449
504
414
2.072
159
1.928
2.689

TOTAL:

9.023

ADMINISTRATIU (11)
80 Ajuntament – Policia Local
81 CCOO Alt Camp
82 Cambre de Comerç i Indústria de Valls
83 Jutjats de Valls
84 Oficines de Treball
85 Bombers
86 Correus
87 Caserna de la Guàrdia Civil
88 Caserna dels Mossos d'Esquadra

Ajuntament de Valls
Ministerio de trabajo
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Quarter de la Guardia Cívil

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública

SERVEIS URBANS (4)
89 Estació F.G.C. Valls
90 Estació d'Autobusos de Valls
91 Aparcament vehicles pesants
92 Telefónica
93 Sorea
Manteniment Serveis Municipals i servei
94 municipal d'aigues i clavegueram de Valls
95 Subcentral transformadora F.E.C.S.A
96 Depuradora torrent del Catllar
97 Depuradora torrent del Puig
98 Estació de Bombament

Ajuntament de Valls
Generalitat de Catalunya

Pública
Pública
Pública

3
1cCO
1c
4a
4a

559
2.480
34.636
382
351

Ajuntament de Valls

Pública

Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls

Pública
Pública

4a
4a
4a
4b
31

6.686
4.668
10.814
49.853
2.352

TOTAL:

112.781

1bV
1c
1a
6a
1bR
1aV

1.298
5.406
18.650
561
74
396

TOTAL:

26.385

1aE
1aE
1cS
1c
1(s-a-c)
1(e-c-a)
1(hp) (d-s-c)
1(hp-s-c)
1(c-s-a)
1c
1c
1c
1c
1c
1e
1c
1cD
1aV
1
1c
1
1c
1(a-c-e)
1cV
1
1cC
1cS

3.221
5.072
9.828
7.147
285
442
420
229
231
17.575
20.121
2.399
14.895
1.364
1.702
5.178
5.388
2.990
1.074
5.333
8.655
53.690
277
19.349
14.661
629
1.442

ALTRES (6)
100 Mercat Central de Valls
101 Escorxador
102 Cementiri de Valls
103 Sala de Vetlles
104 Cementiri de Masmolets
105 Cementiri de Fontscaldes

Ramaderia Jespoc SL
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls

Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública

RESERVA EQUIPAMENTS
106 Antic IES Narcís Oller
107 Passeig de Clariana
108 Camí de Masmolets (P.P.5)
109 Horts del Carme (P.E.R.I. 3)
110 Muralla de Sant Antoni
111 C/ de L'Escrivania
112 C/ Santa Úrsula
113 C/ d'en Bosc
114 C/ Santa Anna
115 ARE de Ruanes (Museu Casteller)
116 ARE de Ruanes (Edifici Multiús)
117 ARE de Ruanes (zones esportives)
118 ARE de Ruanes (Altres)
119 ARE de Ruanes (Altres en Pb)
120 ARE de Ruanes (Masia dels quatre vents)
121 Provença (P.E. 6)
122 P/ President Companys
123 Passeig del President Tarradelles
124 C/ dels Castellers
125 Antiga estació bombers
126 C/ dels Ebenistes
127 Palau de Reig de Dalt
128 P/ de L'Església
129 Reserva Cementiri
130 El Freixa (sector PP7,IES Serra Miramar)
131 Plana d'en Berga
132 C/ Figuerola (UA 14)

Generalitat de Catalunya
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Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

TOTAL(R.E):

203.597

TOTAL(Const):

389.453
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EQUIPAMENTS DE PICAMOIXONS
SANITARIS (1)
1 C.A.P

DOCENTS (1)
2 Col·legi Rocabruna i llar d'infants

Titularitat

Gestió

Clau

Superfície (m²)

Pública

17e

60,2

Gestió

Clau

Superfície (m²)

Ajuntament de Valls

Pública

1aE

1462

Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls

Pública
Pública

6aD
6aD

3189
4176

Ajuntament de Valls

Pública

Arquebisbat de Tarragona

Privada

17e
11d
1aR

2626
229
311

Pública

11d

436,7

Pública
Pública

3
4b

514
4300

Pública

1aV

2575

Pública
Pública

1cE
1cV
1

1048
1334
1046

Ajuntament de Valls

Titularitat

ESPORTIUS (2)
3 Poliesportiu de Picamoixons
4 Camp de futbol de Picamoixons

SOCIO – CULTURALS (2)
5 Local Social Picamoixons
6 Societat Recreativa
7 Església Sant Salvador

ADMINISTRATIU (1)
8 Proposta Oficines Municipals EMD

SERVEIS URBANS (1)
9 Estació F.G.C. Picamoixons
10 Proposta depuradora

ALTRES (1)
11 Cementiri de Picamoixons

Ajuntament de Valls

RESERVA EQUIPAMENTS (3)
12 Eq. ús educatiu ( P.P. 6b)
13 Eq. ús varis (P.P.6b)
14 Eq. sense ús ( P.P.9 – s.2)

TOTAL R.E:

3428

TOTAL

19878,9

CONDICIONS ACTUALS
El desenvolupament urbanístic de la ciutat al llarg dels anys de la vigència del Pla, ha
aportat nous sòls d’equipament mitjançant l’expropiació d’alguns d’ells però sobretot a
través de l’obtenció de sòl pel desenvolupament dels diferents sectors previstos.
D’aquesta manera s’han pogut superar els dèficits històrics i donar cobertura dotacional
als nous creixements residencials complint l’objectiu que s’havia establert. Actualment
l’equilibri entre la població de Valls i els serveis dels quals disposa el municipi és
quantitativament correcte.
La necessitat de nous equipaments en els municipis no es produeix linealment si no de
forma escalada, en funció del tipus d’equipament i l’àmbit poblacional o territorial al que
dóna serveis. El desenvolupament del planejament ha permès obtenir els sòls necessaris
per donar cobertura a les necessitats del municipi en quant a l’oferta d’equipaments.
Actualment existeix un total de 593.050 m² de sòl destinat a equipament. D’aquests,
203.597 m² responen a solars potencials sense compromís i ofereixen la possibilitat de
donar cobertura a futures necessitats pel que fa a equipaments.
La distribució dels equipaments en el municipi es concentra, majoritàriament, en l’àrea
residencial tot i que, degut al creixement del polígon industrial, han aparegut grans peces
d'equipaments a les afores.
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En el nucli històric de Valls s'hi concentren la major part del equipaments, fent ús
d’edificis de reduïda dimensió o inclús, en algun cas, ocupant només la seva planta baixa,
alguns d'ells amb problemes de capacitat, com l'arxiu, els jutjats o l'hospital. Més
allunyats del centre hi trobem equipaments amb necessitat de grans superfície, com la
zona esportiva del Fornàs, o bona part dels equipaments docents.
A Valls trobem, en general, una vinculació entre els diferents equipaments i les zones
destinades a espais lliures, no obstant degut a la manca clara d'urbanització dels espais
lliures, aquests no poden funcionar com a un sistema clar d'activitat social i qualitat
urbana. Tanmateix, trobem de manera molt clara un recorregut que uneix diferents
peces, estructurant una vialitat de caràcter cívic que permet integrar-les dins d’un
sistema de recorreguts per a vianants. Es tracta de l'eix que transcorre entre l'arxiprestat
de Sant Joan pel carrer de la Cort i el passeig dels Caputxins fins el col·legi de nostre
senyora de Lledó, uneix entre altres l'ajuntament de Valls, el teatre principal, el CEIP
Mare de Déu de la Candela, el museu de Valls, la biblioteca popular, els jutjats de Valls i
la casa de la caritat.
Cal ser crítics amb l'aparició d'alguns equipaments en zones no qualificades com a tals, de
vegades, sense tenir en compte l'entorn urbanístic més proper.

ELS ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA
És necessari que existeixi una coherència quantitativa entre la població i les seves
necessitats a nivell de barri i de municipi i, malgrat que els nivells de mobilització
possibiliten, cada vegada més, majors interaccions entre les activitats urbanes a nivell
supramunicipal o fins i tot comarcal, cal considerar els estàndards urbanístics com un
instrument operatiu per quantificar la relació existent entre les necessitats de Valls i la
forma com es resolen.
L’estàndard, com instrument indicador de la demanda global d’un determinat servei, és
utilitzat normalment en el planejament urbanístic per a definir els objectius desitjables,
per a quantificar els dèficits o necessitats acumulades -comparant els nivells assolits i els
requerits- i per a determinar les necessitats de creixement en funció dels augments de la
població.
En aquest sentit, la valoració dels estàndards establerts, complementàriament amb la
diagnosi tant d’aspectes qualitatius com de caràcter territorial, ha de permetre establir
un diagnòstic precís de les necessitats en matèria d’equipaments.
Si bé els estàndards ens serveixen com a primera aproximació a la diagnosi de l’estat
dotacional de la ciutat, el proper pas serà l’avaluació de les demandes que té el municipi
per tal d’establir quines són les necessitats i poder definir els criteris urbanístics
d’ordenació que estructurin quines són les localitzacions més òptimes.

El naixement del nou Museu Casteller, amb una situació privilegiada, esdevindrà el nou
equipament de referència de la ciutat a nivell de tot Catalunya. És la nova polaritat
urbana, tant per Valls com pels municipis veïns.
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CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel
que fa als equipaments, es sintetitzen en les propostes següents:
- Habilitar un Centre cívic o un Hotel d’entitats per a la realització de diferents tipus
d’activitats: reunions d’entitats, activitats juvenils, etc.
- Ampliar el Museu de Valls per tal de donar cabuda a tot el patrimoni artístic privat.
- Construir el 2n Centre d’Assistència Primària i ampliar els horaris i les especialitats
de l’actual CAP.
- Habilitar un centre de dia per a la gent gran.
- Dotar l’escola d’adults d’un espai específic per a la realització de les seves activitats.
- Construir un nou institut.
- Crear nous espais de lleure per als joves.
- Aturar la tendència de dispersar els equipaments als afores de la ciutat.
- Replantejar la ubicació del futur museu casteller per tal que quedi emplaçat en una
zona més cèntrica de la ciutat. Proposta: Plaça dels Quarters.
- Donar més facilitats per a la instal·lació al municipi de locals d’oci nocturn.
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6. POBLACIÓ I LLARS

1

6.1. MARC LEGISLATIU VIGENT
El text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) al seu article
57.3, 4 i 5 recull les determinacions mínimes que han de contenir els plans d’ordenació
urbana i llurs modificacions puntuals, en matèria d’habitatge amb protecció oficial. Així
mateix, en el seu article 59.1.h, sobre la documentació dels plans, determina que ha de
contenir una memòria social. En quant a l’adaptació del planejament urbanístic general i
reserves de sòl per habitatges de protecció pública, es regeix per la disposició transitòria
2a i les figures de planejament derivat i instruments de gestió per la sisena.
Igualment, la proposta de modificació del planejament actualment vigent ha d’anar
acompanyada, entre d’altres documents, per una memòria social (Reglament de la Llei
d’urbanisme art. 117.3) la qual ha de contenir la definició dels objectius de producció
d’habitatge protegit (Text refós de la Llei d’urbanisme, art. 59.1).
El Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006 de 18 de juliol), en el seu article 66
estableix les determinacions relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge

1

Les dades del present capítol es corresponen a les de l’avanç de la memòria social inclòs en l’Avanç
del POUM de Valls, aprovat el 16 de desembre de 2011.
Aquell document prenia com a referencia els treballs corresponents a la fase de diagnosi del Pla Local
d’Habitatge (PLH) efectuats durant els anys 2009 i el 2010 en que s’analitzà població, llars,
habitatge, mercat immobiliari i demanda social d’habitatge.
Al moment de fer el text per al document d’aprovació inicial i adaptar-lo a la llei 3/2012, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, ja havien transcorregut dos anys en relació aquells
treballs i es va optar per actualitzar la informació emprant les notes a peu de pàgina, donat que
s’estava avançant en l’actualització del PLH, el qual va ser aprovat definitivament el 28 de setembre
de 2015.
La memòria social per l’aprovació provisional ha estat actualitzada d’acord amb els continguts del
PLH, per tal de mantenir la coherència entre ambdós documents (veure Memòria social adjunta).
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mentre que en l’article 69.3 s’estableix el contingut mínim necessari d’una memòria
social.
L’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme estipula que els plans d’ordenació i les
seves modificacions han de reservar per la construcció d’habitatges de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial
de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 20% s’ha de
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de regim especial i un 10% a
habitatges amb protecció oficial de preu concertat.
Així mateix, en el seu article 69.4 indica que la memòria social pot remetre’s al contingut
del pla local d’habitatge, sempre que aquest comprengui tots els aspectes relacionats als
continguts de la memòria social.
D’altra banda estipula que el creixement d’aquest nombre d’habitatges obtingut en cada
quinquenni mitjançant la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició no pot ser
inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquen per arribar a l’objectiu final del 15%
del total d’habitatges principals.

6.2. LA POBLACIÓ
Valls ha experimentat un creixement relativament elevat entre el 2002 i el 2008 després
de gairebé més d’una dècada d’atonia i estancament:
• A partir del 2009 l’augment de població es desaccelera assolint volums de
creixement inferiors al del 2002.

Població

1991

2001

2010

20.092

20.232

25.334

• El creixement dels darrers anys ha significat el 52% del creixement global comarcal,
tot i que Valls ha perdut pes relatiu en el conjunt comarcal (del 58% al 56% entre el
2001 i el 2010).
L’augment de població és degut a uns saldos de creixement natural i migratori positius
però destaca el saldo migratori:
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• La natalitat s’ha recuperat després d’un llarg període en que era baixa.
• La mortalitat s’ha mantingut estable tot i que a l’alça.
• El saldo resultant a partir de l’any 2001 torna a ser positiu destacant els darrers 6
anys.
• Els moviments de població han anat en augment amb els anys, tant els d’entrada
com els de sortida.
• En els darrers 3 anys ha augmentat més l’emigració interior que la immigració,
donant-se un saldo negatiu.
• Les migracions exteriors, junt al saldo positiu del creixement natural, compensen la
pèrdua de població per emigració residencial, creixent força la seva presència entre el
2001 i el 2010 (del 2% al 17%).

Estrangers

Espanyols

0

2.000

Increment 20012010

4.000

Espanyols

Estrangers

4.766

3.921

6.000

De la distribució de la població segons grups d’edat destaca:
• Important pes dels grups d’edat de 30 a 34 i 35 a 39 anys

Piràmide d’edats, 2010
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-6

-4

-2

0

Homes

2

4

6

Dones

• Augment del pes de la població infantil, tant per augment de la natalitat com per
atracció de parelles amb fills petits
• Augment del pes de la població gran a causa del període d’estancament en el
creixement.
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6.3. LES LLARS
L’augment del nombre de llars ha estat superior al creixement de població:

Població

Llars

1991-01

0,23%

1,30%

2001-10

2,34%

3,39%

2010

9.511

2001

7.044

1991

6.188

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Les llars estan formades majoritàriament per llars de tipus unifamiliar (un sol nucli
familiar). Però entre el 2001 i el 2010 s’han produït importants canvis:

• Composició de les llars 2001 i 2010

2001

2010

Llars unipersonals

1.300

18%

2.360

25%

Llars amb dos i més adults

1.742

25%

4.249

45%

614

9%

318

3%

3.223

46%

2.584

27%

165

2%

7.044

100%

9.511

100%

Llars d'un adult amb fill o altre
Llars de dos i més adults amb fills
Llars amb dos

nuclis2

• Augment molt notable del nombre de llars de dos i més adults sense infants,
invertint-se els termes en relació el nombre de llars amb fills;
• Augment important del nombre de llars unipersonals;
• Reducció gairebé a la meitat del nombre de llars monoparentals.

Les llars unipersonals es distribueixen a parts gairebé iguals entre persones grans i
persones adultes. Destaca les unipersonals joves, que tenen també força pes.

2
Amb la informació disponible de les llars a l’any 2010 no ha estat possible diferenciar les llars amb 2
i més nuclis.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

66

I. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

6. POBLACIÓ I LLARS

Llars unipersonals, 2010

577
903

880

Joves

Adultes

Grans

Les llars grans són, en més de la meitat dels casos, llars unipersonals tot i que les de 2
persones també tenen pes (són una mica més joves)

Llars grans,
2010
1%
45%
54%

Unipersonals

2 persones

3 i + persones

6.4. ELS HABITATGES
El parc d’habitatges era a l’any 2001 de 9.699 unitats, mentre que al 2010 podria comptar
amb 12.114 unitats.

2010

12.114

2001

9.699

1991

8.278

1981

7.597

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

• Els edificis destinats a habitatge són predominantment unifamiliars (81% dels
edificis) i dominen els edificis de 2 plantes (49%), seguits pels d’1 planta (35%).
• Predomina la propietat sobre qualsevol altre règim de tinença (84% al 2001) i el 79%
són principals (2010).
• Segons estimacions dels serveis tècnics, els habitatges buits són un 13’3% del total
del parc.
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En l’evolució de l’edificació del parc d’habitatges es pot observar, a més del patrimoni
que els resta, 3 períodes força clars.
• Del 1900 al 1960, en que els vint primers anys del segle XX s’edificà una mica més
d’1/4 part del que s’havia construït fins el 1900 per a iniciar un període de caiguda,
més fort en la postguerra i que en el decenni 1950-60 mostra signes de recuperació.
• Un segon període que va del 1960 al 1990 en que es reactiva amb força la construcció
de l’habitatge entre el 1960 i 1980 per a tornar a caure el 1990.
• Un tercer període de forta recuperació de l’activitat constructiva que va del 1991 al
2010, en que en els darrers 10 anys s’ha construït gairebé el 27%, una quarta part, del
part actual.
Des del 2007 es podria entrar en una nova fase, ja que el nombre d’habitatges previstos a
construir ha experimentat una altra important caiguda.

No consta

89

2001-10

3.508

1991-01

1.818

1981-90

837

1971-80

2.249

1961-70

1.974

1951-60

499

1941-50

144

1921-40

241

1900-20

391

Abans 1900

1.457
0

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

• Segons dades del cens del 2001, el 89% dels habitatges estaven en bon estat de
conservació.
• El fet que entre el 2001 i el 2010 s’hagi construït aproximadament una quarta part
de l’actual parc pot millorar la valoració de l’estat de conservació.
• Amb tot, s’identifica el Barri Antic com una zona específica necessitada de
rehabilitació (ja s’intervé mitjançant el programa de barris).
CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel
que fa a la població i als habitatges assequibles, es sintetitzen en les propostes següents:
- Impulsar promocions d’habitatge protegit al municipi
- Invertir més recursos en la recuperació del barri vell:
• millorar el manteniment de la via pública;
• incrementar la seguretat al carrer;
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• habilitar equipaments i serveis municipals a la zona; i
• promoure la rehabilitació dels habitatges i edificis amb ajudes a particulars i amb
l’adquisició directa per part de l'ajuntament de Valls de les construccions malmeses
i els pisos buits.
- Contenir el creixement del municipi i homogeneïtzar-lo en totes direccions.
- Treballar per aconseguir un avantatge comparatiu pel que fa al preu de l’habitatge
respecte a Tarragona.
- Dur a terme un estudi relatiu al parc d’habitatges existent a fi de determinar si
l’oferta s’adapta a la demanda.
- Incentivar el lloguer i venda dels pisos buits abans de construir noves edificacions.
- Valorar l’ARE de Ruanes en la coherència del model de desenvolupament de la ciutat
de Valls.
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7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA
7.1. L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL
El gra residencial
L’estructura parcel·lària del teixit residencial de Valls evidencia les tres tipologies que
conformen el parc d’habitatges: les edificacions residencials del casc antic, amb un
parcel·lari irregular i heterogeni, entre 50 i 500 m²; els creixements en eixample o illes
d'ordenació oberta, de parcel·les entre 50 i 5.000 m² i els teixits unifamiliars, de
parcel·les regulars i homogènies entre 100 i 500 m², concentrats en els diferents barris
externs de Valls.
Pel que fa a la EMD de Picamoixons, hi trobem dos tipologies que conformen el parc de
l'habitatge: les edificacions residencials del casc antic, amb una parcel·lació irregular i
heterogeni, entre menys de 50 i 250 m² i els teixits unifamiliars, de parcel·les regulars i
homogènies d'entre 100 i 1.000 m², concentrades en els dos sectors desenvolupats
mitjançant els corresponents plans parcials (PP 6 i PP9).
El gra industrial
L’estructura parcel·lària del teixit industrial distingeix el tipus d’ordenació establert:
petita indústria entre mitgeres i indústria aïllada. Les parcel·les de la primera tipologia
responen a una dimensió que oscil·la entre els 250 i els 5.000 m². La segona tipologia,
d’ordre aïllat, es formalitza en parcel·les superiors als 5.000 m².
La dimensió parcel·lària és un factor crucial en el cas de Valls ja que és un dels indicadors
que poden definir els futurs àmbits d’oportunitat del municipi juntament amb factors
d’obsolescència i estat d’ocupació de l’edificació.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

71

I. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

7.2. CONDICIÓ EDIFICATÒRIA DE LES CONSTRUCCIONS EXISTENTS
L’anàlisi que permet detectar les coincidències i deficiències entre el planejament vigent
i l’estat actual assenyala algunes diferències. El casc històric és la zona on es concentren
més divergències en alçada, fet que resulta rellevant en el conjunt del municipi.
En el plànol 5.2.3. de l’Atles d’Informació sobre disconformitats volumètriques en alçada
de les edificacions es percep com predomina l’excés de plantes respecte el planejament
vigent sobre el defecte d’altura, que apareix puntualment.

7.3. SOLARS VACANTS EN SÒL URBÀ
La localització dels actuals solars vacants al municipi pot ser una font reveladora de les
intervencions en àrees urbanes, especialment en àrees degradades, a fi de revitalitzar-les
o aconseguir una millor integració urbanística i social en el conjunt del municipi i portantho a terme mitjançant l’edificació en solars vacants, generació d’espais lliures,
rehabilitació d’edificis amb destinació a equipaments públics o construcció d’habitatges
subjectes a algun règim de protecció pública.
Actualment en el municipi de Valls hi ha 243 solars vacants en sòl urbà consolidat
residencial que corresponen a 9,51 ha. D’aquests, 131 són parcel·les de tipologia aïllada,
agrupada i /o alineada a vial. Els 112 restants corresponen al teixit residencial compacte
amb diverses qualificacions (contínua en illa tancada i volumetria específica). En sòl
industrial hi ha 170 solars vacants, que corresponen a 63,54 ha de sòl.
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El terme municipal de Valls es pot dividir, a grans trets, en tres fraccions de superfície i ús
diferenciat. Parlem d’un 92,42% de sòl no urbanitzable, un 2,8% de sòl destinat a usos
residencials i un 4,78% de sòl destinat a usos d’activitat econòmica.
La primera fracció respon, en la seva major part, a la plana agrícola destinada al cultiu
majoritàriament de secà, fragmentada per un gran nombre de torrents on hi podem trobar
una gran concentració de masies; a la zona del nord del municipi hi destaca la part
forestal en la serra de Miramar.
Pel que fa al sòl residencial de tot el municipi, el podem classificar en cinc tipus
d’ordenació diferents: edificació continua en illa tancada alineada a vial (29%), edificació
agrupada alineada a vial (5,51%), edificació agrupada separada de vial (18,63%), edificació
aïllada (21,56%) i volumetria definida (29,61%).
La tercera porció en termes d’usos avarca tot el sòl d’activitat econòmica industrial. Els
seus límits s’estableixen per la carretera N-240 al sud; els torrents del Catllar i la Xamora
per est i oest, respectivament; i sense cap límit topogràfic remarcable pel nord. El polígon
és travessat per la carretera del Pla C-35 que uneix Valls amb el Pla de Santa Maria i
l'accés a la autopista AP-2. Al polígon industrial hi trobem tant el tipus d’ordenació oberta
com contínua entre mitgeres.
El límit entre el sòl residencial i el d’activitat està clarament definit per la N-240. Aquest
límit genera una fronterització i segregació d’usos evident.
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8.1. TEIXIT RESIDENCIAL

DENSITATS
El teixit històric de Valls és compacte i la part del municipi que conté unes densitats més
elevades.
Del teixit residencial que ha generat el PGOU del 88 hi trobem majoritàriament el teixit
de baixa densitat, de tipologia unifamiliar aïllada o en filera que s'ha desenvolupat a
través d'unitats d'actuació i plans parcials com la zona del Fornàs i Santa Gemma; d’altra
banda l'habitatge plurifamiliar ja sigui en illa oberta o tancada s'ha desenvolupat proper al
Passeig de l'Estació mitjançant unitats d'actuació.
En l’àmbit de les vint-i-quatre unitats d'actuació que el PGOU del 88 proposava se’n deriva
una densitat mitjana de 12 habitatges per Ha. Es tracta de diversos sectors de semblants
característiques i ordenacions on predomina l’habitatge unifamiliar aïllat en parcel·les
regulars entre 100 i 1.000m².
TIPOLOGIA DELS HABITATGES
A Valls, segons les dades del cens, es destina un 63% de sòl residencial a habitatge
unifamiliar i un 37% a habitatge plurifamiliar. No obstant això, el planejament qualifica un
40,27% del sòl residencial a tipologies unifamiliars, un 35,76% a tipologies plurifamiliars i
un 23,97% a tipologies mixtes.
L’habitatge unifamiliar es situa repartit pels diferents barris construïts a partir dels anys
setanta: el barri dels Castells, Bon Sol, Mas Clariana, Santa Magdalena, les Comarques,
Sant Josep Obrer, la Xamora, Santa Úrsula, part del Fornàs, Sol i vent o la Plana d'en
Berga. Alguns es troben situats al voltant de l'eixample i nucli antic i d'altres a la
perifèria, habitualment delimitats pels torrents. En l’antic nucli històric hi destaca
l'habitatge unifamiliar de més de tres plantes d'alçada.
En els nuclis de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets predominen els teixits unifamiliars
amb més o menys densitat.
L’habitatge plurifamiliar es situa a la feixa central de la ciutat, caracteritzat per dos
tipus d’ordenació: ordenació compacta, on en podem trobar en alguna zona del nucli antic
procedents de llicències recents i ordenació oberta, corresponent al sector de l'eixample,
part del Fornàs i el barri Clols. El sistema d’equipaments es difon bàsicament en aquest
àmbit, fet que genera mobilitats internes.
En el nucli antic hi trobem un gran nombre d'edificacions en mal estat degut al pas dels
anys i a la manca de conservació.
La revisió del planejament de Valls s’ha de fonamentar en la consolidació i
desenvolupament de les zones urbanitzables delimitades, recaptant aquells àmbits
obsolets per donar-los una potencialitat que afavoreixi l’estructura general dels teixits
urbans. És decisiu per a qualsevol planejament general abordar la diversitat tipològica i
temporal del municipi, una mescla perceptible d’usos, morfologia i moments històrics
diferents, però també s’ha d’afrontar les capacitats de millora internes.
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En el cas de Valls, una consideració transcendental a tenir en compte és la proximitat i
límit entre el teixit residencial i industrial. La traça estructural del ferrocarril ha estat
sempre l’excusa per eludir una transició intencionada, mixta i complexa. Ara és un bon
moment per encarar la qüestió i repensar les fronteres dels teixits urbans. Caldrà repensar
les relacions en un context de canvis socials, econòmics i ambientals.

8.2. TEIXIT D’ACTIVITATS

ACTIVITATS INDUSTRIALS
La industria és el sector predominant del sistema productiu de Valls. La importància de la
industria Vallenca es remunta al segle XIX amb una puixant indústria adobera i una no
menys prestigiosa producció d'aiguardents. Aquests dos sectors industrials però, entraren
en una profunda crisis a mitjans del segle XX.
La creació, l'any 1964, del polígon industrial de Valls, al nord de la ciutat, en un moment
en què les indústries tradicionals vallenques ubicades al centre històric, als ravals i a la
perifèria de l'eixample estaven desapareixent, propicià l'inici d'un important augment
demogràfic i, amb aquest, el de la gran expansió urbanística de la ciutat. Es van edificar
alguns dels principals espais que quedaven sense urbanitzar entre els ravals i els torrents,
com el carrer de l'Abat Llort i les vies que hi enllacen, on s'ocuparen uns terrenys entre la
ciutat i el torrent de la Xamora. D'aquesta manera la ciutat, per aquell punt, arribava fins
a la via del tren.
A Valls hi ha un alt percentatge de sòl dedicat a l’activitat industrial: aproximadament hi
ha el doble de sòl destinat a industrial que a residencial.
Actualment, la disponibilitat de sòl industrial amb bones infraestructures i la proximitat
de l'autopista (AP-2) són algunes de les característiques locals que han atret les empreses
foranes que conviuen amb les empreses locals.
IKEA, LEAR, Kellogs i Cartonatges Trilla són les empreses més importants ubicades al
polígon, alguna d'elles amb més de 300 treballadors o bus d'empresa, per tant no és
d’estranyar que una important part de la ciutat es dediqui a l’activitat econòmica.
La major part del sector es troba urbanitzat, només pateix algun petit desajust de
tramitació la zona anomenada “islasol”. Un tema a tenir en compte és que
aproximadament un 40% de les parcel·les es troben desocupades i un 14,28% de les naus es
troben en venda o lloguer.
Els factors de canvi social i econòmic obliguen a un estudi del polígon industrial de manera
que s’assoleixi posar al dia el seu paper dins el municipi. Conseqüentment, de la diagnosi
realitzada sobre la situació de les zones industrials a Valls, el POUM hauria de plantejar
estratègies diferenciades per actualitzar i integrar aquests àmbits efectivament al nou
projecte de ciutat: la transformació d’usos i la optimització i regulació flexible dels
sectors d’activitat econòmica. En alguns casos, l’esdevenir d’aquests canvis es comença a
evidenciar per l’existència de naus sense activitat i solars per edificar.
Valls ha estat sempre un centre comercial. Tanmateix, el fet que l’àrea d'atracció es limiti
a la comarca de l'Alt Camp (més de la meitat de la població de la qual viu a Valls) i la
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proximitat de dues ciutats de rang superior com són ara Tarragona i Reus fan que,
comparativament amb altres caps comarcals de Catalunya que tenen una jerarquia
demogràfica similar a la de Valls, el nombre d'establiments comercials sigui més aviat
escàs. Entre els equipaments comercials de grans dimensions cal fer esment del Mercat
Central, inaugurat el 1982, el mercat setmanal que es celebra sense interrupció des de
l'any 1210 i el mercat del dissabte de fruites i verdures.
L’activitat a les plantes baixes dels edificis determina els eixos comercials d’una ciutat. El
flux de vianants es concreta, en part, per la xarxa de vies comercials i equipades i el tipus
d’urbanització que se’n fa per tal de facilitar els desplaçaments del vianant; no recaurà el
mateix flux de vianants en una via peatonal que en una via on és permès el trànsit rodat.
Els eixos comercials principals de Valls es mantenen al nucli antic, tant pel tipus
d’urbanització que aquest adopta -amb el carrer de la Cort peatonal la plaça el Pati fins el
passeig dels Caputxins- com per la concentració de comerç en planta baixa en aquesta
zona. En aquest sentit, no disposa dels mateixos serveis una zona destinada a l’habitatge
unifamiliar aïllat que una zona d’edificació entre mitgeres. Actualment doncs, més que
una dispersió d’activitats en el municipi es tracta d’una acumulació concentrada en les
àrees de densitats més elevades.
El passeig sorgit gràcies a l'aparició del ferrocarril és un potencial eix comercial que
actualment no exerceix com a tal. La manca de comerç a les plantes baixes del passeig,
així com la discontinuïtat d'aquest debiliten l’essència de “rambla” del passeig de
l'Estació.
El teixit residencial unifamiliar aïllat no concentra eixos comercials, esdevenint barri
dormitori. El ciutadà es desplaça fins al nucli antic de la ciutat per acudir als serveis
comercials. Aquest tipus de teixit es relaciona més amb la tranquil·litat que amb la
intensitat del centre urbà, així que es manté, amb coherència, com a barri residencial
absent de comerç.
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CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel
que fa a la promoció exterior de la ciutat, es sintetitzen en les propostes següents:
- Ordenar els elements d’interès i els actius patrimonials per tal de promocionar la
ciutat cap a l’exterior.
- Organitzar i senyalitzar rutes turístiques de caràcter temàtic: Narcís Oller, Robert
Gerhard, cases modernistes, etc...
- Millorar els accessos a la ciutat.
- Treballar per treure profit a nivell turístic de la capitalitat de Valls.
- Instal·lar elements promocionals a les entrades i entorn de la ciutat.
- Agilitzar la construcció del museu casteller per tal de promocionar la ciutat arreu de
Catalunya.
- Donar a conèixer el campanar de Valls, que és el més alt de Catalunya.
- Millorar el funcionament, l’activitat i l’oferta del punt d’informació turística.
- Habilitar un parc de calçotades.
- Orientar els crèdits de síntesi realitzats als centres educatius cap a temes d’interès
històrico-cultural de Valls.
Les aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel
que fa a l'activitat econòmica del municipi, es sintetitzen en les propostes següents:
- Treballar per a la implantació al municipi d’empreses i indústria de caràcter
productiu i que generi llocs de treball: noves tecnologies, I+D, etc.
- Dotar Valls d’un nucli i eixos comercials clarament delimitats, tot reagrupant els
establiments comercials en aquesta zona.
- Dotar les zones comercials d’una via pública atractiva que n’afavoreixi l’activitat.
- Incrementar les places d’aparcament gratuït a les zones comercials.
- Fomentar la creació d’agrobotigues que donin sortida i promocionin el consum del
producte autòcton.
- Treballar per a la captació d’activitat universitària a la ciutat.
- Fomentar la creació d’horts urbans.
- Impulsar l’activitat econòmica relacionada amb l’ecologia i la sostenibilitat.
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9. PATRIMONI
9.1. EL CATÀLEG DEL PGOU 1988
En data de 17 de febrer de 1988 es va aprovar definitivament el Pla general d’ordenació
urbana de Valls (text refós articulat publicat al DOGC 4423 de l’11 de juliol de 2005), en
el que s’incloïa un annex amb el Catàleg de béns a protegir. El catàleg vigent és un llistat
de béns inclòs a l’apartat d’Annexes a la memòria – Annex a les Normes urbanístiques,
“Catàleg d’elements a protegir”-, del PGOU. No és un catàleg pròpiament dit, sinó un
inventari de béns, amb anotacions que tenen caràcter de criteri d’obligat compliment i
assenyalen la part a protegir.
El catàleg vigent (PGOU 1988) té un total de 199 elements protegits. Els béns catalogats
s’engloben en quatre grups:
C - conjunts o centres històrics (4 elements).
E - edificis d’interès històric artístic o arquitectònic (159 elements).
D - elements concrets (35 elements).
P – paratges naturals i entorns d’edificis o d’elements concrets que convé mantenir (1
element).
D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català, els béns inclosos en catàlegs urbanístics previs a dita llei van passar a tenir
consideració de Béns Culturals d’Interès Local, BCIL, i en conseqüència tots els béns i
conjunts inclosos al següent llistat van assolir aquesta categoria, sens perjudici de les
proteccions de caràcter superior existents sobre elements específics (BCIN).
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9.2. EL CATÀLEG PREVI
El catàleg previ – Annex 6 - és un llistat de béns endreçat per carrers amb un recull
fotogràfic on es fan una sèrie d’observacions. La resolució 105/86 de la Comissió
Provincial d’Urbanisme acorda la publicació de l’ANNEX 6 – CATÀLEG PREVI D’ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC ARTÍSTIC O ARQUITECTÒNIC.
Al catàleg vigent hi ha una regulació dels elements catalogats a través de quatre articles,
un dels quals fa referència al catàleg previ, que és el següent:
2.4 Els elements inclosos en l’annex núm 6 de la Memòria Informativa (Catàleg
previ d’elements d’interès històric-artístic o arquitectònic) i que no s’ha recollit
en aquest Catàleg tindran la protecció que s’estableix en les Normes Urbanístiques
d’aquest Pla General sempre que es trobin inclosos dins algun conjunt o centre
històric, sens perjudici de la seva inclusió o eliminació posterior en un Pla especial
de protecció.
D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural
català, els béns inclosos en catàlegs urbanístics previs a dita llei van passar a tenir la
consideració de béns culturals d’interès local, BCIL.
El catàleg previ té un total de 278 elements, dels quals 75 no estan inclosos en el catàleg
vigent. Per tant, segons l’article 2.4 de l’Annex a les normes urbanístiques del Pla general
d’ordenació urbanística municipal de Valls, i segons la disposició addicional primera de la
Llei 9/1993, els elements recollits en aquest catàleg previ també estan protegits. Per
tant, comptant els elements de l’annex 6 no considerats en el catàleg vigent, el nombre
de béns protegits del terme municipal de Valls és de 279.

9.3. DECLARACIONS DE PROTECCIÓ ESPECÍFICA

Els béns que consten amb una declaració de protecció específica, són els següents:
BCIN inclosos en el catàleg vigent:
Església i campanar de Sant Joan (acord GOV/89/15).
Escut de la Vila. Ajuntament (Decret 571/1963).
Escut de Ca Padró. Carrer de la Cort, 22 “Ca Banús” (Decret 571/1963).
Església del Roser (Monument històric R-I-51-3887/230-MH).
Escut de Ca l’Espanyol. Carrer de la Cort, 66 “Llibreria Roca” (Decret 571/1963).
Torre de la muralla a la part posterior. El Pati 1 “Gestoria París”.
Escuts de l’Antic Hospital de Sant Roc. (Decret 571/1963).
Escut heràldic i escut de la vila de Valls. Carrer d’en Bosch, 7 (Decret 571/1963).
Escut dels Teixidó. Carrer Major, 10 “Botiga Hermenegildo” (Decret 571/1963).
Escut de Ca Dasca. Raval de Sant Antoni, 16A “darrera Ca Dasca” (3971-MH)
Granja de Doldellops (Monument històric R-I-51-6773/1851-MH)
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Escut dels Antonians. Font i escut a la façana de l’església de Sant Antoni, (Decret
571/1963).
Creu de Terme a la Carretera de Tarragona (Decret 571/1963 de 14 de març).
Creu de Terme al carrer Creu de Cames (Decret 571/1963 de 14 de març).
BCIN no considerats en el catàleg vigent:
Castell de l’Arquebisbe (1718-MH; Decret 22.04.1949).
Muralla de Valls (4141-MH; Decret 22.04.1949).
Escut de Ca Dasca. Carrer de la Cort, 5 (3971-MH; Decret 14.03.1961).
BCIL:
A part dels elements protegits pel catàleg vigent, posteriorment s’han catalogat com a
BCIL els següents elements:
Ca Rull. Carretera de Tarragona 16 (BCIL 1924-I Acord Ple 13.06.2008).
Ca Clols. Carretera de Tarragona 14 (BCIL 1938-I Acord Ple 13.06.2008).
Ca Xapes. Muralla de Sant Antoni 97 (BCIL 1923-I Acord Ple 13.06.2008).
Ca l’Orga. Carrer Sant Isidre 3, Picamoixons (BCIL 1960-I Acord Ple 04.07.2008).
S’han produït dues descatalogacions, aprovades per la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Tarragona, que són les següents:
Casa damunt del carrer Forn Nou. Plaça del Blat, 5 (BCIL E29; BOP 268,
20.11.2012).
Ca Creus. Carrer Sant Pere, 8 (BCIL E43; 2008).
9.4. CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les aportacions dels espais de treball realitzats en el procés participació ciutadana, pel
que fa a la protecció i foment del patrimoni de la ciutat, es sintetitzen en les propostes
següents:
- Convertir el casc antic en el seu conjunt en patrimoni municipal.
- Preservar i promocionar l’antic mercat central.
- Potenciar les antigues licoreries.
- Recuperar l’antic refugi antiaeri com a espai de visita turística.
- Elevar el fruit sec a la condició de patrimoni gastronòmic.
- Preservar les cases modernistes.
- Recuperar la sala de la cooperativa agrícola.
- Protegir les cases pairals i els molins d’interès històric artístic.
- Propostes d’elements a incorporar al Catàleg de Béns Protegits:
Biblioteca antiga, Sant Francesc, convent del Carme, barri jueu, hospital de Sant
Roc, església de Sant Joan i església del Roser.
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0. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PLA
0.1. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA
El planejament general vigent a Valls és el Pla general municipal d’ordenació (aprovat
definitivament el 22 de d’octubre de 1986 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona i publicat el seu text refós al DOGC amb data de 17 de febrer de 1988) com a
resultat de la primera revisió del Pla general del 1959.
Transcorreguts més de 30 anys des de la seva redacció, el Pla encara conté elements
plenament vigents, juntament amb d’altres que fan oportuna una revisió o actualització
en profunditat dels seus continguts per posar-los en consonància amb les noves
determinacions de la legislació urbanística que emanen de la Llei d’urbanisme de
Catalunya i del Reglament que la desenvolupa.
Per una altra part, l’augment de població a Valls des de l’any 1988 ha estat molt
significativa, especialment en el segon decenni (de l’entorn de les 5.000 persones). Així
mateix, la demanda de sòl destinat a ubicar activitats econòmiques ha crescut
considerablement, la qual cosa ha comportat la necessitat de classificar més sòl
urbanitzable destinat a aquests usos.
En els darrers anys però, no tant sols ha finalitzat el cicle de forta empenta i dinamisme
en l’activitat econòmica vinculada a la construcció d’habitatges, sinó que hem entrat en
un període d'estancament. Malgrat tot, això ha de permetre que la redacció del nou Pla es
pugui desenvolupar sense grans pressions i permetent que no es trenqui, de forma radical,
el normal procés de les actuacions urbanístiques que es puguin engegar durant el seu
procés.
És en aquest context que l'ajuntament de Valls ha iniciat i afrontat el procés de revisió del
Pla general de l’any 1988 que s’ha d’entendre com una revisió ordinària.
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0.2. ORIENTACIÓ I OBJECTIUS DEL POUM
El nou Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha plantejat amb agosarament i, no
obstant, amb realisme. Es demana una revisió que no només plantegi un exercici
d’actualització i posta al dia dels objectius i dels instruments del planejament i la gestió
urbanístiques, sinó que tingui també presents en la definició de les seves propostes una
base suficientment sòlida d’executabilitat de les seves propostes i estratègies, ja sigui a
curt, mig o llarg termini.
Es vol que la redacció del POUM serveixi, a més, per a articular el planejament urbanístic
amb la planificació global dels serveis municipals i, també, amb els serveis dependents
d’altres administracions. Les propostes del Pla no es poden limitar a aquelles que siguin
planificables i executables en l’àmbit de la competència local, sinó que cal plantejar-ne
algunes que requereixen de l’acord institucional per garantir la seva viabilitat. El Pla ho
ha de permetre i facilitar, més encara en el moment actual en el que les determinacions
que emanen de la planificació territorial (el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona
va ser aprovat definitivament l'any 2010) tenen una incidència significativa respecte les
propostes d’ordenació municipal de Valls.
El Pla s’ha orientat en el marc estratègic del conjunt del municipi i ha integrat les
reflexions que en els àmbits de les determinacions sectorials tenen incidència en el model
de ciutat proposat. En aquest sentit, cal orientar el model en consonància amb el moment
i els principis de l’urbanisme sostenible, és a dir: cap la consolidació d’un model de ciutat
compacta, diversificada i amb un bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures.
S’ha afrontat aquest procés amb la màxima voluntat de debat dels problemes i de les
propostes i, per tal de garantir mecanismes de participació ciutadana amplia que anessin
més enllà dels obligats per les disposicions legals vigents, definint un nou model de
preparació i presentació de propostes urbanístiques.
Tècnicament, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls s’ha redactat amb una
metodologia mixta, amb integració i constitució d’una Oficina tècnica del Pla que ha
treballat amb sinergia amb els diferents serveis de l'ajuntament de Valls i, de forma
específica, amb els serveis d’urbanisme.
Així mateix, per la redacció del Pla s’ha implementat la utilització en la totalitat del
document d’instruments de cartografia digital sobre les bases més actuals existents en el
moment de la seva redacció. Aquest fet ha estat la base d’una potencial explotació d’un
Sistema d’Informació Geogràfica i ha permès, al mateix temps, un salt decisiu en la
qualitat tècnica del Pla i un major grau de facilitat i rigor pel seu posterior
desenvolupament i aplicació.
La diversitat d’agents i matèries que han intervingut en els processos de construcció de la
ciutat han obligat, cada vegada més, a la interdisciplinarietat tècnica i a la diversitat i
complementarietat de competències. Així, la mateixa composició de l’Oficina del Pla i les
col·laboracions en matèria de la memòria social, l'estudi de mobilitat, l'estudi del sòl no
urbanitzable i dels torrents, l’inventari de masies i cases rurals, l’inventari de béns a
protegir, l’anàlisi ambiental i l’emmarcament jurídic; s’han plantejat, des del primer
moment, sota aquesta perspectiva.
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0.3. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL POUM DE VALLS
El Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls està integrat pels documents següents:
• Memòria del Pla d’ordenació urbanística municipal:
I. Memòria de la informació.
II. Memòria de l'ordenació.
III. Agenda i avaluació econòmica i financera.
IV. Informe de sostenibilitat econòmica.
• Memòria social.
• Normes urbanístiques – Annexes:
- Normes urbanístiques.
- Annexes:
1. Fitxes normatives dels plans parcials urbanístics.
2. Fitxes normatives dels plans de millora urbana.
3. Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística.
4. Regulació gràfica dels paràmetres.
5. Normativa ambiental general.
• Informe de sostenibilitat ambiental.
• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
• Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls.
• Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls.
• Atles de la informació urbanística de Valls.
• Plànols d’ordenació urbanística:
1. Classificació del sòl (1 plànol 1:15.000).
2. Estructura general del territori (1 plànol 1:15.000).
3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable:
3a. Compliment de les determinacions del PTP CT (1 plànol 1:15.000).
3b. Qualificació del sòl no urbanitzable (8 plànols 1:5.000).
3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable (8 plànols 1:5.000).
4. Qualificació i gestió del sòl (15 plànols 1:2.000).
5. Ordenació detallada del sòl urbà (19 plànols 1:1.000).
6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM (1 plànol 1:15.000).
7. Protecció dels sistemes (8 plànols 1:5.000).
8. Xarxes generals de serveis (5 plànols 1:15.000)
9. Reordenació del clavegueram dels Torrents de Valls (1 plànol 1:4.000).
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El Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls també incorpora els documents
complementaris següents:
• Inventari d’altres construccions en sòl no urbanitzable (18 volums).
• Inventari - reconeixement dels veïnats de Valls.

0.4. ENCAIX DEL POUM DE VALLS EN EL PLANEJAMENT TERRITORIAL

PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
A l’hora d’exposar l’encaix territorial de Valls cal tenir en compte que el Pla territorial
parcial del Camp de Tarragona (d'ara endavant PTP CT), aprovat definitivament el 20 de
gener de 2010, estableix un nou marc de referència territorial en el qual es determinen
les estratègies sobre el sistema d'espais oberts, sobre el sistema d'assentaments i sobre el
sistema d'infraestructures de la mobilitat.
En aquest sentit, el POUM de Valls respon a les determinacions establertes en el PTP CT,
reconeixent i respectant les directrius per ell establertes respecte el sistema d’espais
oberts, el sistema d’assentaments i el sistema d’infraestructures, totes elles descrites en
el punt 4.3 de la Memòria de la informació del POUM.
> sistema d’espais oberts:
Pel que fa al sistema d’espais oberts el PTP CT identifica en el territori de Valls les tres
categories de sòl proposades pel planejament territorial:

• Sòl de protecció especial.
El sòls que es troben dins d’aquesta categoria ho fan per les raons exposades en l’article
2.6 de la Normativa del PTP CT:
Article 2.6 Sòl de protecció especial: definició
Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals i de connectivitat ecològica o per la
seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar
una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i
funcions.
El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la
normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000.
Al terme de Valls es troben representades dues classes de sòl: el sòl de protecció especial
que inclou els àmbits del nord-oest del municipi que corresponen a les àrees més
muntanyoses, des de Fontscaldes fins a Picamoixons; i una franja al voltant del riu
Francolí, des de la seva entrada al terme municipal fins a la seva sortida, així com del
torrent del Puig.
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Així mateix, dins del sòl de protecció especial també es troba una petita porció de sòl
situada al nord del terme que s’inclou dins del PEIN i/o Xarxa Natura 2000 en pertànyer al
Tossal Gros de Miramar.
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls defineix dues zones coincidents amb els
àmbits territorials abans descrits: la Serra de Miramar, codi 25a; i les Terrasses del
Francolí, codi 25b. La primera zona inclou tot el sòl protegit especialment pel PTP CT a
l’entorn de la Serra de Miramar, incorporant l’àmbit desclassificat del Bosc de Peixets i els
sòls situats per damunt de la línia de ferrocarril i a ponent de l’autovia A-27 que
esdevenen els límits d’aquesta zona. La segona inclou tot el sòl protegit pel PTP CT a
l’entorn del riu Francolí, incorporant els sòls situats a ponent, fins arribar a la carretera
TV-7421, que és límit de terme municipal, i els sòls situats a banda i banda del torrent del
Puig, per a protegir l’horta de Valls (veure plànol d’ordenació 3a. Regulació i ordenació
del sòl no urbanitzable. Compliment de les determinacions del Pla territorial parcial del
Camp de Tarragona).

• Sòl de protecció territorial.
El sòls que es troben dins d’aquesta categoria ho fan per les raons exposades en l’article
2.8 de la Normativa del PTP CT:
Article 2.8 Sòl de protecció territorial: definició
Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa
de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix
en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de
desenvolupament urbanístic que s’estableixen en l’article 3.5 per donar resposta a
totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no
urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència.
(...)
Pel que fa al sòl de protecció territorial, de nou a Valls es troben dues categories
d’aquesta tipologia. D’una banda, al nord del terme es troben els sòls que pertanyen al
Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic: així el torrent de la Xamora en marca la frontera amb
el polígon industrial de Valls, tot i que el seu límit oest es troba al límit de terme,
estenent-se pel nord dins del terme de Figuerola, mentre que el seu límit cap a l’est el
marca el nucli de Fontscaldes, la rasa de Fontscaldes i el torrent del Sant Pou, fins a la
carretera N-240 al sud. Aquests sòls es defineixen amb allò que estableix l’article 2.8 en
l’apartat a.
Article 2.8 Sòl de protecció territorial: definició
(...)
a) L’interès agrari i/o paisatgístic. Assenyala àrees d’activitats productives agràries
de significació territorial, i que alhora són terrenys que aporten paisatges valuosos o
identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que, per estar molt poc
contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com
espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
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(...)
D’altra banda, dins del sòl de protecció territorial es troba el Sòl de preservació de
corredors d’infraestructures, que són reserves de sòl per les infraestructures viàries com
l’A-27, la C-37 i la N-240. Aquests sòls es defineixen amb allò que estableix l’article 2.8 en
l’apartat c.
Article 2.8 Sòl de protecció territorial: definició
(...)
c) La preservació de corredors d’infraestructures.
Assenyala àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de determinades
infraestructures o en corredors geogràfics de pas que podrien quedar escanyats per
l’espai construït, han de quedar excloses de transformacions urbanístiques amb la
finalitat de no dificultar futures propostes de millora de la mobilitat territorial o de
dotació d’infraestructures en general. Alhora, aquest sòl acompleix una funció
paisatgística prou important, garantint unes visuals àmplies i un entorn endreçat de
les infraestructures, que són un dels principals miradors actuals del paisatge.
(...)
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls defineix dues zones de sòl de protecció
territorial: la Plana agrícola de valor, codi 24a; i la Plana agrícola de valor estratègic
per al pas d’infraestructures, codi 24b. La primera zona inclou tot el sòl d’interès agrari
i/o paisatgístic assenyalat pel PTP CT al nord del terme municipal, incorporant l’àmbit de
sòl situat per damunt de la rasa interceptora que es va construir a l’urbanitzar el sector
de Palau de Reig de dalt; els sòls situats per sota del nucli de Fontscaldes, fins a la
carretera N-240; i els situats a banda i banda del sector del Fornàs. La segona zona inclou
el sòl de preservació de corredors i infraestructures delimitat pel PTP CT d’aquelles
infraestructures que encara no s'han portal a terme, o que encara no disposen d'un
projecte o estudi informatiu aprovat definitivament. En concret, es recull la franja
delimitada pel PTP CT per a la variant est de Valls ampliada per tal de contemplar,
també, la proposta de traçat efectuat per la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat en el seu informe IP-2018-130-DG, de data 31.12.2018 (veure plànol d’ordenació
3a. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable. Compliment de les determinacions del
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona).

• Sòl de protecció preventiva.
Els sòls inclosos com a protecció preventiva es defineixen mitjançant allò que estableix
l’article 2.10 de la normativa del PTP CT:
Article 2.10 Sòl de protecció preventiva: definició
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de
protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl,
sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en
el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin
delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau.
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També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a
cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o
instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través
del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació
suficient dels pros i contres de la iniciativa.
Aquests sòls es localitzen al voltant del nucli urbà de Valls de manera contínua, tan sols
tallada per les reserves de sòls per a infraestructures, incloent-hi els diferents nuclis del
terme, tret de Picamoixons que queda completament envoltat pel sòl de protecció
especial.
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls defineix una única zona de sòl de
protecció preventiva: la Plana agrícola, codi 20. Inclou la resta de la plana agrícola de
Valls que no ha estat incorporada als sòls de protecció territorial. En aquesta plana es
delimita una zona específica d’Activitats autoritzades, codi 26, per a aquelles activitats
que han estat objecte d’un pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable (veure plànol
d’ordenació 3a. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable. Compliment de les
determinacions del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona).
> sistema d’assentaments
- En coherència amb l'estratègia de creixement potenciat establerta per a la vila de Valls,
el dimensionat quantitatiu total que es preveu en el POUM, tant en sòl urbà no consolidat
com en sòl urbanitzable delimitat i no delimitat, es situa en 6.559 habitatges nous. El
32,5% d'aquests habitatges es situa en sectors de plans de millora urbana i polígons
d'actuació urbanística en sòl urbà, el 16,9% en sectors de sòl urbanitzable delimitat, i el
50,6% restant en els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat. Aquests darrers àmbits es
consideren com a reserves per a necessitats futures, en funció de l'evolució del mercat i
de la demanda immobiliària de la ciutat, en particular, i del territori de l'Alt Camp, en
general.
- En coherència amb l'estratègia de creixement moderat establerta per a l'entitat
municipal descentralitzada de Picamoixons, el POUM proposa una extensió urbana del
nucli que no supera la que resulta de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica determinada
pel PTP CT:

E= (30/100)*A*f
E: superfície de l’extensió urbana admissible.
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent, en hectàrees.
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió.
f= (18+A-0,005*A²)/A+5= (18+9,28-0,005*9,28²)/9,28+5= 1,88.

E= (30/100)*9,28*1,88= 5,23 ha.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

91

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

0. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PLA

En concret, es classifiquen 17.955 m² de sòl urbà no consolidat i 26.611 m² de sòl
urbanitzable. En conjunt 44.566 m² d’àmbits i sectors que representen un 44,75%
d'extensió del l’àrea urbana existent, de 99.584 m² de superfície.
- En coherència amb l'estratègia de millora urbana i compleció establerta per al nucli de
Fontscaldes, el POUM ajusta el límit del sòl urbà consolidat, desclassificant una petita
peça de sòl situada a llevant del nucli, i manté un petit àmbit de compleció de poc més de
3.100 m² de superfície situat al sud-oest del nucli, que ja havia estat delimitat pel Pla
general que es revisa.
- En coherència amb l'estratègia de millora urbana i compleció establerta per al nucli de
Masmolets, el POUM manté el límit del sòl urbà consolidat, sense afegir cap àmbit de
compleció.
- En coherència amb l'estratègia d'extensió establerta per al Polígon industrial, el POUM
classifica com a sòl urbanitzable no delimitat un àmbit de 62,11 hectàrees de sòl al nord
del polígon, en contigüitat amb sòl urbà ja existent i que no genera problemes de
mobilitat en el sistema d'assentaments.
- En coherència amb l'estratègia específica establerta pel PTP CT pel sector residencial
Bosc de Peixets amb l’objectiu de modificar els paràmetres urbanístics per tal de
disminuir l’ocupació i incloure usos d’equipament turístic, el POUM l'ha classificat com a
sòl no urbanitzable de protecció especial.
> sistema d’infraestructures de la mobilitat
Pel que fa a les infraestructures viàries previstes, el PTP CT determina les següents
previsions que afecten al municipi de Valls:
El traçat de la nova autovia A-27 que voreja Valls per l’oest.
“Les administracions van acordar un traçat per l’oest que permetrà tancar amb bones
prestacions la ronda de Valls i absorbir el trànsit provinent de Reus. En principi, la secció
d’aquesta via serà de dos carrils per sentit, i no tindrà trams de túnel excepte el del coll
de Lilla, que per raó de les pendents no pot superar-se com a via d’altes prestacions si no
és en túnel. Evidentment, la via estarà segregada, és a dir, les entrades i sortides es
faran a diferent nivell, i no es podrà accedir des de les propietats que hi termenegen.”
“... Els enllaços d’aquesta via són un dels element principals a considerar per garantir
que aquesta nova via tingui una funcionalitat territorial adequada. En aquest sentit, cal
prestar especial atenció a les connexions amb el possible arc viari Reus – Perafort i l’arc
viari Alcover – Valls. De fet, Valls haurà de disposar, almenys, de dos enllaços principals:
el del sud, amb les connexions amb la C-37 cap a Alcover i la ronda sud a completar; i el
del nord, que ha d’entroncar amb la ronda nord i permetre l’accés a la ciutat i a les
zones industrials actuals i previstes. En la consecució d’aquest enllaç, així com en general
en tot el tram final de la variant, caldrà minimitzar les afeccions sobre la zona de la
plana d’en Berga, apuntada com a element a protegir des del municipi.
El desdoblament de la C-37 entre Alcover i Valls.
“Aquest simple fet comportarà un augment inevitable de la demanda que, per si sol i
amb independència de la seva funció estructurant, ja justifica el desdoblament del tram
Alcover-Valls. A més, la proposta permet tancar el triangle Tarragona-Reus-Valls amb vies
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d’altes prestacions que garanteixen un major relligat del sistema urbà del Camp de
Tarragona. El PITC, tot i que la recull entre la segona fase de desenvolupament,
considera que serà necessari el desdoblament d’aquest tram dins de l’horitzó temporal
del seu programa.
Complementàriament, el Pla territorial indica la necessitat de prestar molta atenció a
l’enllaç d’aquest tram amb l’autovia A-27 i, conseqüentment, assenyala un àmbit de
reordenació viària en aquest punt.
L’objectiu és el de permetre tots els girs tant d’accés a Valls com de canvi de via, tenint
en compte que a part de la continuïtat cap a la C-51 per la ronda sud i fins el Vendrell, el
moviment cap a nord té una lògica important a nivell català que cal preveure. Es pot
apuntar una possible solució en forma de diamant rotonda, on la via principal és l’A-27, i
l’arribada des de la C-37, o des de la ronda sud requereixen del pas per la rotonda per
entrar o sortir de Valls o per canviar de carretera.”
La variant sud-est de Valls.
“Les estratègies del Pla territorial propugnen una important extensió de la trama urbana
de Valls cap al sud-est de la ciutat. En conseqüència, l’actual ronda ha d’acabar engolida
per la ciutat i ha d’acabar perdent el caràcter de connexió viària de primer ordre que ara
ostenta. En aquest context caldrà preveure una reconversió de la via cap a una
funcionalitat d’avinguda metropolitana sense servei als desplaçaments de llarga
distància.

Amb

aquestes

previsions

i

per

coherència

amb

les

estratègies

de

desenvolupament urbanístic previstes, el Pla territorial proposa la construcció d’una nova
ronda sud de Valls, que s’estengui fins assolir l’enllaç amb l’AP-2, a l’est d’Alió i prou al
sud com per encabir els creixements urbans previstos. La secció inicial proposada és d’una
calçada única, però és del tot recomanable preveure des del primer moment l’adaptació
del pas d’infraestructures i la reserva dels espais que requeriria un hipotètic
desdoblament, si calgués, en el futur. Aquestes mesures preventives permetrien en un
futur facilitar les obres d’ampliació i minimitzar els eventuals conflictes”.
- En coherència amb aquestes directrius, el POUM:
- corregeix la traça de l'autovia A-27, fent-la coincidir amb el projecte executiu
aprovat;
- recull el traçat del Projecte constructiu del desdoblament de la carretera C-37 (clau
DT-08120);
- amplia la franja de reserva de la variant sud-est de Valls, per a millorar l'enllaç amb
el nus de l'autovia A-27 (identificat com a reordenació viària pel PTP CT) per tal
d’incloure la reserva per aquesta infraestructura grafiada en el plànol que s'adjunta en
l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (IP-2018-130-DG, de
data 31.12.2018); i
- efectua les reserves de sòl necessàries per a preveure la definició dels nous enllaços
entre les infraestructures traçades.

Respecte les infraestructures ferroviàries previstes, el PTP CT determina dues accions que
afecten al municipi de Valls: l’execució de la connexió directa Alcover-Valls a
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Picamoixons, prevista al PITC, que permetria l’accés directe a Valls, ara impossible, des
de Tarragona i Reus; i l’execució d’un ramal específic de mercaderies per servir els
polígons industrials de Valls i el Pla de Sta. Maria.
- En coherència amb aquestes directrius, el POUM:
- recull la reserva per al bypass ferroviari a Picamoixons disposant la reserva del sòl
necessari per l’execució potencial d’aquests moviments, ajustant lleugerament la
traça ja prevista pel PTP CT de forma que no afecti les edificacions existents i/o
previstes en el nucli de Picamoixons i recull la possibilitat de recuperar l’antiga estació
de Picamoixons, més propera al nucli.
- ajusta la reserva de sòl ja prevista en el PTP CT per la potencial implantació d’un
ramal d’accés ferroviari en els terrenys situats més enllà de la plana del camp
d’aviació. La bona topografia del lloc i la geometria generosa del mateix possibiliten la
previsió de l’emplaçament d’una terminal ferroviària d’accés de mercaderies amb una
estació intermodal de transport, amb una longitud de moll de càrrega i descàrrega de
750 metres lineals, el que faria d’aquesta infraestructura una espai competitiu i en
coherència amb la resta de terminals a disposar en el futur corredor del mediterrani.
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DEL CAMP DE
TARRAGONA
El 13 de març de 2009, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les àrees
residencials estratègiques del Camp de Tarragona que incloïa, entre altres, l’ARE Ruanes,
a Valls.
El 4 de novembre de 2010 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya va resoldre estimar el recurs potestatiu de reposició interposat
per l’alcalde-president de l’ajuntament de Valls contra la resolució del 13 de març en el
sentit de: determinar que la densitat de l’ARE Ruanes, de Valls, és de 50 hbtg/ha i el
número d’habitatges és de 1.639 hbtg; modificar l’article III.4 de la normativa urbanística
general, en relació amb l’ARE Ruanes.
La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en sentències fermes efectuades en dates 30.04.2013, 07.05.2013 i
14.05.2013, ha estimat els recursos contenciosos administratius números 88/10, 98/10 i
105/10, respectivament, en el sentit d’estimar la nul·litat de l’ordenació establerta en
l’ARE Ruanes de Valls.
En compliment d’aquestes sentències fermes, el Pla director urbanístic de les àrees
residencials estratègiques del Camp de Tarragona no és d’aplicació en el terme municipal
de Valls.
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1. MARC LEGAL I FONAMENTS JURÍDICS
El nou Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls s’ha redactat en conformitat amb
allò que disposa la legislació urbanística i legislació sectorial vigent

1.1. APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA ESTATAL
Respecte la legislació urbanística estatal la redacció del POUM haurà de tenir en compte,
fonamentalment, el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei del sòl (amb les modificacions introduïdes per la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), que té per objecte regular
les condicions que han de garantir la igualtat en l’exercici dels drets i deures relacionats
amb el sòl, així com establir les bases econòmiques i mediambientals del seu règim
jurídic, la seva valoració i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
en aquesta matèria.

1.2. APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA VIGENT A CATALUNYA
L’ordenament jurídic urbanístic actualment vigent a Catalunya ve conformat pel Text
refós de la Llei d’urbanisme (aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost i modificat per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, per la Llei 2/2014, de 27 de febrer, per la Llei 3/2015, del 11 de març, i per la Llei
16/2015, del 21 de juliol) i el seu Reglament (aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de
18 de juliol), textos que parteixen del respecte a les competències estatals, en matèria de
règim del dret de propietat del sòl, valoracions i expropiacions de terrenys, procediment
administratiu comú i la responsabilitat de les administracions públiques respecte el marc
que establia la Llei estatal 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim de sòl i valoracions.
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1.3. APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ SECTORIAL VIGENT
El Pla d’ordenació urbanística municipal ha considerat també altres disposicions legals
que, sense regular pròpiament l’àmbit material urbanístic, contenen disposicions que hi
incideixen de forma directa o indirecta. La diversitat d’aquesta legislació fa que Pla
d’ordenació municipal al·ludeixi a aquestes disposicions per la seva denominació
completa, tant si es tracta de legislació estatal com autonòmica. L’aplicació d’aquestes
disposicions ho és en la major part dels casos en matèries en les quals es dóna la
confluència i concurrència de diferents administracions, per la qual cosa s’ha de tenir en
compte a més de les disposicions urbanístiques, la legislació sectorial en cada cas.
És de destacar, en tot cas, l’aplicació de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política
Territorial, la Llei 1/1995, de 16 de març, pel qual es va aprovar el Pla territorial general
de Catalunya, el qual constitueix el planejament vigent de rang superior en el territori de
Catalunya i el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 20
de gener de 2010.
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2. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL POUM DE VALLS
La redacció de qualsevol instrument d'urbanisme en general i, de forma més precisa, el
procés de revisió del planejament general vigent d'un municipi, no pot desenvolupar-se
correctament sense el coneixement i l’opinió dels ciutadans. Per aquesta raó cal posar un
especial èmfasi en la participació pública de particulars, entitats i associacions, al llarg de
tot el procés de la revisió i molt especialment en la fase inicial i preparatòria de la
mateixa.
L'Ajuntament de Valls redactà el Programa de Participació Ciutadana del nou Pla
d'ordenació urbanística municipal, d'acord amb els principis i determinacions establertes
en la vigent legislació urbanística i, en concret, en l’article 8 del TRLU, que assenyala:
“Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de
gestió”
i en l’article 22 del RLU, que defineix i estableix els continguts dels programes de
participació ciutadana en el procés de planejament:
Article 22. Programes de participació ciutadana en el procés de
planejament
22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels
instruments de planejament urbanístic, l’administració competent pot
aprovar el corresponent programa de participació ciutadana, d’acord amb
el que estableix l’article 105 d’aquest Reglament.
22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i
actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió
dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la
formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc
del tràmit d’informació pública, i pot referir-se a les fases i continguts
següents:
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a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública:
1r. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el
planejament i facilitin les dades necessàries per donar coneixement
suficient del seu abast i característiques. Aquestes accions poden
comprendre la publicació i exposició al públic d’un avanç de l’instrument de
planejament i la realització d’actes informatius, conferències, presentació
d’estudis previs i altres instruments similars.
2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es
posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves
opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de propostes. Es
poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, tallers de propostes
i similars. En tot cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels
sectors de població significatius en el territori i no limitar-se a una crida
genèrica a la participació. Aquestes actuacions poden ser complementades
amb mitjans telemàtics.
3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la
presentació de l’informe de resultats d’aquest procés.
b) Contingut en relació amb el període d’informació pública:
1r. Mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada per l’instrument
aprovat inicialment.
2n. Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest
període i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes de manera que
faciliti la seva presentació, habilitant els mitjans i els espais adients
d’acord amb les característiques del territori.
c) Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació
pública:
1r. Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives
presentades en totes les fases del procediment d’elaboració.
2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració.
22.3 L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica
per edicte al diari o Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut pot
ser objecte de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte
assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de
divulgació o publicitat.

2.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM DE VALLS
En data 4 de juny de 2010 el Ple de l'ajuntament de Valls aprovà el Programa de
Participació Ciutadana (d’ara endavant PPC), document que estableix les mesures i
actuacions previstes per tal de facilitar la divulgació i la comprensió del Pla, així com
establir els mecanismes de participació adequats.
El PPC preveu una Fase 1. Informació, debat i reflexió entorn al model de ciutat per a
l’elaboració de l’Avanç. En aquesta fase, ja conclosa, el treball s'ha centrat, sobretot, en
l’organització de tallers de prospectiva així com del treball específic per àmbits temàtics
a través del Fòrum d’Entitats i del Fòrum de la Ciutadania. L’objectiu ha estat facilitar
una participació oberta i plural, i promoure la participació de la ciutadania associada i no
associada.
La Fase 2. Concreció i seguiment dels treballs: constitució i trobades de la comissió de
participació ciutadana, prevista en el PPC s'ha realitzat en els darrers mesos un cop es
comptava amb un primer document de l'Avanç del POUM.
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Pel que fa a la construcció temporal del Pla, el procés de participació ciutadana, d’acord
amb el temps i contingut de l’elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal,
s’estructura fonamentalment en dos grans moments:
> L’elaboració de l'Avanç de planejament, amb una fase prèvia realitzada fins la
redacció d’aquest document, que ha canalitzat per diferents conductes la participació
ciutadana i que continua amb l’aprovació dels treballs de l’Avanç de Pla i la seva
corresponent fase d’exposició al públic, obrint-se un període ampli de presentació de
suggeriments.
> L’elaboració del document per l’aprovació inicial, que conclourà amb la seva
corresponent aprovació i que serà sotmès novament a consulta pública, mitjançant la
seva corresponent exposició i difusió, per tal que els ciutadans i ciutadanes de Valls
puguin tenir un major i ampli coneixement del document que servirà per marcar,
ordenar i regular el desenvolupament urbanístic de la ciutat de Valls en els propers
anys.

El Programa de Participació Ciutadana aprovat per l'ajuntament de Valls estableix el
procés de participació en la revisió del Pla general d’ordenació urbana i relaciona els
mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los,
tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents.
El programa de participació que transcrivim a continuació, ha estat executat per l'equip
Mirada local SL, dirigit per Francesc Coral Prades i Ignasi Roch Vallès, consultors polítics.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS DE FORMULACIÓ
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS
OBJECTIUS
Com a principals objectius de la realització del procés de participació arrel
de la formulació del POUM de Valls destaquem:
• Garantir i fomentar els drets d’informació, de participació i
d’iniciativa dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
• Garantir la difusió del procés de revisió i dels seus continguts.
• Promoure la deliberació i la reflexió entorn el futur urbanístic del
municipi.
• Potenciar una visió global de ciutat, més enllà de les particularitats de
cada barri o sector productiu. En definitiva, augmentar el sentiment de
pertinença i contribuir a la cohesió social.
• Posar a debat ciutadà els temes clau de la revisió i el model territorial
de ciutat (qüestions concretes de ciutat i que formen part dels
principals punts de l’agenda temàtica del consistori). Acostar la gestió
política a la ciutadania.
• Desenvolupar polítiques urbanístiques més adaptades a les necessitats
i a les demandes socials.
• Obtenir un document final que reculli els consensos i totes les
aportacions ciutadanes expressades pels participants que serveixi per
incorporar criteris ciutadans als criteris tècnics i polítics que definiran
els continguts finals de la revisió urbanística de Valls.
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RESULTATS ESPERATS
En aquest sentit, creiem que els principals resultats i beneficis que
obtindrem derivats d’aquest procés de participació de la modificació del
planejament urbanístic seran els següents:
• Major coneixement de la realitat per part de la ciutadania en general
(empoderament ciutadà).
• Major capacitat per construir acords i consensos sobre la definició dels
problemes i sobre la construcció de les prioritats.
• Facilitar l’aportació de coneixements i experiències ciutadanes (major
capacitat d’innovació).
• Polítiques urbanístiques més adaptades a les necessitats i a les
demandes socials.
• Una ciutadania més informada, més preparada i amb major
predisposició a participar en els afers institucionals.

ESTRUCTURA DEL PROCÉS
AGENTS PARTICIPANTS
És voluntat dels promotors del procés participatiu, tal i com ja s’ha dit,
garantir el dret a participar del conjunt de ciutadans de Valls, amb la
finalitat d’assegurar la integració de criteris de representativitat i
pluralitat en el procés participatiu, ja sigui de les entitats del municipi com
de la ciutadania a títol individual.
Així doncs, la seqüència d’accions i espais de debat i reflexió que es
dinamitzaran durant el procés promouran la participació de:

• Regidors/es i tècnics municipals de diferents àrees: utilització de

sistemes interns de comunicació per tal de mantenir-los informats i
convidar-los als espais participatius previstos per aquests agents. La
influència d’agents interns claus de les diferents àrees de l’Ajuntament
i especialment de l'àrea d'urbanisme, tant polítics, com tècnics o
personal administratiu seran de gran utilitat per garantir la seva
implicació en el procés.
D’aquesta manera es pretén garantir la transversalitat d’acció i els
consensos politico-tècnics necessaris que garanteixin la transparència de
tot el procés.
• Tècnic de participació ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Camp:
Donada l’envergadura del procés i la seva complexitat aplicativa,
l'ajuntament de Valls comptarà amb el suport i assessorament del tècnic
de participació ciutadana del Consell Comarcal. El tècnic de
participació, podrà assistir, per tal de garantir aquestes funcions, a les
comissions creades al llarg del procés, així com assistir als fòrums
participatius.
• Representants de col·lectius organitzats (entitats i associacions):
s’implementaran diferents estratègies de captació (tramesa de cartes
personalitzades, trucades estratègiques a agents associatius claus i
trucades als líders associatius de les diferents entitats; tramesa de
correus electrònics personalitzats i aprofitament dels equipaments de
proximitat que utilitzen les diferents entitats per deixar informació
sobre el procés i les possibilitats de participació). De la mateixa manera
es formaran els tècnics i personal que s’encarrega de la gestió dels
esmentats equipaments per tal que informin i expliquin de primera mà i
de forma personalitzada el procés a les diferents entitats. Les accions
que més endavant s’especifiquen en l'apartat 4 de comunicació acabaran
de complementar les estratègies de captació.
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• Ciutadania a títol individual: la seva participació es farà a través de
dos canals:.
- grups de participació ciutadana (escollit aleatòriament segons
criteris de representativitat estadística).
- també es farà arribar una carta i/o qüestionari casa per casa
explicant el procés i espais de participació creats així com
informació sobre la modificació del planejament. S’adjuntarà una
butlleta on es podran fer diferents suggeriments i propostes.
ORGANS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
En aquest sentit es distingeixen dos grans fases: la fase prèvia a l’aprovació
de l’avanç del pla (percepció general de ciutat per part de la ciutadania i
teixit associatiu) i els moments posteriors a aquesta aprovació, que
s’encaminen cap a l’aprovació inicial i provisional i definitiva del POUM.
Amb els participants descrits, es crearan els següents espais de participació
i seguiment:
• La Comissió de Seguiment Institucional:
Estructura estable politico-tècnica de seguiment del POUM. Aquesta
comissió farà el seguiment de tots els treballs de formulació del POUM,
és a dir, des de la fase d’estudis i tasques prèvies a l’aprovació inicial
fins a la seva aprovació definitiva.
Composició:
Estarà formada per l'alcalde, el/la regidor/a d’urbanisme, el/la
regidor/a de participació ciutadana i ha de garantir la participació de
tots els grups municipals en la proporció que correspon segons la seva
representació en el consistori. Podran participar el coordinador de
l’equip redactor de la formulació del POUM i els tècnics municipals dels
diferents àmbits implicats, així mateix, també es podran convidar altres
persones, regidors, tècnics i experts externs, quan s'estimi adient.
Funcions i organització:
La seva funció s’emmarca en l'article 45 del ROM, esdevenint una
Comissió Informativa de caràcter específic, i emetrà els dictàmens
corresponents. A més, és a aquest òrgan que es remetran els treballs i
les conclusions formulades en els espais de participació ciutadana.
La comissió decidirà la periodicitat i els mecanismes de convocatòria de
la mateixa per fer el seguiment del procés de redacció i aprovació del
POUM.
• El Fòrum d’entitats:
Format pels representants de la societat civil organitzada. Es convidarà
a les principals entitats i associacions del municipi. Aproximadament
entre 10 i 20 entitats, assegurant en tot moment la màxima
representativitat del teixit associatiu del municipi i la seva pluralitat.
Els seus treballs i conclusions es traslladaran a la Comissió de Seguiment
Institucional.
• El Fòrum de ciutadania:
Fòrum per a la participació de la ciutadania a títol individual. Seran
escollits aleatòriament atenent a criteris de representativitat establerts
prèviament (sexe, edat, barris...). Estarà constituït aproximadament
per uns 40 ciutadans i ciutadanes.
El resultat dels seus treballs i conclusions es traslladaran a la Comissió
de Seguiment Institucional.
• La Comissió de Participació Ciutadana:
Es constituirà un cop hagin acabat els treballs dels fòrums d’entitats i el
de ciutadania i estarà integrada per representants d’aquests fòrums. La
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Comissió estarà presidida per l'alcalde o regidor/a en qui delegui, i
també hi formaran part els regidors d'Urbanisme i Participació i
comptarà amb el servei tècnic necessari. Estarà constituïda entre 15 i 20
persones.
Aquesta comissió farà el seguiment del procés de redacció del POUM des
de les tasques prèvies a l’aprovació inicial del POUM i fins a la seva
aprovació definitiva. Tindrà, entre d’altres, les següents funcions:
a) Reflexionar i debatre entorn els continguts del POUM al llarg
del seu procés de formulació.
b) Identificar els elements de debat més rellevants en cada
moment del procés.
c) Traslladar les seves reflexions i les seves conclusions a la
Comissió de Seguiment Institucional.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS
METODOLOGIA
Són diverses les metodologies i tècniques que s’utilitzaran en el procés
participatiu, adaptades en cada cas a la fase del procés de formulació del
POUM.
Més enllà de l’existència de la Comissió de Seguiment Institucional es
crearan, a més, dos moments de participació ciutadana:
El primer moment configurat com a espai d’informació, debat, deliberació i
definició de propostes, ha de permetre tenir informació de base de les
percepcions generals i concretes de la població envers el municipi i alhora
detectar necessitats, demandes i preocupacions de la ciutadania. Aquest
espai s'articularà a nivell presencial i no presencial.
• A nivell presencial es concretarà a través de la constitució dels fòrums
de ciutadania i d'entitats, i és previst dur a terme tallers de prospectiva
i jornades de treball per àmbits temàtics.
• A nivell no presencial, i per tal de recollir els suggeriments de la
ciutadania en general, s'articularà aquesta participació a través dels
mitjans com ara qüestionaris, el correu electrònic, el butlletí municipal,
la web municipal i/o la ràdio municipal.
El segon moment es concretarà amb la constitució d’un espai estable de
participació: la Comissió de Participació Ciutadana sorgida de les persones
i/o entitats participants en els fòrums d’entitats i ciutadania i on
s'articularà la participació de tot el procés des de les tasques prèvies de
l'aprovació inicial a l'aprovació definitiva del POUM.
FASES DEL PROCÈS PARTICIPATIU
Donat que la revisió del planejament general es un procés llarg en el temps
i complexi i que a més existeixen diferents graus de concreció en els
treballs tècnics a desenvolupar per a la redacció del POUM, es planteja
treballar segons la metodologia següent:
A) Fase 0: DISSENY DEL PROCÈS I CAMPANYA D’INFORMACIÓ
En aquesta primera fase s’ha de constituir la Comissió de Seguiment
Institucional.
Es portarà a terme una campanya informativa i comunicativa a la
ciutadania vallenca sobre l’inici dels treballs previs a la formulació del
POUM i del seu programa de participació.
S’utilitzaran entre d'altres, els mitjans telemàtics de què disposa
l'ajuntament de Valls i la ràdio municipal. Es crearà un espai específic al
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web municipal per anar informant del procés i es penjarà documentació
d’interès per a la ciutadania, així com els resultats de les diferents fases de
participació ciutadana.
S’elaborarà el llistat d’entitats i grups del teixit associatiu de Valls pel
fòrum d'entitats, i se seleccionarà el grup de ciutadans/es que formaran
part del fòrum de ciutadania. També s’establiran espais d’informació a la
programació de la ràdio municipal i es formarà al personal de l'ajuntament
de Valls que s'estimi.
B) Fase 1: INFORMACIÓ, DEBAT I REFLEXIÓ ENTORN AL MODEL DE CIUTAT
PER A L’ELABORACIÓ DE L’AVANÇ
Per aquesta fase el treball es centrarà sobretot en l’organització de tallers
de prospectiva així com del treball específic per àmbits temàtics a través
del fòrum d’entitats i del fòrum de ciutadania. L’objectiu és facilitar una
participació oberta i plural, i promoure la participació de la ciutadania
associada i no associada.
Nivell presencial de la fase 1
Pel que fa als espais de treball presencials, cadascun dels fòrums (entitats i
ciutadania) es trobaran per separat en les dues primeres sessions, per a
portar a terme una tasca de debat, reflexió i prospecció sobre com
imaginen el seu municipi en els propers 20 anys, així com posteriorment,
per a tractar àmbits específics de treball. La tercera de les sessions, de
retorn de caràcter deliberatiu, serà conjunta pels dos fòrums, a través
d’una sessió plenària. Els resultats d’aquesta tercera sessió se
sistematitzaran en un informe (Informe dels fòrums de participació) i es
traslladaran a la Comissió de Seguiment Institucional i servirà a l’equip
redactor i als equips redactors dels plans específics per a les tasques
preparatòries de l’avanç del pla.
Nivell no presencial de la fase 1
En aquesta primera fase, es posarà a disposició de tota la ciutadania els
mitjans necessaris per a la recollida de suggeriments i propostes: ja sigui a
través del Registre General de l'ajuntament de Valls, a través del correu
electrònic (amb una direcció electrònica específica), o a través de butlletes
i qüestionaris específics amb aquesta finalitat.
Finalitzada aquesta primera fase, es farà difusió a la ciutadania, pels
mitjans adients (edició de material, mitjans propis de l'ajuntament de
Valls..), dels resultats tant dels espais participatius de nivell presencial
com del no presencial.
C) Fase 2: CONCRECIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS: CONSTITUCIÓ I
TROBADES DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Aquesta fase s'iniciarà quan es compti amb un primer document de l'avanç
del POUM. Amb l’avanç del planejament com a primer document tècnic que
orienta a grans trets els possibles escenaris urbanístics del municipi,
s’obrirà un segon gran espai de participació amb la constitució de la
Comissió de Participació Ciutadana.
La seva tasca principal serà conèixer el document d’avanç els treballs
específics i aportar suggeriments des de la reflexió conjunta i la visió
constructiva d’un model de ciutat.
El document de l'avanç es presentarà mitjançant una exposició pública.
Aquesta exposició de les línies generals de la formulació del POUM haurà
d’informar dels aspectes que s’han vist influenciats per la percepció de la
ciutadania, és a dir, les incorporacions que s’han realitzat gràcies a la
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participació de la població. Alhora també es podran recollir suggeriments a
títol individual o col·lectiu, que seran remesos a la Comissió de Participació
Ciutadana per al seu coneixement i valoració.
El contingut dels treballs de la Comissió de Participació Ciutadana es
traslladaran a la Comissió de Seguiment Institucional, i si s’escau, es podran
realitzar sessions de caràcter tècnic per tal d’estudiar en profunditat les
seves propostes.
Abans de l'aprovació inicial es reunirà la Comissió de Participació Ciutadana
per, en una sessió de retorn, ser coneixedora dels contingut del document
d'aprovació inicial.
D) Fase 3: APROVACIÓ INICIAL/PROVISIONAL, TRAMITACIÓ, RETORN A LA
CIUTADANIA I SEGUIMENT DEL PROCÈS
A partir de l'aprovació inicial s'obre el perceptiu període d'informació
pública, en el qual la ciutadania podrà presentar propostes i al·legacions
durant el termini establert per la llei. Es recolliran totes aquestes
propostes i al·legacions i es posaran en coneixement i valoració de la
Comissió de Participació Ciutadana i es traslladaran les conclusions a l'equip
redactor perquè elabori l'informe preceptiu que respongui a les al·legacions
presentades.
Un cop s’hagi realitzat l’aprovació provisional de la revisió del planejament
general es continuarà amb la tasca de comunicació i informació a la
ciutadania sobre l’estat de tramitació del planejament i sobre els seus
continguts. Per aquesta raó, es convocarà una sessió de trobada amb els
participants com a mecanisme de retorn de tot el procés i es mantindran
actius els espais informatius en el butlletí municipal i la pàgina web o
aquells que assegurin una correcta difusió a la població.
Per tant, es realitzarà un retorn i presentació del POUM a totes les entitats
i ciutadania que ha participat en algun dels moments de participació, així
com a la Comissió de Participació Ciutadana. En aquesta sessió, s’haurà
d’explicar clarament quins àmbits o aspectes s’han vist modificats,
millorats o ampliats incidint concretament en la possible influència de la
població en aquests canvis. Caldrà novament una difusió massiva i efectiva
de la reunió, per tal que hi pugui participar el major nombre de ciutadans
possible.
E) Fase 4: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM
Després de l’aprovació definitiva del POUM, només queda realitzar una
darrera etapa comunicativa. Seria interessant utilitzar algun mitjà de
difusió o comunicació per informar de la proposta de POUM definitiva en la
qual s’haurien de presentar els documents definitius que seran aplicables al
municipi i s’haurien d’explicar les modificacions respecte de l’aprovació
provisional, si s’escau.
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2.2. CONCLUSIONS DELS TALLERS DE PARTICIPACIÓ
Les conclusions del Tallers de participació van ser recollides íntegrament en el "Informe de
resultats de les fases 0,1 i 2 del Programa de participació ciutadana" que formava part de
la documentació de l'Avanç del POUM de Valls. El resultat més significatiu d’aquests
tallers es el conjunt de “Idees i propostes seleccionades” pels propis participants, per
ordre de popularitat:
1a. Treballar per a la implantació al municipi d’empreses i indústries de caràcter
productiu i que generin llocs de treball: noves tecnologies, I+D, etc.
2a. Invertir mes recursos en la recuperació del barri antic:
- millorar el manteniment de la via pública;
- incrementar la seguretat al carrer;
- habilitar equipaments i serveis municipals a la zona; i
- promoure la rehabilitació dels habitatges i edificis amb ajudes a particulars i amb
adquisició directa per part de l’ajuntament de Valls de les construccions malmeses
i els pisos buits.
3a. Treballar per l’increment de la freqüència de pas del ferrocarril per la ciutat.
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4a. Habilitar nous espais per l’aparcament gratuït de vehicles, molt especialment a la
zona del Vilar i al centre de la ciutat.
5a. Arranjar, netejar i tenir cura dels torrents per tal de convertir-los en autèntics
camins fluvials.
6a. Propostes elements a incorporar al catàleg de béns protegits:
- Biblioteca antiga.
- Sant Francesc.
- Convent del Carme.
- Barri jueu.
- Hospital de Sant Roc.
- Església de Sant Joan.
- Església del Roser.
7a. Convertir el casc antic en el seu conjunt en patrimoni cultural.
8a. Millorar els accessos a la ciutat.
9a. Agilitzar la construcció del museu casteller per tal de promocionar la ciutat arreu
de Catalunya.
10a. Ampliar el servei de bus urbà per tal que arribi fins a dalt de tot del polígon
industrial.

2.3. SUGGERIMENTS REBUTS
El 16 de desembre de 2011 el Ple de l'ajuntament de Valls va acordar aprovar l'Avanç del
Pla d'ordenació urbanística municipal, així com els documents tècnics i mediambientals
que l'integren.
A la web “http://www.valls.cat” s'ha donat a conèixer per mitjans telemàtics l'acord
d'aprovació de l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, així com els seus
continguts, d'acord amb l'apartat 23.2 del Decret 305/2006.

Complementàriament a l’exposició pública del document de l’Avanç de Pla i als tallers de
participació, l’ajuntament de Valls va iniciar un període d’informació personalitzada,
obert a tota la ciutadania, per tal de facilitar el coneixement de les propostes del Pla. Els
documents de l’Avanç de Pla van poder ser consultats a les dependències municipals del
carrer Paborde, amb l’assistència d’un membre de l’equip redactor o dels serveis tècnics
municipals.
Al no limitar aquesta etapa participativa a la comunicació en paper dels suggeriments,
sinó a la trobada entre les parts interessades en les propostes del model del Pla, es va
obtenir el màxim profit, tant per als habitants de Valls com per a l'equip redactor del
POUM.
Fins al dia d’avui, han estat rebuts un total de 44 suggeriments de particulars i/o entitats,
en els que els ciutadans han comunicat les seves aportacions a l’Avanç de Pla.
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També han estat rebuts un total de 9 suggeriments oficials d’administracions i/o
organismes amb competències sectorials sobre el territori (Direcció General de
Carreteres; Departament d’Ensenyament; Departament d’Interior; Ministeri de Foment;
ADIF; INCASÒL; Ajuntament d’Alió; i EMD de Picamoixons).
La localització en el territori dels de suggeriments particulars o d’entitats es pot observar
en la imatge adjunta:
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Resum temàtic
A continuació s’adjunta un quadre amb l’estadística dels temes tractats en els escrits
presentats, així com un petit resum de la seva valoració i tractament en el present
document:

SUGGERIMENTS A L'AVANÇ DE PLA
nombre suggeriments

SISTEMES

10
5

Desafectació viària
Desafectació equipament

3

Canvi de qualificació d'equipament a zona verda

1

Preveure localització Museu de Valls

1

Canvi de condicions d'edificació

16
12

Canvi de qualificació

2

Ajust de qualificació

2

Reconsiderar delimitació

7
2

Reconsiderar ordenació

5

Canvi de classificació. Delimitar sector sòl urbanitzable

10
8

Possibilitar parcel·accions per sota la unitat mínima de conrreu

1

D'acord amb la desclassificació PP10

1

Descatalogació

1
1

ZONES

ÀMBITS I SECTORS

SÒL NO URBANITZABLE

CATÀLEG PATRIMONI

TOTAL

44

• En relació als sistemes, s’han revisat les afectacions del PGOU vigent, deixant sense
efecte aquelles que no es consideren imprescindibles per assolir el model proposat pel nou
Pla.
• En relació a les zones, la redacció de les Normes urbanístiques del nou Pla ha comportat
canvis en la definició dels paràmetres urbanístics (d’acord amb les recomanacions
efectuades per la Direcció General d’Urbanisme), amb els conseqüents ajustos en la
regulació de les condicions d’edificació.
• En relació als àmbits i sectors, en el present document s’han concretat els àmbits i les
condicions d’ordenació que han de desenvolupar les figures de planejament derivat i de
gestió que han de desenvolupar i executar les determinacions del nou Pla.
• En relació al sòl no urbanitzable, s’han desestimat tots els suggeriments que
proposaven la delimitació de nous sectors de sòl urbanitzable, en tant que eren contraris
al model proposat per l’Avanç i concretat en aquest Pla.
• En relació al catàleg de béns a protegir, s’ha mantingut la proposta de catalogar com a
BCIL la nau del carrer del Rosari, a Picamoixons.

El llistat de tots els escrits rebuts es pot consultar en el quadre següent:

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

108

SUGGERIMENTS
Núm registre

Data

Nom i cognoms

Entitat

Locazlització suggeriment

28/04/08

Arseni Sanz Jimenez

Petició efectuada

6185

22/07/10

Pere Espadaler Maman

1048

11/02/11

Maurici Ribé Llenas

3246

02/05/11

Fèlix Bello Lòpez

4024

31/05/11

M. Carme Castellà Semente

6571

04/10/11

Francisco Campos Mora

950

13/02/12

975

14/02/12

1006

15/02/12

Josep Maria Rovira Baldrich

1044

16/02/12

Anton Cartanyà Benet

1252

27/02/12

Fèlix Bello Lòpez

1253

27/02/12

Ramon Rovira Baldrich

1327

29/02/12

Pere Calaforra Picazo

1328

29/02/12

Jordi Torné Solé

1338

01/03/12

Xavier Vives Pi

1379

01/03/12

Agapito Mier Lopez

1420

02/03/12

M. Carme Castellà Semente

1424

05/03/12

M. Ester Fabra Salvat

1448

05/03/12

Magí Escoté Martí

1476

06/03/12

Famílies Palmés Cusidó – Culleré Cosidó

1540

08/03/12

Rosa Ciurana Migó

1580

09/03/12

Carlos Muñoz Folch

1609

12/03/12

Ramon Armenjach i Albaigés

1670

13/03/12

Anna M. Bosque Albacar

1744

15/03/12

Sergi Gasque Vilanova

1904

20/03/12

Lluís Puig Busquets

2208

29/03/12

Gemma Martínez Santiago

2288

30/03/12

Josep Terricabras Mercadé

2627

18/04/12

Josep M. Pons Prats

2659

19/04/12

Víctor Martín

4096

21/06/12

Joan Nadal Rodon

Plaça del Carme, 1,2,3

Ampliar el carrer del Carme sense afectar la seva parcel·la

4152

26/06/12

Xavier Robert Miró

Mas Clariana

Canviar l'alçada reguladora màxima per possibilitar aprofitament golfes

4950

20/07/12

Josep M. Aguilar Cobo

Plaça del Carme, 1,2,3

Ampliar el carrer del Carme sense afectar la seva parcel·la

6669

25/10/12

Núria Torres Molet

7288

29/11/12

Josep M. Paré Montcunill

Polígon 29 La Verneda

Modificar l'article 187 del POUM per tal que les finques de no urbanitzable es puguin parcelar en unitats mes petites que la mínima de conrreu

405

17/01/13

Ramón Verdú i Solé

Carrer de l'Esglesia, 17

Canviar la qualificació vigent: d'equipament a residencial

406

17/01/13

Ramón Verdú i Solé

Carrer de l'Esglesia, 13

Canviar la qualificació vigent: de Pati Jueu a residencial

zones canvi de qualificació

407
1472
1893

17/01/13
06/03/13
20/03/13

Ramón Verdú i Solé
Roberto Aguilar Cabrillana
Fèlix hotel residènica SL

Carrer de l'Esglesia, 15
Avinguda President Tarradellas, 85
Carretera de Tarragona, km17

Poder tractar conjuntament la finca 15 amb la 17 per la seva facilitat de rehabilitació
Revisar la normativa de les construccions de porxo als patis posteriors
Classificar les finques on volen ampliar les seves activitats com a sòl urbà

zones canvi condicions edificació

2273

05/04/13

Jordi Targa Roig

19/04/13

Joan Catala Plana

Freixa 2000 SL

4212

08/07/13

Anna Martí Forès

Comunitat propietaris Mercat Central de Valls

Àmbit davant Centre cívic Clols
Carrer dels Metges 22, 26, 28, 31 i carrer de la
Carnisseria 28, 31
Carretera de Montblanc, 4

Qualificar com a zona verda l'espai privat situat entre el barri de Clols i el Centre Civic i la pista poliesportiva

2618

Revisar la qualificació de l'immoble per a possibilitar la instal·lació d'un supermercat

6314

18/10/13

Joan Ferré Solé

Carrer Montserrat, 6

Excloure la finca de l'àmbit del PERI 4, ja que hi ha una edificació plurifamiliar de pb+2p dels anys 70

0567

21/01/11

Joan Magrané Pujol, president

0538

25/01/12

Francesc Jofre Vallvé, alcalde

1126

21/02/12

Manel Pardo i Sabartés, director general

1301

29/02/12

M. Àngels González i Estremad, directora

1310

29/02/12

Jordi Gaju i Diaz, cap àrea producció

2441

10/04/12

Francesc Jofre Vallvé, alcalde

2688

20/04/12

Vicente Yerbes Herrera, delegado

1504

27/07/12

292

14/01/13

Urbanització Cases Verdes

Solar equipaments Cases Verdes

Modificar la qualificació del solar on s'ubicaren els mòduls de l'escola de la Candela d'equipament a zona verda

Comunitat de propietaris Plana d'en Berga

Plana d'en Berga
Plaça de l'Església, 4 Masmolets. Ref. cadastral
2655502CF5725F0001PR
Parcel·les 126,127,128,129,130,131,133, del polígon
rústeg 17
clau 12a

Incrementar la ocupació i l'edificabilitat d'un 20 a un 25% a les parcel·les de la Plana d'en Berga

Polígon 25

Urbanitzar les parcel·les del polígon 25

Albert Tarragò Garcia

Camí de la Granja s/n. Ref. cadastral 2720306

Rectificar errada material Avanç. Parcel·la marcada com a no urbanitzable en el plànol 4.5.8 i és urbana amb clau 13e

Juan Luis Rosell Martí

Carrer Escribania, 7 i carrer Simò 4
Parcel·les 126,127,128,129,130,131,133, del polígon
rústeg 17
Nucli antic

Reconsiderar les condicions de l'ARI 3. Ca Magrané

Permetre els altells o entresols a les plantes baixes a la subxona 11a2

zones canvi condicions edificació

Carrer Sant Antoni, 4
Finca Rec de la Caballeria polígon 11 parcel·la 155.
ref. Cadastral 111550100CRS7A000IEI i
111550200CFS7A001ISI
Fornàs

Rectificar errada material: l'edifici té 5 plantes i no 3 com diu el plànol d'informació

zones canvi condicions edificació

Fornàs

Modificar l'ordenança reguladora del PP Fornàs, per tal que es pugui edificar el pati posterior de cada casa en la zona residencial 1

Masia Vives

Refer l'ordenacióproposada per a possibilitar el manteniment de la masia catalogada i el seu entorn

Rectificar una errada en el PGOU vigent que afecta com a vial el pati interior i l'accés de l'immoble
Delimitar un sector terciari proper a l'encreuament de l'A-27 amb la carretera d'Alcover
Contemplar tancament parcial de la terrassa posterior. Clau 12a

Delimitar un sector terciari proper a l'encreuament de l'A-27 amb la carretera d'Alcover

Comunicar conformitat a entrar a la amplicaió de Ruanes, tot i que demana no ser zona verda sinó que prefereix ser zona urbana.
Modificar l'ordenança reguladora del PP Fornàs, per tal que es pugui edificar el pati posterior de cada casa en la zona residencial 1

Ruanes polígon 9 parcel·la 87 i polígon 12 parcel·la 79 Delimitar un sector terciari proper al camp d'aviació, sobre la carretera d'Alió
Zona 12a

Contemplar tancament parcial de la terrassa posterior. Clau 12a

Comisió d'arqueologia del Museu de Valls

Contemplar localització per a desenvolupar les activitats pròpies del Museu de Valls

zones canvi condicions edificació
sòl no urbanitzable canvi de classificació
zones ajust qualificació
sectors i àmbits reconsiderar ordenació
sòl no urbanitzable canvi de classificació

sectors i àmbits reconsiderar ordenació
zones canvi condicions edificació
zones canvi condicions edificació
sectors i àmbits reconsiderar ordenació
sòl no urbanitzable canvi de classificació
zones canvi condicions edificació
sistemes preveure localització Museu

Descatalogar la nau industrial (es proposa com a BCIL) i que es pugui enderrocar
Mantenir el PP10 Terciari Ruanes

sòl no urbanitzable canvi de classificació

Celebra la desclassificació del PP10

sòl no urbanitzable acord amb l'ordenació

Requalificar la finca a clau 14D2 o a viari
Delimitar un sector industrial a llevant del polígon industrial de Valls
Ampliar el carrer del Carme sense afectar la seva parcel·la
Destinar terrenys a zona verda o a ampliació finques carrer Sant Jaume
Identificar el camí com a camí de pas privat

Santa Magdalena
Carrer Alentorn Ballester, 4 (Bon Sol). Ref. cadastral
5220602CF575250001QX
Carrer Colom 4

Reconsiderar ordenació PP7 Freixa

Masmolets

Delimitar un sector residencial de baixa densitat al sud del nucli de Masmolets

Canviar la qualificació vigent: d'equipament privat a residencial aïllada
Anular UA 9b que els impedeix fer obres majors a casa

Regular els porxos/pèrgoles/coberts com a formes legals de cubrir un espai

Estudiar modificació condicions dels patis interiors, ja que presenten un desnivelll superior a 3 metres

SUGGERIMENTS OFICIALS
EMD Picamoixons

sòl no urbanitzable canvi de classificació

Carrer Rosari, núm 21. Picamoixons

Plaça del Carme, 3
Àmbit entre el carrer Sant Jaume (barri dels Castells)
amb la masia vallense
Carretera de Montblanc

AVV Francesc Clols

zones canvi condicions edificació
sistemes desafectació viària

PP10
Polígon 14 parcel·la 56. Ref. cadastral
4114601CF5741C0003KO
Carretera del Pla de Sta Maria, 57. Ref. cadastral
3930504CF5733S0001F1 (Blocs Muñoz)
El Fornàs polígon 10 parcel·la 46, 45, 51, 52, 40

AVV Font de Santa Magdalena

sistemes canvi qualificació de E a V

Proposta Avanç EMD Picamoixons

Ajuntament d'Alió

Anular i suprimir el projecte de vial per dins del terme d'Alió

Direcció General Protecció Civil. Departament d'Interior

Cal fer compatible el desenvolupament urbà i la gestió de les emergències

Serveis Territorials Tarragona. Departament d'Ensenyament

FAVORABLE (observen errada material INS Serra de Miramar)

Departament de Sòl. INCASÒL

Soliciten còpia en format digital

Ajuntament d'Alió

Anular i suprimir el projecte de vial per dins del terme d'Alió

Dirección Patrimonio y Urbanismo. ADIF

FAVORABLE condicionat (cal corregir mancances: domini públic i línies edificació)

Manuel Gonzalez Monclus, cap de servei

Unidad de carreteras en Tarragona. Ministerio Fomento

DESFAVORABLE (cal nova documentació que incorpori: domini públic i línies edificació)

Óscar Marcos Saiz, cap secció tècnica

Unidad de carreteras en Tarragona. Ministerio Fomento

DESFAVORABLE (cal nova documentació que incorpori: domini públic, línies edificació, servituds i zona d'afectació)

catàleg patrimoni descatalogació

zones ajust qualificació
sòl no urbanitzable canvi de classificació
sistemes desafectació viària
sectors i àmbits reconsiderar ordenació
sistemes desafectació viària
sectors i àmbits reconsiderar ordenació
sistemes desafectació equipament
sectors i àmbits reconsiderar delimitació
sòl no urbanitzable canvi de classificació
sistemes desafectació viària
zones canvi condicions edificació
sistemes desafectació viària
zones canvi condicions edificació
sòl no urbanitzable canvi condicions parcel·lació
sistemes desafectació equipament

zones canvi condicions edificació
sòl no urbanitzable canvi de classificació
zones canvi de qualificació
zones canvi condicions edificació
sistemes desafectació equipament
sectors i àmbits reconsiderar delimitació
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2.4. Sessions de retorn prèvies a l'aprovació inicial
El 16 de maig de 2013, a la sala de la Biblioteca Popular de Valls, va ser convocada la
Comissió de Participació Ciutadana per tal d'efectuar la sessió de retorn prevista en el
Programa de participació ciutadana del POUM.
En aquesta sessió, l'equip redactor del POUM va fer un balanç dels suggeriments rebuts
durant el període d’exposició pública de l'Avanç i va informar sobre el contingut del
Document de referència emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

El 18 de novembre de 2013, també a la sala de la Biblioteca Popular de Valls, va ser
convocada, de nou, la Comissió de Participació Ciutadana per tal d'efectuar una segona
sessió de retorn en la que es van concretar les directrius bàsiques del document que ha de
ser aprovat inicialment per l'ajuntament de Valls.
2.5. Les aprovacions inicials del POUM
El 7 de febrer de 2014 el Ple de l'ajuntament de Valls va acordar aprovar inicialment el Pla
d'ordenació urbanística municipal (POUM), i sotmetre l'expedient a informació pública
durant dos mesos, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, suspendre la tramitació de plans i llicències, donar audiència als ajuntaments
limítrofs i donar publicitat a l'acord a la web local i al tauler d'anuncis.
L’acord es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6573 (03.03.2014);
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 53 (05.03.2014); al diari El Punt Avui
(06.03.2014); i al diari Camp de Tarragona (06.03.2014). A la web “http://www.valls.cat”
es va donar a conèixer per mitjans telemàtics l'acord d'aprovació inicial del POUM, així
com els seus continguts. El termini d’informació pública, tenint en compte les dates
assenyalades, finalitzà el 7 de maig de 2014.
Durant el període d’informació pública, els Serveis tècnics de l’ajuntament de Valls
detectaren errors materials en el trasllat dels usos establerts del Pla general vigent al nou
POUM que suposaven la suspensió de la tramitació de llicències en una gran extensió
territorial. Havent constatat aquest fet, a finals del mes d’abril de 2014, l’ajuntament de
Valls va comunicar a l’equip redactor la necessitat de fer una segona aprovació inicial del
POUM. Durant el mes de maig l’equip redactor procedí a la revisió de les Normes
urbanístiques del POUM aprovat inicialment, a fi i efecte de resoldre els errors materials
detectats, així com corregir errors tipogràfics, actualitzar els referents normatius i
millorar la regulació del règim del sòl no urbanitzable.

El Ple de l'ajuntament de Valls, en sessió de 6 de juny de 2014, va acordar la segona
aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls, i sotmetre novament a
informació pública el POUM amb les prescripcions i/o condicions de l'informe de
l'arquitecte municipal de data 29 de maig de 2014, per tal que les persones o col·lectius
interessats que ho volguessin poguessin examinar la documentació i tinguessin la
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possibilitat de presentar les al·legacions que consideressin convenients, durant el termini
esmentat.
L’acord es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6645 (17.06.2014);
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 144 (23.06.2014); al diari El Punt Avui
(13.06.2014); al diari Camp de Tarragona (13.06.2014) i al taulell d’anuncis de
l’ajuntament de Valls (11.06.2014 – 12.09.2014). A la web “http://www.valls.cat” es va
donar a conèixer per mitjans telemàtics l'acord d'aprovació inicial del POUM, així com els
seus continguts. El termini d’informació pública, tenint en compte les dates assenyalades,
finalitzà el 24 de setembre de 2014.

2.6. Resultat del termini d’informació pública del POUM aprovat inicialment
Durant els dos períodes d’informació del projecte i informe ambiental del Pla d'ordenació
urbanística municipal de Valls, s’han rebut els informes de 27 organismes afectats i 125
escrits d’al·legacions presentats per persones físiques o jurídiques.
En síntesi, la participació ha estat la següent:
Organismes
Entitats, empreses i particulars

27
125

Total

152

L’Informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d’informació pública
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls que forma part de l’expedient
administratiu del POUM de Valls conté els resums, les valoracions i les respostes als escrits
presentats durant el termini d’informació pública del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Valls. Seguidament s’adjunta un breu resum:
2.5.1. Informes dels organismes
En compliment del que disposa l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme
consolidat, s’ha sol·licitat informe envers el Pla d’ordenació urbanística municipal sobre el
qual el Ple de l’ajuntament de Valls acordà una primera aprovació inicial en sessió de 7 de
febrer de 2014, i una segona aprovació inicial, en sessió de 6 de juny de 2014 als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Els informes rebuts són els següents:
O-01.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

O-02.

Departament d’Economia i Finances. Servei d'Empresa

O-03.

Diputació de Tarragona. Servei de Carreteres

O-04.

Administrador de Infraestructuras Ferroviárias (ADIF)

O-05.

Agència Catalana de l'Aigua

O-06.

Direcció General de Protecció Civil
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O-07.

Direcció General d'Indústria

O-08.

Agència de Residus de Catalunya

O-09.

Departament d’Empresa i Ocupació

O-10.

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones

O-11.

Direcció General de Comerç

O-12.

Direcció General de Turisme

O-13.

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

O-14.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

O-15.

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA)

O-16.

Endesa Distribució Elèctrica

O-17.

Departament d'Ensenyament

O-18.

Agència de Salut Pública de Catalunya

O-19.

Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil

O-20.

Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado

O-21.

Consell Català de l'Esport

O-22.

Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona

O-23.

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

O-24.

Departament de Cultura

O-25.

Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca

O-26.

Ministerio de Fomento. Secretaria general de infraestructuras

O-27.

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

2.5.2. Valoració conjunta de les al·legacions presentades
Durant el període d’exposició al públic dels treballs del Pla d’ordenació urbanística
municipal aprovats inicialment pel Ple de l'ajuntament de Valls, en sessió del 7 de febrer
de 2014, es varen presentar un total de 78 al·legacions (4 d’elles fora de termini).
Durant el període d’exposició al públic de la segona aprovació inicial efectuada pel Ple de
l’ajuntament de Valls, en sessió de 6 de juny de 2014, es varen presentar un total de 57
al·legacions (16 d’elles fora de termini), de les quals 10 corresponen a escrits que
manifesten reiterar-se en els escrits ja presentats durant el primer període d’exposició
publica. Així doncs, es considera que durant els dos períodes d’informació pública s’han
rebut un total de 135 al·legacions.
ESTADÍSTICA DE LES AL·LEGACIONS

1a Inicial

78

2a Inicial

57
Total

135

(sense reiterac ions)

125

Reiteracions

10

Aquest informe agrupa les al·legacions per blocs temàtics. Seguidament s’estableix una
classificació de les al·legacions en base als blocs temàtics establerts:
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1. General;
2. Sòl urbà consolidat;
3. Sòl urbà no consolidat;
4. Sòl urbanitzable delimitat;
5. Sòl urbanitzable no delimitat;
6. Sòl no urbanitzable;
7. Catàleg de béns protegits; i
8. Catàleg de masies i cases rurals.
En cadascun dels grups es presenta una breu estadística i la valoració general de les
al·legacions corresponents.
En l’apartat 4 d’aquest document es pot consultar la relació de les al·legacions
presentades amb la següent informació: codi d’identificació; número i data de registre;
nom i cognoms del al·legant; entitat a la que representa; bloc temàtic; i sub-bloc temàtic.
Pel que fa a les diferents respostes, s’ha considerat tres opcions possibles:
- Al·legacions estimades. Es considera que el seu contingut bàsic pot ser incorporat
substancialment en el document que ha de ser aprovat provisionalment, encara que
aquesta incorporació no sigui una transcripció literal de la sol·licitud realitzada. El
contingut bàsic de l’al·legació es considera adequat i raonat i no suposa modificacions
substancials respecte el document aprovat inicialment.
- Al·legacions estimades en part. Es considera que allò que sol·liciten pot ser
incorporat parcialment en el document que ha de ser aprovat provisionalment, ja sigui
amb la incorporació parcial de la seva totalitat o en la total d’una de les parts que es
plantegen. Com és lògic, en aquest conjunt d’al·legacions s'incorporen diferents graus
d'acceptació de les al·legacions presentades, de forma que pot existir en el seu intern
diferències significatives respecte a les diverses sol·licituds realitzades en cada
al·legació.
- Al·legacions desestimades. Es considera que allò que sol·liciten no pot ser incorporat
substancialment en el document que ha de ser aprovat provisionalment. Les
motivacions per desestimar les diferents al·legacions presentades s'exposen de forma
individual.
No obstant la classificació anterior, cal fer notar que els canvis a efectuar en els
documents de l'aprovació provisional no provenen exclusivament de les respostes de les
al·legacions "estimades" o "estimades en part", ja que també, i com a conseqüència del
propi treball de l'equip redactor, les reunions mantingudes amb el consistori i els informes
vinculants realitzats per organismes amb competències concurrents sobre l'ordenació
territorial, s’introduiran altres modificacions, alguna de les quals pot incidir en aspectes
de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del POUM.
Per a cadascun dels grups en els que han estat dividides les temàtiques tractades en els
escrits rebuts durant els dos períodes d’informació pública del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Valls aprovat inicialment es presenta una breu estadística de les al·legacions
corresponents:
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Del conjunt de les 125 al·legacions presentades han estat estimades 40 (32,0%), estimades
en part 39 (31,2%) i desestimades 46 (36,8%).

1. General. En el primer bloc es situen 10 al·legacions que signifiquen el 8% del total de
les al·legacions presentades:
- Una gran part dels escrits (7, en concret) efectuen reflexions sobre les reserves
viàries efectuades pel Pla per a possibilitar el traçat de la variant est de Valls o el
tancament de l’anella territorial en la seva part nord que comporten la seva oposició o
traçats alternatius.
- L’ajuntament d’Alió i els promotors d’un pla parcial d’aquell municipi manifesten el
seu malestar per que interpreten que les propostes del POUM de Valls incideixen sobre
territoris situats fora del seu terme municipal.
- L’Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons presenta un escrit on recull una
sèrie d’errades materials i de propostes ja efectuades amb anterioritat que no han
estat ben recollides en el document aprovat inicialment.
Més de la meitat d’aquestes al·legacions han estat estimades i una altra quarta part
estimades en part, ja que les modificacions no suposen canvis en les determinacions
bàsiques de l’ordenació establerta en el POUM. S’ha desestimat una al·legació que
proposa anular la reserva del traçat de la variant per llevant del nucli de Valls que
connecta la N-240 amb la C-51 i les carreteres locals TV-2035 i TV-2034 (variant est).
2. Sòl urbà consolidat. En el segon bloc es situen 37 al·legacions que signifiquen el 29,6%
del total de les al·legacions presentades:
- La major part de les al·legacions d’aquest bloc (29, en concret) tracten sobre les
condicions d’edificació i ús establertes per a vàries de les qualificacions proposades.
Algunes sol·liciten retornar a les condicions del Pla general, altres que es reconeguin
els volums o usos existents i altres fan propostes d’ordenació alternatives a les que han
estat aprovades inicialment.
- Altres 8 al·legacions sol·liciten un canvi de qualificació, pel fet de tractar-se de
persones

que

tenen

propietats

afectades

pel

sistema

viari

o

pel

sistema

d’equipaments. L’Associació de Veïns Font de Santa Magdalena proposen un seguit de
modificacions a l’entorn del barri.
El 54% d’aquestes al·legacions han estat estimades i el 14% estimades en part, ja que les
modificacions no suposen canvis en les determinacions bàsiques de l’ordenació establerta en
el POUM. S’han desestimat el 32% de les al•legacions presentades en aquest bloc temàtic per
diverses raons però, principalment, perquè les seves propostes no milloren l’ordenació o el
funcionament del sòl urbà consolidat.
3. Sòl urbà no consolidat. En el tercer bloc es situen 31 al·legacions que signifiquen el
24,8% del total de les al·legacions presentades:
- Més de la meitat de les al·legacions incloses en aquest bloc (19, en concret)
sol·liciten el manteniment íntegre dels planejaments derivats aprovats definitivament
(PMU Provença i PERI 3 Hort del Carme), mantenir els pactes signats amb l’ajuntament
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(PERI 2 El Prado) o el retorn a les condicions que el Pla general estableix per a les
unitats d’actuació delimitades (UA 8b i UA 14).
- Hi ha 2 escrits que demanen revisar l’excés de cessions i l’escassa edificabilitat
proposada per als sectors (PMU-08 i PMU18).
- La resta d’al·legacions tracten sobre demandes més específiques que van des de
l’aclariment del règim transitori de llicències dins l’àmbit dels PMU delimitats;
l’anul·lació de polígon delimitat (PAU-23); la proposta d’ordenacions alternatives
(PAU-03, PAU-09 i PAU-20); o l’exclusió de la seva propietat del l’àmbit delimitat.
(PAU-01).
De les 31 al·legacions s’han estimat totalment 5 i parcialment 12 pel que l’aprovació
provisional haurà d’incorporar una part de les propostes presentades, reajustant
parcialment l’ordenació i l’àmbit en aquells casos que no entri en contradicció amb les
determinacions bàsiques. Pel que fa a les 14 desestimades ho han estat per no considerarse una millora davant la proposta de l’aprovació inicial del POUM o per anar en contra del
model de ciutat proposat en l’Avanç del Pla.
4. Sòl urbanitzable delimitat. En el quart bloc es situen 2 al·legacions que signifiquen
l’1,6% del total de les al·legacions presentades:
- S’ha presentat 1 escrit dels promotors del PP 07 demanant incrementar
l’edificabilitat proposada per als sectors PP-01 i PP-02, així com assumir el cost real
del pont del Prado.
- En l’altre escrit presentat, la Candidatura Unitària Popular (CUP) demana la
desclassificació dels sectors PP-03 i PP-04 ja que considera que la seva delimitació és
contradictòria amb els criteris de desenvolupament sostenible.
La primera al·legació ha estat estimada parcialment, mentre que la segona ha estat ja
que el POUM aprovat inicialment concreta el model escollit en l'Avanç aprovat per
unanimitat.
5. Sòl urbanitzable no delimitat. En el cinquè bloc es situen 4 al·legacions que
signifiquen el 3,2% del total de les al·legacions presentades:
- S’han presentat 2 escrits de propietaris inclosos en l’àmbit de la Porta de Nulles: un
s’identifica com a compareixent; l’altre sol·licita que es reconegui com a sòl urbà.
- S’han presentat 2 escrits de propietaris inclosos en l’àmbit de la Porta de
Picamoixons: un demana mantenir la classificació i condicions del vigent PP 8; l’altre
sol·licita que es reconegui com a sòl urbà.
Els dos escrits referents a la Porta de Nulles s’estimen parcialment, els que fan referència
a l’àmbit de la Porta de Picamoixons han estat desestimats en tant que el POUM aprovat
inicialment concreta el model escollit en l'Avanç.
6. Sòl no urbanitzable. En el sisè bloc es situen 20 al·legacions que signifiquen el 16% del
total de les al·legacions presentades:
- S’han rebut 9 escrits que demanen revisar les condicions d’edificació de les zones del
sòl no urbanitzable o que han detectat errades materials o imprecisions en l’articulat
normatiu. Tots ells han estat estimats total o parcialment, en tant que es consideren
aportacions que milloren la proposta aprovada inicialment.
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- S’ha presentat 8 escrits demanant canvis de classificació de les finques que el POUM
aprovat inicialment considera com a sòl no urbanitzable. Són significatives les
al•legacions de propietaris que demanen mantenir les classificacions de les Naus de
l’Estació, del PP 10 i del Bosc de Peixets. També hi ha un parell d'escrits de propietaris
situats a les proximitats de la Plana d’en Berga que demanen ser reconeguts com a sòl
urbà. La totalitat d’aquests escrits han estat desestimats en tant que les seves
propostes van en contra del model aprovat en el document d’Avanç de Pla i no poden
considerar-se una millora davant la proposta de l’aprovació inicial del POUM. Tant sols
s’ha estimat parcialment una demanda secundària de reconeixement d’una edificació
inclosa en l’inventari de les altres edificacions existents en sòl no urbanitzable.
- S’ha presentat 3 al·legacions que demanen un canvi de qualificació dels sòls rústecs a
sistema de serveis tècnics. Dos són de propietaris privats que demanen el
reconeixement de dues àrees de servei (una benzinera existent, i una altre en previsió)
i l’altre ha estat presentada per l’EMD de Picamoixons que demana definir una reserva
de sòl per a la futura EDAR. Totes tres es consideren estimades en part, ja que les
activitats que motiven l’escrit són compatibles amb la qualificació proposada pel
POUM aprovat inicialment.
7. Catàleg de béns protegits. En el setè bloc es situen 7 al·legacions que signifiquen el
5,6% del total de les al·legacions presentades:
- S’han rebut 4 escrits que demanen excloure l’immoble de la seva propietat del
Catàleg de béns protegits o rebaixar el grau de protecció. Tres han estat desestimats
per que demanaven descatalogar elements que ja ho estan actualment i un estimat
parcialment. L’altre ha estat estimada parcialment, acceptant-se una descatalogació
parcial de l’element.
- S’ha presentat 2 escrits demanant que s’ampliïn els criteris de catalogació o
s’inclogui algun bé en el Catàleg de béns protegits. Tots dos es consideren estimats en
part.
- La Comissió d’arqueologia del Museu de Valls. Institut d’Estudis Vallencs comunica un
seguit d’errades materials en la localització dels jaciments arqueològics inclosos en el
Catàleg de béns protegits. Aquesta al•legació es considera estimada i caldrà corregir
les errades detectades.
8. Catàleg de masies i cases rurals. En el vuitè bloc es situen 14 al·legacions que
signifiquen el 11,2% del total de les al·legacions presentades:
- S’han rebut 11 escrits que demanen incloure en les fitxes del Catàleg de masies i
cases rurals algunes edificacions de la seva propietat que, segons la seva apreciació,
s’ho mereixen. Quatre han estat estimats, sis desestimats i un estimat en part.
- S’ha presentat 2 escrits que demanen la correcció d’algunes de les dades que
apareixen en les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals al respecte d’edificacions
de la seva propietat. Tots dos escrits han estat estimats parcialment.
- S’ha presentat 1 escrit que manifesta reservar-se el dret a ser inclosos o exclosos en
el Catàleg de masies i cases rurals, d’acord amb noves informacions que clarifiquin el
que això comporta. Aquesta al•legació es considera estimada.
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La documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls haurà de ser
modificada en conseqüència, atenent les al·legacions que en coherència amb els objectius
del Pla s’han d’estimar, així com aquells ajustos o precisions que l’equip redactor i els
Serveis tècnics de l’ajuntament de Valls han considerat necessaris per donar coherència al
document definitiu.

ESTADÍSTICA DE LES AL·LEGACIONS

Bloc temàtic

núm. %

Sub-bloc temàtic
1. General
Xarxa viària territorial
Propostes fora terme municipal
Errades materials

valoració %
estimades

10 8,0%
7
2
1

6

20

Canvi de qualificació
Condicions d'edificació i ús

8
29

5
15

3. Sòl urbà no consolidat

31 24,8%

PAU-01. Antiga Fàbrica Dasca
PAU-03. Indústria-Fortuna
PAU-06. Santa Gemma
PAU-09. Sol i vent
PAU-17. Ca Magrané
PAU-20. Gassó Sud
PAU-22. Tennis Bon Sol
PAU-23. Plaça de l'Oli
PMU en general
PMU-01/02/03
PMU-04 Convent del Carme
PMU-04/05/06
PMU-06 Les Parellades
PMU-08. Font d'en Bosch
PMU-09. Molí dels Çacelada
PMU-10. Provença
PMU-18. Mossén Martí - Carretera Montblanc

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
1
8
1

4. Sòl urbanitzable delimitat

2 1,6%

PPU-01/PPU-02
PPU-03/PPU-04

1
1

5. Sòl urbanitzable no delimitat

4

Porta Picamoixons
Porta Nulles

2
2

7. Catàleg de bèns protegits

7

Incloure al catàleg o ampliar protecció
Excloure del catàleg o reduir protecció
Errades materials

2
4
1

5

2

1

10%

1

5

54%

14%

2
3
16%

12

12

32%

1
11
39%

14

45%

1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
2
1
1
8

1
0

1

0%

50%

1

50%

1
1
3,2%

1

1

25%

25%

2

50%

2
1
2

1
10%

11

1

3

3%

7

35%

7

43%

2
1

3

7%

3

1

14 11,2%

5

11
2
1

4

125 100,0%

55%

1
3
7

2
5,6%

8. Catàleg de masies
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30%

1

Incloure al catàleg
Correcció de dades
General
TOTAL

desestimades

1
2

20 16,0%
8
3
9

%

1

37 29,6%

6. Sòl no urbanitzable

3

60%

4
2

2. Sòl urbà consolidat

Canvi de classificació
Canvi de qualificació
Condicions d'edificació

%

estimades en
part

3

36%

21%

1
2

6

43%

6

1
40

32,00%

39
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3. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA I EL PROJECTE DE CIUTAT
El POUM de Valls es fonamenta en base als documents d’informació urbanística elaborats
per l’Oficina del Pla i pels serveis tècnics de l’ajuntament de Valls: la Memòria de la
informació i l'Atles de la informació urbanística; en base als anàlisis efectuats en
cadascun dels documents que integren el Pla: la Memòria social, l'Informe de
sostenibilitat ambiental, l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada, el Catàleg de béns
a protegir del municipi, el Catàleg de masies i cases rurals; així com en base als altres
documents complementaris que també incorpora: l'Inventari d'altres construccions en sòl
no urbanitzable i l'Inventari - reconeixement dels veïnats de Valls. Tots aquests estudis
documenten, abastament, la part de la informació que ha de contenir qualsevol pla
d’ordenació urbanística municipal com a document de planejament general pel conjunt
del municipi de Valls i pel futur d’aquesta ciutat.
Les propostes que es plantegen en aquest document de planejament es fonamenten en el
conjunt de raonaments que es deriven del procés de reflexió tècnica i institucional, amb
la voluntat de pensar Valls des d’una perspectiva estratègica, on els projectes d’àmbits
claus determinin la ciutat-territori del segle XXI.
En aquest sentit, el Pla ha de servir per establir les bases que prevegin, anticipin i
configurin el model de desenvolupament urbanístic per l’ordenació i el projecte territorial
i de ciutat que esdevindrà, després de les successives fases d’informació i debat públic, el
referent consensuat per la norma urbanística del municipi, en coordinació amb les
previsions dels planejaments territorials i urbanístics de rang superior, així com els
sectorials concurrents.
Els diversos treballs efectuats en el procés de redacció del nou Pla representen una
aportació dialèctica, però precisa, de les diverses opinions i postures sobre l’avaluació del
model urbanístic que es revisa i, al mateix temps, permeten l’elaboració d’un nou conjunt
de directrius, accions i propostes concretes per un nou horitzó per al futur de la ciutat en
el context del seu territori d’abast i influència real. Una revisió fonamentada en l’anàlisi
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del model vigent, del seu reorientament, a partir d’una disposició que recull la força
transformadora de la gestió de l’urbanisme dut a terme en aquests anys precedents,
apostant per la renovació de la qualitat urbana, per una ciutat estructurada i per un
territori gestionat amb cura.
Aquests treballs han donat forma a un document de síntesi que formula i proposa el
conjunt de bases programàtiques, directrius estratègiques i línies projectuals que
constitueixen el model urbanístic del POUM de Valls.

3.1. BASES PROGRAMÀTIQUES I LÍNIES PROJECTUALS
Les propostes del nou POUM es recolzen en un conjunt de bases programàtiques que
engloben els principals potencials que aquesta ciutat pot desenvolupar en un nou futur:
•

Valls, ciutat capital interior del Camp de Tarragona. L’estratègica posició de la

vila, en l’espai territorial de la ròtula i articulació entre el corredor interior i el
corredor del mediterrani, conjuntament amb el desenvolupament proper de la millora
d’aquestes infraestructures, situen la ciutat de Valls en un marc geoestratègic
preferencial per exercir la capitalitat de referència del territori interior del Camp de
Tarragona.
•

Valls, ciutat patrimonial. El patrimoni arquitectònic de la ciutat és un dels

referents més clars del conjunt de les realitats i les potencialitats que defineixen un
dels seus trets més característics i pels quals és més coneguda arreu. La potenciació
del valuós patrimoni arquitectònic de la ciutat i la millora i protecció del mateix en
serà un dels eixos principals d’aquest nou planejament.
•

Valls, ciutat dels torrents i ciutat paisatge. El barri antic, els perfils

determinants del sky line dels campanars de la ciutat, el fons de la serra de Miramar,
la plana agrícola, les rases i, de forma especial i caracteritzant, els torrents, així com
les masies i les cases rurals, constitueixen els elements vertebradors del patrimonipaisatge que el Pla ha d’ajudar a articular per tal de facilitar la seva gestió, com a
paisatge cultural singular i identitari dins els diversos paisatges específics de
Catalunya.
•

Valls, ciutat productiva i de serveis. El caràcter industrial de la ciutat, en el seu

passat i en el moment actual, defineix un element de base sobre el que definir un
escenari de futur que potenciï, encara més i amb majors graus d’intensitat i
especialització, el pes industrial de la ciutat amb la incorporació de nous sectors
productius emergents. Altrament, el pes que representa l’economia dels serveis en la
ciutat ha de permetre definir un escenari en el futur de consolidació de la ciutat com a
centre de serveis a una escala territorial superior.
•

Valls, ciutat per la sostenibilitat. La sostenibilitat ha de ser, en el nou urbanisme

del segle XXI, un referent permanent sobre el que ordenar el futur de la ciutat de
Valls, una ciutat sostenible que ha de sustentar el seu desenvolupament sobre tres
pilars fonamentals en la definició del seu futur immediat i a llarg termini: la cohesió
social, la viabilitat econòmica i la integració ambiental.
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La revisió del Pla general de Valls parteix de les consideracions següents, fonamentals per
emmarcar el context sòcio-cultural en el que es produeix la seva discussió:
- La constància de la vigència de les propostes respecte el dimensionat general de la
ciutat que s’inclouen en els diferents plans territorials (Pla territorial general de
Catalunya i Pla territorial parcial del Camp de Tarragona) i que el present POUM, dins
de la seva capacitat i legitimitat, ha de concretar i ajustar, sobre el desenvolupament
demogràfic previsible en l’horitzó dels quinze o vint anys a venir.
- La consciència de que les noves directrius del planejament han de prendre una
especial atenció a les qüestions que fan referència al contingut cultural i patrimonial
del municipi de Valls, ja que en les mateixes es fonamenten gran part de les raons que
li donen el valor de capitalitat del territori interior del Camp de Tarragona.
- El context de la revisió del Pla es situa en l’interès de desenvolupar una actualització
de l’ordenació integra del territori, de manera que l’urbanisme a desenvolupar es basi
en principis de sostenibilitat i de qualitat ambiental, per tal que la qualitat territorial
repercuteixi, significativament, en la qualitat de vida dels ciutadans i en el
reforçament de l’equilibri social pel que fa a l’accés als serveis de la ciutat, i de la
preocupació per el manteniment i desenvolupament dels valors del medi rural i del
medi natural que l’envolten.
- La consideració que la realitat municipal de Valls presenta una característica
plurinuclear pròpia, amb un centre urbà consolidat entorn de la vila de Valls, que s’ha
desenvolupat en l’espai entre els torrents del Catllar, de la Xamora i de Sant Pou, i un
conjunt de realitats urbanes diferenciades que constitueixen els assentaments estables
i amb serveis i dotacions pròpies: Picamoixons, Masmolets i Fontscaldes.

Les opcions del Pla es concreten dintre de quatre directrius estratègiques:
•

La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat com un

element clau de la nova ordenació del Pla d’ordenació urbanística municipal. La
preservació i conservació del conjunt patrimonial de la ciutat ha de passar a tenir un
protagonisme singular en l’ordenació que emani del nou planejament general. Això ha
comportat una atenció especial a la revisió del catàleg d’edificis i conjunts urbans i
rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Valls.
•

La reorientació del model de creixement i del projecte de ciutat que tendeixi

al reequilibri de les parts i al reforçament de la qualitat urbana de l’àrea central del
seu barri antic (centre històric). El Pla fa una aposta ferma per la distribució
estratègica de les principals peces que s’han d’incorporar al procés urbà dels propers
anys, a la vegada que posa una atenció particular als projectes concrets del centre de
la ciutat. Al mateix temps, la reorientació del model té una aplicació concreta en els
nuclis urbans que formen aquesta ciutat polinuclear, en el sentit de definir i
concretar, en cada nucli, els àmbits de creixement i compleció que responen a les
condicions particulars de cada cas.
•

La diversificació de les activitats productives que inclogui tant la localització

com la tipologia de les mateixes, conscients que aquest és un dels principals
instruments que han de possibilitar fer el necessari salt d’escala que li correspon a la
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ciutat com a capital del territori interior del Camp de Tarragona. L’aposta passa per
una definició dels espais productius i per la xarxa de comunicacions, viària i ferroviària
que han de servir a les mateixes i al conjunt del territori.
•

La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. La quantitat i qualitat

del terme municipal i la presència rica d’espais i unitats de paisatge, han de fer
d’aquesta component un element de qualitat del conjunt, tot incorporant un doble
nivell de criteris: per una part, la definició dels elements estructurants d’aquest
conjunt d’espais (els torrents, els espais d’interès natural i els connectors) i, per
l’altra, la classificació i regulació de la resta d’àrees que conformen el conjunt del
terme municipal.
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3.2. EL PROJECTE DE CIUTAT
Les bases programàtiques i les directrius estratègiques del Pla es materialitzen en les
següents línies projectuals d’un urbanisme activador de les funcions urbanes, amb un bon
suport espacial i infraestructural ordenat:

• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial.
- L'ordenació de la nova estructura viària.
- Les noves infraestructures viàries i ferroviàries.
- La xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova.
- Mobilitat, transport públic i aparcament.
• Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures.
- Els torrents com a espais de lleure i connexió.
- Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures.
- La interconnexió de les "peces verdes".
- L’assoliment d’un estàndard de qualitat.
• Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral.
- Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de
creació de nova ciutat.
- Complementar les actuals dotacions existents i previstes.
- Localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de
correcció dels actuals desajustos.
- Les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex.
- L’assoliment d’un estàndard de qualitat.
• Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn.
- Regulació i integració del Patrimoni.
- Reconeixement de les masies i cases rurals.
• Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat.
- Dimensionat i oferta d'habitatge del Pla.
- El sòl industrial i l'oferta d’activitat econòmica.
• Ajustar la regulació de l’edificació i qualificació del sòl.
- La refosa normativa i la nova qualificació del sòl.
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4. MODEL DE CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE CIUTAT
El nou Pla d'ordenació urbanística municipal concreta el model escollit en base a les línies
projectuals i el projecte de ciutat especificat en el capítol anterior amb una sèrie de
propostes d'ordenació sobre les infraestructures de la mobilitat, els espais lliures, els
equipaments i els elements patrimonials a protegir.

4.1. INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT
Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les ciutats. En el
cas de Valls, l’ordenació de les diferents infraestructures territorials de la mobilitat,
fonamentalment les viàries i ferroviàries, poden suposar un canvi radical en les relacions
urbanes i en el paisatge territorial.
L’ORDENACIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA VIÀRIA
La redacció del nou POUM és una oportunitat única per fer coherent el projecte de les
infraestructures territorials i el projecte de ciutat i, en aquest sentit, el moment és idoni
per tal de plantejar el futur funcionament viari de la ciutat en els propers anys.
El Valls actual és una ciutat amb una estructura radial de comunicacions que comuniquen
la ciutat capital amb la resta de nuclis de població del seu entorn (Alcover, Picamoixons,
Montblanc, Tarragona etc...), assentada sobre una geografia orientada i condicionada pels
torrents que envolten la ciutat de forma que, actualment, la major part dels moviments
entre aquetes artèries de comunicació que no estan interconnectades entre elles han de
passar, de forma obligada, pel centre urbà de la ciutat, amb els corresponents
inconvenients que això representa per la circulació i, sobretot, per la qualitat urbana de
la vila.
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La proposta del Pla respecte la nova ordenació de la xarxa viària urbana passa per
modificar el model de ciutat per un model en xarxa jerarquitzada, amb la integració de
les noves infraestructures territorials en el projecte futur de la ciutat, que ordeni la
mobilitat territorial i pugui alliberar per a la mobilitat tova (amb preferència per les
bicicletes i els itineraris per a vianants) la xarxa de carrers que han conformat les seves
traces històriques.
Pel que fa a l’ordenació de la de les grans infraestructures viàries, el POUM aposta
clarament per la interconnexió d’aquetes diferents artèries, de forma que es canalitzi la
mobilitat territorial sense interferències amb la mobilitat urbana i es preservi el nucli
urbà de la ciutat de les diferents circulacions i trànsits de pas que, avui en dia,
condicionen la xarxa interior de la ciutat per la forta pressió que han de suportar per una
mobilitat aliena al mateix funcionament cívic de la ciutat.
Pel que fa a la formalització d’aquesta solució, en les diferents instàncies de participació
ciutadana es van plantejar dues alternatives al respecte d’aquesta mobilitat territorial,
que varen ser exposades en el document d’Avanç de planejament:
- Alternativa 1. L’opció del doble arc o doble anell de mobilitat urbana i territorial.
Amb aquesta primera alternativa s’estableixen dos arcs fora-torrents (més enllà del
torrent de Sant Francesc) que han de poder canalitzar els diferents fluxos per aquesta
part inferior de la ciutat:
1) Un arc primari, l’arc més pròxim a la ciutat, canalitzaria la mobilitat més cívica i
urbana de la ciutat amb plena compatibilitat per al trànsit i la mobilitat peatonal i
de bicicletes. Aquest arc vindria a tancar una primera anella interior de la ciutat
formada pels carrers Anselm Clavé, la carretera de Montblanc, la ronda de ponent,
la biela d’Alcover (enllaç entre la C-37 i l'N-240, executada durant l’any 2016) i la
mateixa carretera de Barcelona.
2) Un arc secundari, l’arc més allunyat de la ciutat, que canalitzaria la mobilitat de
trànsit rodat més territorial, el trànsit de pas (que inclou els vehicles pesats) i que
es mantindria separat de la potencial afecció sobre les vies urbanes de la ciutat.
Aquest segon arc tancaria un anell perimetral de caràcter més territorial format
per artèries i vies de circulació més significativa: l’A-27 (amb les seves tres portes
ja comentades anteriorment); la variant de la N-240, en la frontissa entre l’àrea
residencial i el polígon industrial; el vial est-oest, previst en el planejament
territorial; i el tancament per la part inferior per una nova infraestructura que
enllaçaria la nova carretera de Barcelona fins l’enllaç entre la carretera d’Alcover i
la traça en execució de l’A-27 (aproximadament una mica més enllà del lloc en el
que actualment està implantada la depuradora).
Aquesta opció del doble arc o doble anell, té clars avantatges respecte del
funcionament viari del futur de al ciutat, ja que permet el tractament diferenciat de
les infraestructures en funció del rol que han d’exercir en el territori, per una part les
infraestructures més pròximes a la ciutat han de garantir una mobilitat fluida que
alliberi el centre dels diferents trànsits de pas, permetent la configuració d’uns carrers
urbans de bona capacitat de trànsit però que a la vegada integrin una visió amable de
la via amb una atenció especial a la mobilitat peatonal i cívica de les bicicletes, i per
una altra part disposin la previsió d’una xarxa d’infraestructures de mobilitat
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territorial que integrin les artèries de la mobilitat més pesada, sense afeccions dins del
conjunt de la ciutat consolidada.
- Alternativa 2. L’opció de l’arc únic de la mobilitat urbana i territorial. Aquesta
segona opció és, en certa manera, un variant de l’anterior, més simple i reduïda i en
aquesta reducció entren en conflicte les dues mobilitats: la urbana i la territorial, ja
que si be en l’opció anterior cada tipus de mobilitat disposava d’una via específica pels
seus moviments, en aquesta segona opció l’enllaç entre la carretera de Tarragona (N240) i la carretera d’Alcover (T-724) es realitzen en un únic vial, que uneix l’actual
rotonda d’enllaç entre les carreteres de Tarragona i Barcelona, amb el nus de connexió
previst entre l’A-27 i la nova carretera d’Alcover. En aquesta segona alternativa, tant
el trànsit urbà, com el transit territorial, es concentrarien en una única via més
pròxima a la ciutat de Valls.
Les dues opcions exposades anteriorment han estat discutides i comentades en els
diferents espais de participació, ja sigui la Comissió de seguiment o la Comissió de
participació, essent la primera de les dues opcions la que ha tingut un més ampli
suport i valoració tant pels aspectes que fan referència a la seva funcionalitat en
l’ordenació dels trànsits de la ciutat, com pel que fa referència a la millora de les
condicions ambientals, tal i com es relaciona en la documentació inclosa en l’informe de
sostenibilitat ambiental.
... la creació de dues corones de circumval·lació permetrà la segregació del trànsit
local del trànsit de pas i, per tant, disminuir la contaminació atmosfèrica de l’interior
del nucli urbà de Valls, degut a la menor producció de gasos i de sorolls emesos pels
vehicles de pas com són els camions de gran tonatge. D’altra banda, la construcció
d’un únic vial de connexió amb l’A-27 comportarà la creació d’una ruta única sense
segregació del trànsit local, del trànsit de pas i, per tant, una pèrdua de qualitat
ambiental a l’interior del nucli urbà de Valls.
Si s’apliquen mesures correctores adequades a les infraestructures que han de
connectar l’autovia, les afectacions sobre el terreny circumdant seran molt menors.
Per tant, l’alternativa que en última instància no només produeix afectacions lleus,
sinó que pot comportar uns impactes positius alhora de disminuir la contaminació
atmosfèrica de l’interior del nucli urbà de Valls, és la que proposa dues corones de
circumval·lació.
Així doncs, seguint les directrius del planejament supramunicipal, el POUM preveu la
creació d'una ronda exterior conformada per l'A-27 per la banda de ponent, una variant
sud que connecta la C-37 amb l’N-240 (amb enllaç directe a l'A-27), i una variant per
llevant que connecta l'N-240 amb la C-51 i les carreteres comarcals TV-2035 i TV-2034.
Aquesta estructura viària de ronda permetrà eliminar el trànsit de pas interurbà que
utilitza part de la xarxa urbana de carrers de la vila de Valls (vehicles que venen de la T742 i de la C-37 han de passar per dins del nucli de Valls per accedir a la N-240 en sentit
Tarragona, o bé vehicles procedents de Tarragona, Reus o Alcover amb sentit Montblanc).
La compleció de la circumval·lació per la part nord vindrà donada per l’autopista AP-2,
situada fora del terme municipal de Valls.
D'altra banda, el POUM preveu una ronda urbana que permet lligar els creixements de
ponent i els de llevant perimetralment al nucli central de la ciutat, a través del traçat
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actual de l’N-240 pels barris de Clols i dels Castells per llevant, la creació d'un vial
perimetral que connectarà els dos sectors de sòl urbanitzable amb la C-37 a ponent, i la
nova connexió entre l’N-240 i la C-37, ja executada, al sud. Actualment, els
desplaçaments entre els barris del municipi amb origen o destinació diferent al centre
urbà i alguns desplaçaments amb origen o destinació diferents de Valls passen, o bé pel
centre de la ciutat (Font de la Manxa), o be per altres itineraris dins de la trama urbana,
degut a la manca d'una ronda sud i una ronda oest que canalitzin aquests moviments.
Aquesta ronda urbana permetrà eliminar aquests itineraris de pas.
Tot i que la funcionalitat de la nova connexió entre la C-37 i la N-240 més propera a la
ciutat es pot traspassar a la variant sud exterior, l'increment dels vehicles-quilòmetres pot
dissuadir el seu ús per canalitzar els desplaçaments entre barris. Per tant, es considera
que aquesta ronda urbana ajudarà a millorar la mobilitat de Valls reduint el trànsit intern.
El POUM també manté la variant de la carretera T-742/T-743 fins a la C-14, a
Picamoixons, inclosa la rotonda i els brancs de connexió previstos a la intersecció amb la
carretera TV-7421.
En escala més urbana, el POUM de Valls preveu la construcció de 4 nous ponts sobre els
torrents per garantir la connectivitat dels nous desenvolupaments de llevant i ponent amb
el centre de la vila: per a la connexió de l'eixample de ponent es preveu la construcció de
dos ponts situats al nord dels tres ponts existents, donant continuïtat al carrer Sant Pou i
al carrer Cabrera; per a la connexió de l'eixample de llevant es preveu la construcció de
dos ponts que complementin els dos ponts existents, un davant de l’església de Carme i
l'altre al Villar.
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LES NOVES INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
En l’àmbit de les infraestructures ferroviàries, el paper que cal preveure pel tren en els
propers anys serà especialment significatiu en una ciutat de fluxos, on la mobilitat és cada
dia un factor més important i necessari en les relacions entre les diferents realitats
urbanes i socials que la composen. La proposta del POUM respecte les infraestructures
ferroviàries es recull, de forma coherent, amb el model que defensa una integració de les
grans infraestructures com elements claus en: les relacions de la ciutat amb els territoris
de l’entorn; en la formació de la ciutat; i en la conservació del paisatge identitari dels
territoris de l'Alt Camp.
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A les infraestructures ferroviàries actuals s’afegeix, en el debat territorial de l’Alt Camp
en general i de Valls en particular, la millora de les seves relacions amb la resta del Camp
de Tarragona i amb el corredor del mediterrani.
De forma més concreta, pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el present POUM
proposa el següent:
1. Pel que fa a la mobilitat dels passatgers, es proposa el reforçament de l’actual línia
de passatgers, així com la millora de la integració de la infraestructura ferroviària amb
el conjunt de la ciutat, aprofitant el salt de cota topogràfica entre la rasant de la línia
ferroviària i les cotes de la ciutat, que garanteixin una millor relació entre la part nord
i sud de la vila.
Altrament, es considera del tot necessari el millorament dels moviments Valls - Reus
disposant la reserva del sòl necessari per l’execució potencial d’aquests moviments i,
en aquest sentit, s’ajusta lleugerament la traça ja prevista en el PTP CT, de forma que
no afecti les edificacions existents o previstes en el nucli de Picamoixons.
2. Pel que fa a la nova estació de Picamoixons prevista en el Pla territorial parcial del
Camp de Tarragona es proposa la reutilització de les instal·lacions existents, tot
mantenint els valors patrimonials de les edificacions incloses en el Catàleg de béns a
protegir del municipi de Valls.
3. Pel que fa a la xarxa ferroviària de les mercaderies, el POUM ajusta la reserva de sòl
ja prevista en el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona per la potencial
implantació d’un ramal d’accés ferroviari en els terrenys situats més enllà de la plana
del camp d’aviació. La bona topografia del lloc i la geometria generosa del mateix
possibiliten la previsió de l’emplaçament d’una terminal ferroviària d’accés de
mercaderies amb una estació intermodal de transport, amb una longitud de moll de
càrrega i descàrrega de 750 metres lineals, el que faria d’aquesta infraestructura una
espai competitiu i en coherència amb la resta de terminals a disposar en el futur
corredor del mediterrani.
No obstant l’anterior, la proposta que incorpora el POUM cal que sigui entesa com una
proposta oberta i sotmesa al plantejament d’escenaris alternatius. En qualsevol cas,
convé establir que el model de relacions que es planteja des de l’ordenament del
territori municipal orienta les seves estratègies al reforçament de les relacions amb el
corredor mediterrani.
LA XARXA D’EIXOS CÍVICS, CARRERS VERDS I DE MOBILITAT TOVA
L’estratègia sobre la definició d’un sistema d’espais lliures que abastin el conjunt de la
ciutat i donin cobertura a les àrees actualment més deficitàries ha d’anar acompanyada
d’una interconnexió que garanteixi els itineraris i relacions entre les peces noves i
existents que es delimiten en el Pla.
La proposta de generar una xarxa verda de mobilitat interior es realitza complementant el
model actualment existent i aplicant sobre el mateix un criteri d’optimització de la caixa
viària de tal manera que, en la mesura del possible, es pugui fer compatible la
implantació d’una o dues franges arbrades amb l’actual secció en la que, normalment,
apareix un espai reservat per l’aparcament en la via pública.
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La intensitat i el gra de la xarxa de carrers verds hauria de ser tal que, en qualsevol cas, a
una distància no superior a 100 metres de cada casa fos possible disposar d’un carrer
arbrat que garanteixi el recorregut cap a una “peça verda” (plaça, jardí o parc urbà) de
les existents o previstes en el Pla.
Les diferents seccions analitzades permeten agrupar els carrers en funció de la seva
amplada en: carrers estrets, carrers mitjans i carrers amples. En el primer cas, la secció
del carrer serà bàsicament peatonal; en el segon cas, el carrer incorporarà carrils de
circulació, aparcament, voreres de passeig i elements arbrats; en el darrer cas, el dels
carrers amples, l’avinguda o passeig ja presenta clarament dues franges arbrades i amb un
o dos cordons d’aparcament que l’acompanyen.
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A partir d'aquests criteris s'ha establert la xarxa de vianants de manera que es connectin
tots els nous sectors de desenvolupament amb les zones residencials i de generació i
atracció de viatges existents (equipaments, polígon industrial i parades d'autobús). Els
itineraris han d'ésser continus amb la xarxa de vianants existent.
Per garantir la connectivitat dels nous desenvolupaments de llevant i ponent amb el
centre de la vila, el POUM preveu la construcció de 4 noves passeres per a vinents sobre
els torrents: per a la connexió de l'eixample de ponent es preveu la construcció d'una
passera per a vianants situada en continuació al carrer Josep Maria Cases Homs; per a la
connexió de l'eixample de llevant es preveu la construcció de tres passeres situades front
l'Auditori, el Parc de Mas Miquel i l'Hospital.
Dins del conjunt de la xarxa de carrers de la ciutat de Valls és de destacar, per sobre de la
resta de carrers, la qualitat dels seus passeigs com un element d’identitat per sobre de
les trames o del eixamples. Valls és una ciutat on el passeig, com a bon carrer, pren una
significació i una qualitat molt superior a les d’altres viles de Catalunya. El passeig dels
Caputxins, el passeig de l’estació o el passeig del president Tarradelles, etc... són bons
exemples d’una correcta urbanització, d’una adequada secció i d’un bon espai públic, que
el Pla ha pres com a referència i proposa situar-ne de nous sobre els nous creixements en
extensió que es preveuen a llevant i a ponent del barri antic, de forma que puguin ser un
referent de la qualitat futura d‘aquests espais, un llocs de significació en la construcció
de la futura ciutat que ha de sorgir del desenvolupament i execució d’aquesta ciutat.
La xarxa de carrers verds serà complementària de l’atenció preferent al vianant en
aquelles àrees de prioritat invertida que es delimiten en el Pla i al reforçament dels
itineraris de bicicletes que el Pla proposa estendre fins disposar d’una veritable xarxa que
garanteixi el desplaçament interior de la ciutat, així com la seva relació amb el territori
de l'entorn, de forma que la xarxa s’estengui fins la connexió amb la xarxa de camins
rurals del territori de Valls.
Sobre aquests eixos, el Pla estableix mesures de foment i d’estímul de la localització de
les activitats comercials i econòmiques, a la vegada que regula normativament les millors
condicions per l’assentament d’activitats més compatibles amb el trànsit peatonal,
defugint aquelles activitats que generin major presència del vehicle rodat (tallers de
reparacions, concessionaris, rentat de vehicles etc.…). Els projectes d’urbanització, per la
seva part, procuraran per aplicar criteris que tingui en compte el caràcter de vianants
d’aquestes àrees. La proposta dels carrers cívics (verds, vianants i bicicletes) parteix de la
pretensió d’equilibrar l’ús del trànsit rodat amb el passeig dels vianants i entendre que
algunes d’aquestes vies són essencials per a la representativitat de la forma urbana i per
la potenciació dels usos.
Les propostes del POUM van encaminades, també, a reforçar els tres eixos comercials del
nucli de Valls: l’Eix del Centre; l’Eix del carrer Abat Llort; i l’Eix Avenir – Passeig de
l’Estació i unir-los potenciant les activitats sobre la carretera de Montblanc (mitjançant
l’execució del PAU-03 i la reconversió de l’antic Mercat).
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MOBILITAT, TRANSPORT PÚBLIC I APARCAMENT
El document del Pla d’ordenació urbanística municipal ha de ser un document que faciliti
la redacció del Pla de mobilitat urbana, establint una jerarquia lògica i principal de
carrers sobre la que poder disposar després les simulacions respecte la mobilitat i
establint, de principi, unes condicions de prioritat respecte la mobilitat tova, sobre els
altres mitjans de mobilitat motoritzada.
Important en la sistematització viària és l’equilibri amb la capacitat de les trames per
assegurar uns nivells de confort a les zones residencials, i per garantir uns adequats nivells
ambientals que s‘han de traduir per uns nivells adequats de confort en matèria de remor
de fons, de distància, de confort i seguretat als vianants, i de menor contaminació en
monòxid i partícules pesants. En aquest sentit, la proposta del Pla és doble:
- Respecte el model actual de ciutat radial que relaciona el centre amb el territori de
tot el seu entorn i que concentra tot el pas per aquest centre, el nou Pla proposa un
nou model d’estructura viària jerarquitzada, fonamentat en una xarxa que enllaci i
malli els diferents dits i que incorpori un vial exterior aprofitant les vies territorial
actuals o futures de forma que actuï com a ronda territorial i com un distribuïdor urbà
exterior de la ciutat, alliberant el conjunt de la xarxa urbana de la ciutat pels
moviments més locals i interns de la mateixa.
- Altrament, el POUM aposta per un model que reserva una part important de la xarxa
de les vies públiques destinant-la a carrers per la mobilitat del vianant i de la
bicicleta, preveient l’ampliació de l’actual xarxa.
Les actuacions en matèria de transport públic en bus, passen per la optimització i
ampliació de les línies actuals, tal i com s’assenyala en l'Estudi d’avaluació de la mobilitat
generada que incorpora aquest Pla. En la definició de les artèries de mobilitat interior, el
Pla incorpora criteris de recolzament del transport públic: ja sigui des de la definició
d’unes vies en les que s’ha de preveure un espai expressament reservat pel bus, amb la
idea d’ampliar l’actual xarxa de recorreguts actuals; o des de la mateixa inclusió de les
noves línies de transport i les noves estacions a localitzar dins d’aquesta xarxa.
D’acord amb les previsions fetes en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla,
la demanda total d’aparcament generada pel desenvolupament dels sectors del POUM
ascendeix a 5.539 places.
D’altra banda, s’extreu del Pla de mobilitat urbana, aprovat definitivament l’any 2014,
que hi ha 4 zones amb dèficit infraestructural d’aparcament: Abat Llort; Eixample del
segle XIX; la Xamora; i Sant Antoni (tot i que, un cop comptabilitzada l’oferta
d’aparcament en calçada, les zones d’Abat Llort i de la Xamora no presenten dèficit
global d’aparcament).
Aquesta problemàtica no es preveu que s’accentuï amb l’increment de vehicles associat
als nous residents ja que el POUM haurà de fer una reserva mínima de 6.694 places per a
turismes. Tanmateix, per tal de minimitzar el dèficit infraestructural detectat, el POUM
podria preveure una reserva superior en aquells sectors amb ús residencial que es
localitzin en alguna d’aquestes 4 zones.
Per a la resta de les noves actuacions de transformació i extensió, el Pla estableix una
normativa exigent en la dotació de les places d’aparcament de les noves actuacions,
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restant en la via pública un espai complementari d’aparcament integrat en el projecte del
carrer o en espais a l'aire lliure, de situacions temporals o permanents.

4.2. L’ORDENACIÓ DELS ESPAIS LLIURES
ESTRUCTURAR LA CIUTAT A PARTIR DELS TORRENTS I ELS ESPAIS LLIURES
L’estructura del sistema d’espais lliures s’ha abordat a partir del reconeixement realitzat
en els documents d’informació (en els que s’aprecia una constant millora de les condicions
i un augment quantitatiu i qualitatiu del espais lliures a l’intern de la ciutat) i amb una
especial significació pel rol estructurador que hauran de tenir els espais lliures en la
configuració del nou projecte territorial i de ciutat que en resulti del desenvolupament i
execució d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.
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El nou Pla proposa una millora d’aquesta condició verda de la ciutat, integrant els
torrents i els verds urbans en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure faci, a
la vegada, la doble funció de connector i límit entre la urbs consolidada i compacta i
l’espai rural, agroforestal del seu entorn. Aquest principi s’integra en el Pla a partir de les
determinacions ja explicitades en l’apartat de les bases programàtiques i directrius
estratègiques del POUM de Valls i que constitueixen la base de la proposta del Pla:
1.- La xarxa dels grans espais oberts territorials, que inclou tant els ambients més
muntanyencs del terme com la serra de les Guixeres i la serra Alta, com les parts de
major valor agronòmic del mosaic de les àrees que conformen l’espai rural, agrari i
natural de l’entorn de Valls i, de forma especial, la part més baixa del municipi, que
conté el terrenys de major qualitat agrològica.
2.- El conjunt dels torrents i les rases que solquen tot el territori i que son els
connectors ambientals i naturals més privilegiats del municipi de Valls.
3.- Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana i la
localització i ampliació de nous espais lliures urbans.
4.- La interconnexió de les “peces” (parcs i places) per una xarxa d’eixos cívics i
carrers verds.
L’objectiu final serà disposar d’una trama verda composta per “àrees” i “itineraris”
relacionats i interconnectats de tal forma que tot actuï com un sistema de relacions
jerarquitzades, on coexisteixen ordres i papers diversos a cada espai i connector, i on sigui
possible una transició entre la ciutat compacta i el territori natural de l’entorn no
urbanitzat, actuant com un connector més i no com una barrera imposada al creixement
de la ciutat. El Pla incorpora el valor del sòl lliure com un element de millora de la
qualitat de vida dels ciutadans, entenent les zones verdes com a elements constituents
d’una estructura bàsica fonamental de la definició del nou model urbà.
ELS TORRENTS COM A ESPAIS DE LLEURE I CONNEXIÓ
La privilegiada posició de la vila de Valls envoltada pels torrents i la seva condició de
ciutat intermèdia en el conjunt de les poblacions de Catalunya, li confereixen una qualitat
de ciutat en contacte amb l’entorn natural proper, que es reforçarà amb el projecte de
l’estructura d’espais verds que han de garantir aquesta continuïtat.
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Dins el terme municipal es localitzen un conjunt de torrents i connectors d’un alt valor
paisatgístic i mediambiental als que el Pla proposa integrar com espais connectors de la
ciutat amb el seu entorn natural més proper.
A l’interior de la ciutat els torrents prenen diferent forma i dimensió, podent en cadascun
del mateixos diferenciar morfològicament en la seva secció tres parts:
- El fons. Es correspon, majoritàriament, amb l’espai per on discorre l’aigua de forma
intermitent i que constitueix el llit del curs fluvial. És un espai en el que, en la seva
major part, el seu ús està condicionat a la conca fluvial i al transport i a la canalització
de l’aigua, de forma que no se li pot agregar cap altre ús.
- El vessant. És la part que relaciona la part inferior del fons amb la part superior del
balcó i que, en general, en la major part dels torrents de Valls presenta un pendent
força elevat, amb pendents superiors sempre al 20%, la qual cosa fa que sigui un espai
més propi del sòl no urbanitzable que no pas del sòl urbà, per la seva nul·la capacitat
d’acollir usos urbans.
- El balcó. Es correspon amb la part superior del torrent i coincideix, aproximadament,
amb la cota en la que hi ha assentada la ciutat actual amb amplades i franges de molt
diferent dimensió, ja que hi ha llocs on el torrent quasi és vertical i casi no té ni un
petit espai per on abocar-se o passejar, mentre que en altres parts aquest espai pren
major amplada i ha de permetre la definició d’un parc lineal de major dimensió i, per
tant, amb capacitat d’acollir usos de passeig i de lleure ciutadà.
La ordenació i integració dels torrents en el nou projecte del Pla ha de permetre
configurar una ciutat privilegiada i de qualitat respecte la seva relació amb els espais
lliures, amb tres grans parcs associats a cadascun dels torrents:
- El Parc del torrent del Catllar. Situat a llevant de la ciutat, és el torrent de major
dimensió. Els sectors de sòl urbanitzable que delimita el Pla (PP-03 i PP-04), i aquells
que es delimitin en un futur en aquesta part del territori, porten implícita la condició
de cessió i urbanització de la part corresponent d’aquest parc-torrent. En conjunt en
aquest parc es totalitza una superfície d’uns 79.000 m² de sòl, amb un recorregut
lineal d’aproximadament 2.250 metres i una amplada mitja del parc-torrent d’uns 35
metres. En el seu interior poden integrar-se alguns equipaments significatius per la
ciutat, com un nou palau de congressos i/o una zona lúdico-esportiva lligada a les
activitats entorn de l’aigua.
- El Parc del torrent de la Xamora. Situat al bell mig de la ciutat és el torrent més
encaixat i més vertical dels tres que es relacionen en aquest apartat, de forma que la
part de la vessant presenta un pendent quasi vertical i el balcó o part superior és, en
molt trams, quasi inexistent. Únicament amb el desenvolupament dels diferents plans
de millora delimitats pel Pla (PMU-07, PMU-08, PMU-09...) podran obtenir-se peces de
sòl lliure d’una bona dimensió per al lleure de la població. En conjunt, en aquest parc
totalitza una superfície d’uns 37.000 m² de sòl, amb un recorregut lineal
d’aproximadament 1.200 metres i una amplada mitja del parc-torrent d’uns 31 metres.
- El Parc de torrent de Sant Pou. Situat a la part de ponent de la vila, és el torrent
que presenta major diversitat de seccions en el seu recorregut, ja que en part passa
encaixat entre edificacions i a trams es presenta de forma asimètrica amb un apart
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edificada i l’altra lliure. Els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat que es delimitin en
un futur en aquesta part del territori portaran implícita la condició de cessió i
urbanització de la part corresponent d’aquest parc-torrent. En conjunt, en aquest parc
es totalitza una superfície d’uns 60.500 m² de sòl, amb un recorregut lineal
d’aproximadament 1.600 metres i una amplada mitja del parc-torrent d’uns 38 metres.
Els tres torrents conflueixen en la part inferior sobre el torrent del Puig, en un territori de
mesclant d’aigües, privilegiat des de les seves qualitats paisatgístiques i territorials i
que el Pla preserva mantenint-los amb la classificació de sòl no urbanitzable, ja que sobre
aquest territori conflueixen les màximes sensibilitats ambientals i agrològiques. Per
garantir la protecció d’aquests sòls, el Pla els qualifica com a Zona de terrasses del
Francolí, la qual cosa comporta la seva incorporació dins de la categoria de protecció
màxima prevista pel planejament territorial: els sòls no urbanitzables de protecció
especial.
EL PLA ESPECIAL DELS TORRENTS DE VALLS
El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic que ordeni l’espai
fluvial dels torrents de Sant Pou, la Xamora i del Catllar que discorren a l'entorn del nucli
urbà de Valls. Inclourà el connector biològic associat als torrents, la vegetació de ribera i
la zona inundable dels mateixos.
El seu àmbit inclourà, com a mínim, els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable que
conformen la llera i els marges dels torrents del Sant Pau, de la Xamora i del Catllar, des
de la línia ferroviària, al nord, fins a la confluència dels dos darreres a la zona dels Molins,
a més de l’inici del torrent d’en Puig. La superfície d'aquest àmbit és d'unes 13,50
hectàrees. El pla especial urbanístic podrà delimitar un àmbit més extens que inclogui
altres sòls urbans i/o urbanitzables associats als torrents i destinats a sistemes d'espais
lliures, amb l'objectiu d'establir criteris d'intervenció i/o ordenació.
L’objecte d’aquest pla especial urbanístic és el de regular els usos i activitats en l’àmbit
dels torrents de Valls i els seus marges, amb la finalitat de compatibilitzar la millora dels
sistemes naturals i llur connectivitat, la correcta funció hidrogeomorfològica, la protecció
enfront dels riscos hidrològics i la potenciació de l’ús social.
Els objectius genèrics del pla especial són.
- La recuperació dels sistemes naturals.
- La millora del paisatge fluvial.
- La vertebració del teixit urbà.
- La potenciació de la funció social dels torrents.
- La protecció, conservació i valorització del patrimoni cultural associat als torrents.
L’ordenació del pla especial garantirà la condició majoritària de l’espai lliure de l'àmbit
delimitat, de tal manera que la transformació o artificialització del terreny es restringirà
als usos de lleure i ambientals.
El PE Torrents de Valls establirà les condicions de desenvolupament de l’ús al seu interior,
diferenciant els espais per a la pràctica lúdica dels espais d’observació i educació
ambiental i els espais de reserva amb restricció d’accés generals, atenent especialment
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als criteris de risc en relació a la inundació avaluada específicament pels usos que es
defineixin.
El pla especial establirà les mesures preventives i de desenvolupament respecte la
conservació i restauració d’hàbitats naturals i de la flora i la fauna del parc, regulant les
condicions a les que, posteriorment, s’hauran d’ajustar el conjunt de les obres
d’urbanització i condicionament general del parc.
El pla especial ordenarà la xarxa viària rural d’aquest sector amb la finalitat de mantenir
la coherència amb les finalitats i els objectius que aquest POUM defineix, establint els
elements i les infraestructures necessàries per a preservar aquest sector de la
incorporació al procés urbà.
El pla especial ajustarà les condicions d’ordenació de les edificacions i instal·lacions de
l’àmbit delimitat, tot valorant l’equilibri necessari entre els diferents factors que hi
intervenen.
Fins que no es redacti el Pla especial dels torrents de Valls, les úniques activitats admeses
en l’àmbit són les que s'admeten, de forma genèrica, per al Sistema de parc perifluvial,
codi P, d’aquest POUM i condicionades a que no comportin cap tipus d’edificació o
construcció associada, aportin millores en la definició de l’actual paisatge, no suposin
modificacions substancials de la topografia i components de la qualificació del sòl actuals i
es limitin a l’explotació agrària, ramaderia extensiva o forestal dels usos del sòl d’aquest
lloc.
LES PLACES URBANES I AMPLIACIÓ DE NOUS ESPAIS LLIURES
Des de la residència, el sistema dels parcs i les places constitueix el primer lloc de
servei lúdic a la població i és, a la vegada, el que permet l’atansament de les persones a
l’espai lliure i a la vegetació.
La proposta respecte els nous espais lliures urbans es caracteritza, precisament, per
aconseguir una major proximitat d’aquestes peces als residents, definint en els sectors de
desenvolupament més significatius espais cívics de relació i intercanvi.
Les places i els nous espais lliures aniran vinculats a les noves actuacions residencials,
cercant definir llocs d’identitat com ja succeeix a altres places de la vila: les places del
Blat i del Pati al barri antic; la plaça del Quarter i la plaça dels Pins, en la part més al
nord del mateix barri antic; la plaça del Cinc de nou i la plaça del president Companys, al
barri del Fornàs; o les placetes de menor dimensió als barris de Jan Josep Obrer, les
Comarques, Mas Clariana etc...
LA INTERCONNEXIÓ DE LES “PECES VERDES”
El Pla preveu la formació d’un sistema que garanteixi la interconnexió entre les “peces
verdes” (torrents, parcs i places) que es delimiten, i en la que destaquen dos elements
claus pel nou ordre de la ciutat:
- La definició d’una estructura general de grans d’itineraris verds - senders
territorials que han d’interconnectar la ciutat amb el camp de l’entorn. Uns elements
de connexió interior-exterior que permetin mantenir aquesta privilegiada relació de
ciutat i paisatge rural i dels que es destaquen els següents:
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- Sender els contrastos de la plana. És un recorregut planer on el paisatge agrícola
es conserva encara en bona part. En la zona compresa entre el Palau de Reig i el
Camí de Figuerola, les terres són bones i fèrtils on es troben, bàsicament,
sembrats, oliveres i avellaners, molts d’ells de regadiu; per contra, a la zona del
camí d’Alió, les terres són primes, i el rocallís i el tapassot afloren pertot arreu, la
qual cosa va propiciar les construccions de pedra seca: marges, barraques, cossiols,
bassots, etc., autèntiques meravelles de l’arquitectura rural.
- Sender Miramar. És un recorregut que permet sortir de Valls resseguint el torrent
de Sant Pou, recórrer la plana agrícola, passant per Masmolets fins a Fontscaldes,
per acabar remuntant la cota topogràfica i situar-se sobre la serra de Miramar, una
balconada esplèndida orientada a la plana del Camp i per extensió a la mar
Mediterrània.
- Sender la Vall del Francolí. És un recorregut en el que el riu és l’itinerari principal
que acompanya aquest trajecte de Valls fins a Picamoixons passant per l’indret del
pont del Goi, tot just pel límit del terme municipal i resseguint el Francolí, en un
recorregut que integra diferents molins i altres construccions agràries associades a
l’explotació del recurs natural de l’aigua. La part final del sender ascendeix fins al
cim de Puigcabrer.
- L’Itinerari dels Boscos de Valls que recorre, de forma circular, la zona dels Boscos
de Valls, tot partint del nucli urbà, concretament de la zona de les Comarques,
seguint el camí de Masmolets, en direcció nord, fins a enllaçar amb la carretera del
Bosc i seguir en direcció sud mitjançant el camí dels Boscos de Valls, travessant la
Plana d’en Berga, fins a arribar al punt de partida.
- La constitució d’una xarxa verda de mobilitat interior. La construcció d’una xarxa
interior de "eixos cívics", inclosa també en les propostes sobre la vialitat, té una
importància cabdal, al permetre els fluxos i recorreguts diversos a l’interior de la
ciutat, i establir un espai simbòlic i funcional de primer ordre de la ciutat, que per la
seva extensió i comunicació han de constituir una nova orientació en el paisatge urbà
actual de la ciutat.
L’ASSOLIMENT D’UN ESTÀNDARD DE QUALITAT
L'article 58.1f del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i per la Llei 7/2011,
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres) determina que els plans d'ordenació
urbanística municipal:
Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a
mínim, a la proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament
urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic.
D’acord amb el recompte efectuat (veure quadre en l’apartat 12 d’aquesta Memòria de
l’ordenació), el total del sostre residencial admès pel POUM de Valls en el sòl urbà
consolidat és de 2.477.457 m². La superfície de sòl qualificat com a sistema d’espais
lliures en la mateixa classe de sòl és de 502.854 m². Això comporta 20,30 m² d’espais
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lliures públics per cada 100 m² de sostre residencial o el que és el mateix, un escreix de
7.363 m² de zones verdes en el municipi.
Afegint el sostre residencial i les cessions de sòl d’espais lliures previstes (227.230 m² de
sostre i 103.960 m² de sòl, respectivament) l’estàndard puja fins al 22,44 de sòl destinat a
equipaments per cada 100 m² de sostre residencial.
Si a aquestes dades els hi sumem la gran superfície de sòl d’espai lliure que comportarà
l’obtenció dels parcs perifluvials dels torrents (156.000 m²), podem assegurar que el
municipi de Valls té un estàndard d’espais lliures de molt alta qualitat.

4.3. ELS EQUIPAMENTS
EQUIPAR LA CIUTAT DE FORMA EQUILIBRADA I INTEGRAL
Els equipaments, per la seva naturalesa i finalitat, esdevenen elements cabdals en la
configuració de la forma i el funcionament de la ciutat. A diferencia dels altres usos de
desenvolupament majoritari i extensiu (habitatge, indústria) els equipaments no
defineixen, per ells mateixos, teixits de ciutat però, en canvi, la seva presència és
insubstituïble per a la formació d’aquests teixits de manera complerta. Aspectes com la
posició, la qualitat funcional i arquitectònica dels mateixos, són cabdals en la construcció
de la ciutat.
La presència de les peces d’equipament dins del context urbà ha de respondre no només
als factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per
a la vida ciutadana, si no també i molt particularment a la seva capacitat de qualificar els
espais i els recorreguts per damunt d’altres usos o implantacions edificades.
La definició del nou model del sistema d’equipaments, parteix de quatre criteris
essencials:
a) Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de
creació de nova ciutat que contenen els diferents tipus d’equipaments. Identificar
aquells que, per la seva naturalesa, tenen un caràcter i un abast de servei general per a
tota la ciutat i per al territori de l’entorn, en el que podríem definir com els equipaments
de referència i aquells altres que tenen un abast més reduït i que, majoritàriament,
venen a atendre les necessitats d’un col·lectiu identificat per la proximitat a
l’equipament i que, sovint, coincideix amb un barri o amb un conjunt de barris de la
ciutat.
- El Pla preveu que aquests equipaments de referència es situïn de forma equilibrada
en el territori, tant en la ciutat consolidada com en els nous àmbits de creixement.
Amb aquest objectiu, identifica vàries finques del nucli antic de Valls que, per les
seves característiques de dimensió i posició poden ser aptes per a la localització
d’algun d’aquests equipaments de referència (el Museu Casteller, que properament
obrirà les seves portes, un nou emplaçament per a l’Escola de Música Robert Gerhard,
una possible nova seu per al Consell Comarcal, ...). Així mateix, el Pla estableix que
els diferents sectors de sòl urbanitzable residencial a desenvolupar, situats a llevant i
a ponent de la vila, han de reservar el sòl suficient per a possibilitar la nova ubicació
d’equipaments de referència existents actualment (l’Hospital, els Jutjats, el Palau de
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Fires, ...) o d’altres de nous (campus universitari, pistes poliesportives, parc aquàtic
recreatiu...). Aquest repartiment equilibrat es pot observar en la imatge adjunta.
- Altrament, el nou Pla també té present la necessitat de disposar d’espais suficients
de reserva per acollir altres possibles i futures demandes d’equipaments de significació
territorial i supramunicipals que li corresponguin per la seva posició de capitalitat de
l’interior del Camp de Tarragona, així com els necessaris per la renovació i
remodelació integral d’altres equipament de ciutat que en el futur vagin completant el
seu cicle de vida útil (auditori, teatre, centre cultural, centre de les arts....).
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b) Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves
necessitats que es generaran a partir de les possibles escenaris de població. Aquestes
previsions han de tenir especial cura en la identificació no només dels aspectes
quantitatius generals de les noves demandes, si no també i molt especialment, d’aquells
aspectes sectorials que es defineixen en funció de les franges d’edat més significatives
d’aquesta nova població juntament amb l’evolució de la població ja existent.
- En general, la principal atenció que li ha de correspondre a un document de
planejament general respecte la reserva dels equipaments de proximitat, és la que
va vinculada a la localització dels nous centres d’ensenyament, per la dimensió més
gran d’aquestes peces, i per la seva condició escalar de la necessitat, on sovint a partir
de l’acumulació de diferents sectors que, en sí mateixos, no arriben al llindar de la
necessitat d’una escola, aquesta apareix per l’agregació de la població resident dels
diferents sector de menor dimensió. En aquest sentit es proposa un desplegament
potencialment generós de les noves necessitats escolars, que atenguin als diferents
nivells, des de l’escola bressol, fins l’ensenyament del batxillerat, passant pels centres
d’educació infantil i primària.
- Altrament, els serveis sanitaris de proximitat, com els centres d’assistència
primària per la cobertura de les necessitats futures, en concordança amb el nou
dimensionat de la ciutat.
c) Establir la localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de
correcció dels actuals desajustos que es donen en determinats àmbits de la ciutat i al
mateix temps, disposar aquestes noves localitzacions amb la voluntat expressa d’aprofitar
la seva capacitat de reforç dels nous teixits urbans. La localització d’aquestes noves peces
ha de centrar-se sobre nous àmbits de màxima centralitat i major accessibilitat, per
damunt de possibles criteris d’oportunitat en la major facilitat per l’obtenció del sòl.
- La important dotació d’equipaments esportius localitzats a la zona esportiva del
Fornàs i a la zona esportiva del Vilar són un element d’alta qualitat pel municipi de
Valls. No obstant aquesta condició de qualitat, la ciutat presenta un desequilibri
territorial en tant que tots ells estan situats a la part de llevant, deixant desatesos els
barris de les Comarques, Santa Magdalena i Mas Clariana. El Pla proposa corregir
aquest desequilibri mitjançant la reserva d’un ampli espai a ponent, destinat a la
construcció d’un nou complex esportiu vinculat als nous creixement que es donin en
aquesta part i en relació directa amb el parc urbà que es realitzi en els terrenys
propers al torrent de Sant Pou. Així doncs, la dotació d’equipaments esportius de Valls
vindrà complementada per una peça esportiva de gran significació que, en part,
reequilibrarà l’oferta actual de qualitat.
S'aconsella actualitzar i desenvolupar el MIEM per poder programar amb encert la
futura zona esportiva que es proposa a ponent i garantir la viabilitat de les
instal·lacions esportives a construir-hi en el futur.
- Per la resta d’equipaments d’atenció a les persones (centre cívics, centres per
joves, casals de la gent gran, ludoteca etc.. ) la ciutat de Valls i el desplegament dels
nous sectors de desenvolupament han de garantir una oferta de sòl suficient que
permeti amb garanties la cobertura total d’aquestes necessitats del futur.
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d) Finalment cal definir les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema
complex dins del qual desenvoluparan un paper què podrà ser canviant en el temps en la
mesura en que evolucionin les necessitats i els requeriments plantejats. Aquest caràcter
evolutiu del sistema i el seu funcionament obligarà a una màxima versatilitat i condició de
flexibilitat a possibles canvis funcionals, que hauran de ser especialment integrats dins
dels criteris per a l’establiment de les noves reserves.
L’ASSOLIMENT D’UN ESTÀNDARD DE QUALITAT
L’estàndard, com instrument indicador de la demanda global d’un determinat servei, és
utilitzat normalment en el planejament urbanístic per a definir els objectius desitjables,
per a quantificar els dèficits o necessitats acumulades (comparant els nivells assolits i els
requerits) i per a determinar les necessitats de creixement en funció dels augments de la
població.
D’acord amb el recompte efectuat (veure quadre en l’apartat 12 d’aquesta Memòria de
l’ordenació), el total del sostre residencial admès pel POUM de Valls en el sòl urbà
consolidat és de 2.477.457 m². La superfície de sòl qualificat com a sistema
d’equipaments en la mateixa classe de sòl és de 206.113 m². Això comporta 8,32 m² de
sòl destinat a equipaments per cada 100 m² de sostre residencial.
Afegint el sostre residencial i les cessions de sòl d’equipament previstes (227.230 m² de
sostre i 142.776 m² de sòl, respectivament) l’estàndard puja fins al 12,90 de sòl destinat a
equipaments per cada 100 m² de sostre residencial.

4.4. LA PRESERVACIÓ I INTEGRACIÓ DEL CONJUNT PATRIMONIAL

REGULACIÓ I INTEGRACIÓ DEL PATRIMONI
Aquest Pla ha impulsat la integració i l’ampliació del Catàleg de Béns a protegir del terme
de Valls vigent, afegint aquells elements que han assolit l’antiguitat necessària per ser
incorporats amb posterioritat a la seva redacció i fa seves les propostes generals
contingudes en el mateix document, integrant en la normativa del Pla les determinacions
respecte la preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat.
El Catàleg que incorpora el nou POUM ha tingut com a preàmbul la recollida d’informació
(catàlegs, inventaris, fitxes del Servei de Patrimoni de la Generalitat, bibliografia diversa,
buidat d’arxius...), el procés de reconeixement de tots aquells elements catalogats, i
l’inventariat a través d’un treball de camp exhaustiu d’aquells edificis, espais i conjunts
que presenten un valor formal d’especial interès, tant des del punt de vista històric,
arquitectònic i/o urbanístic. La finalitat d’aquesta primera aproximació ha estat
l’elaboració d’una primera llista d’elements susceptibles de ser catalogats i protegits.
El Catàleg vigent (PGOU 1988), ric en edificacions anteriors al segle XX concentrades
bàsicament al centre històric i amb una àmplia llista d’elements concrets, havia de
revisar-se i ampliar-se, especialment pel que fa a:
- Incorporació dels jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica.
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- Construccions en sòl no urbanitzable de les que, a part de l’ermita de Sant Llorenç i
la Granja de Doldellops, el catàleg vigent només en fa esment a la catalogació
conjunta de les Masies dels Boscos amb cap element concret.
- Arquitectura urbana més contemporània que és mereixedora a data d’avui de tenir
una protecció patrimonial.
- Protecció d’ambients pel fet de constituir un testimoni de l’evolució arquitectònica i
històrica.
- Protecció de les importants mostres d’arquitectura industrial, motor econòmic de
Valls des de la segona meitat del segle XIX i començaments del XX, amb les que ja es
va fer un primer pas amb la catalogació l’any 2008 de Ca Rull, Ca Clols i Ca Xapes,
edificis d’arquitectura industrial de començaments del XX.
Els criteris que s’han fet servir per a la inclusió de nous elements al nou Catàleg de béns a
protegir són els següents :
- L’antiguitat del bé i la importància històrica.
- La qualitat arquitectònica i formal.
- La rellevància del bé dins de l’època on s’emmarca.
- El manteniment de la tipologia pròpia de l’època on s’emmarca.
Amb tota la informació prèvia recollida, amb les premisses anteriorment exposades i amb
el treball de camp posterior s’ha elaborat el llistat de béns definitiu. El treball de camp
per a la redacció d’aquest Catàleg s’ha realitzat entre els mesos de gener de 2010 a
octubre de 2012.
El nou Catàleg de Béns a protegir es divideix en quatre parts, la primera correspon als
ambients protegits, i les tres restants corresponen a les categories de protecció que
estableix la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català:
1. BCIN: Béns Culturals d’Interès Nacional. Són els béns més rellevants del patrimoni
cultural català, declarats per l’Administració de la Generalitat, que els ha d’inscriure
al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional. Es classifiquen en: monument històric,
conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona d’interès etnològic, zona
arqueològica i zona paleontològica.
Les creus de terme i escuts heràldics estan declarats BCIN per la disposició addicional
1a de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en relació amb
la disposició addicional segona de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol que
fa referència al Decret 571/1963, de 14 de març (BOE 30.03.1963).
Pel Decret de 22 d’abril de 1949, BOE 05.05.1949, tenen consideració de BCIN tots els
castells i fortificacions.
2. BCIL: Béns Culturals d’Interès Local. Són els béns del patrimoni cultural català que,
tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Els béns
culturals d’interès local immobles són declarats pel Ple de l’Ajuntament en els
municipis de més de cinc mil habitants, o pel Ple del Consell Comarcal en els municipis
de menys de cinc mil habitants. També són considerats BCIL els béns immobles que
quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

146

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

4. MODEL DE CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE CIUTAT

incorporats en plans d’urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha
d’inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
3. BIPCC o BPU: Béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció
urbanística. Són construccions, edificis i conjunts d’edificacions que, tot i no haver
estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, arquitectònics o històrics per
formar part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català.
Els BCIN, BCIL i BPU s’endrecen i es codifiquen, en primer lloc, segons la seva
localització:
VCH

Valls Centre Històric.

V

Valls.

M

Masmolets.

F

Fontscaldes.

P

Picamoixons.

RT

Resta de terme.

Dins de cada paquet de localització, s’endrecen segons l’ús i segons l’època:
Jaciments.
Arquitectura militar.
Arquitectura religiosa.
Arquitectura residencial.
Arquitectura d’equipaments.
Usos terciaris.
Arquitectura industrial.
Infraestructures.
Elements concrets.
De tots els béns protegits s’ha elaborat la fitxa individualitzada corresponent, el
contingut de les quals s’ajusta a les directrius fixades pel DPTOP.
Baixes i descatalogacions
A part de la incorporació de nous béns, el nou Catàleg elimina de la llista els béns
desapareguts o fora del terme municipal, proposa la descatalogació d’aquells elements
que, a data d’avui, han perdut els valors pels que van ser incorporats i proposa el canvi
de catalogació de BCIL a BPU (o BIPCC -altres béns del patrimoni cultural català-)
d’alguns béns. L’òrgan competent per aprovar la descatalogació d’un BCIL és la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat.
En total, del catàleg vigent han desaparegut 10 béns, s’han descatalogat 3 elements,
hi ha 3 elements fora del terme municipal, 25 béns que han perdut valors i que es
proposen descatalogar, i un total de 17 elements que es proposa passar de BCIL a BPU.
Dels elements de l’annex 6 han desaparegut 24 elements, s’ha descatalogat 1 element,
han perdut valors 17 elements, i passen de BCIL a BPU un total de 23 béns.
Els béns protegits
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El Catàleg de Béns a protegir que inclou el POUM de Valls està format per: 13
ambients, 23 Béns Culturals d’Interès Nacional, 222 Béns Culturals d’Interès Local i 118
altres béns.
La investigació i el treball de camp per a la redacció d’aquest Catàleg s’ha dut a terme
entre els mesos de novembre de 2009 a desembre de 2011. A l’octubre de 2012 s’ha
revisat amb la incorporació d’elements de l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives
Castellet, objecte d’estudi per part de l’Institut d’Estudis Vallencs per a la
commemoració del 125è aniversari del seu naixement. Durant l’any 2015 i 2016 s’ha
completat el treball de camp i s’ha revisat el document amb la incorporació
d’elements de l’Annex 6 (catàleg previ) i d’altres resultat d’al·legacions.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

148

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

4. MODEL DE CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE CIUTAT

RECONEIXEMENT DE LES MASIES I CASES RURALS
D’acord amb el que estableix l’article 50.2 del text refós de la Llei d'urbanisme: “El
planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les
masies i les cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les
raons que en determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix
l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases
rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el
planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge.”
Per a l’elaboració del catàleg de masies ha servit de base les directrius marcades pel
Departament de la Generalitat competent en la matèria. Aquestes directrius fixen l’any
1956 com a punt de partida. Aquest any es va aprovar la Llei estatal del sòl on quedaven
legalitzades les edificacions en sòl no urbanitzable construïdes amb anterioritat. D’acord
amb el criteri anterior, seran catalogables les masies i cases rurals anteriors al 1956.
No hi ha antecedents en la catalogació de masies en el municipi de Valls, encara que
existeix una catalogació conjunta de les Masies dels Boscos al catàleg de béns del PGOU
del 1987. La metodologia de treball, a apart de la consulta de diferents fonts
documentals, ha consistit en el treball de camp a partir del que s’ha construït un
inventari, en el que s’han identificat tots els elements existents en el sòl no urbanitzable
anteriors al 1956 (cadastre 1955) i que el conformaven un total de 1.449 elements.
La identificació s’ha realitzat a partir de la superposició dels cadastres actuals i el del
1955 per tal de situar i identificar les edificacions i comprovar els canvis en les
delimitacions dels polígons (Polígon Industrial), subdivisions de parcel·les. A partir
d’aquesta informació, s’han diferenciat entre les construccions destinades a usos
residencials i les que tenien usos agrícoles restant, finalment, 488 elements susceptibles
de ser catalogats.
Després d’una primera lectura de la densificació del sòl no urbanitzable, trobem que la
majoria d’edificacions antigues (existents al cadastre de 1955 i més grans de 60 m², punt
de partida d’aquest catàleg) es troben concentrades bàsicament en els polígons 14, 24, 29
i 30. Aquests quatre polígons concentren la gran majoria de masies residencials i
d’estiueig de finals del XIX i començaments del XX. Podríem dir que els polígons menys
poblats coincideixen amb el nord del terme municipal 1, 2, 3, 4, 5 i 6, on trobem algunes
edificacions bastant disperses i la majoria vinculades a l’explotació agrícola. Pel que fa a
la resta de polígons cadastrals existeixen edificacions susceptibles de ser catalogades en
més o menys mesura, destacaríem el polígon 18 on hi ha un nombre significatiu de masies
del segle XVIII vinculades a l’explotació agrícola.
Criteris d’inclusió
De totes aquestes masies de l’inventari, s’ha fet el treball de camp corresponent. N’hi ha
algunes a les que no s’hi ha pogut accedir, bé perquè no s’hi ha trobat mai ningú (a totes
s’hi ha anat un mínim de 2 vegades) perquè no s’ha pogut localitzar la propietat o bé
perquè la propietat s’hi ha negat.
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A l’apartat d’annexes del document s’adjunta el llistat de les masies on no s’ha pogut
accedir i que són susceptibles de ser incloses en aquest Catàleg.
D’aquestes només s’han afegit al present Catàleg les que en tenim referències prèvies i
que compleixen amb els requisits establerts. Les restants que compleixin els criteris
explicats anteriorment i que vulguin ser incloses dins del Catàleg, hauran de redactar el
corresponent pla especial urbanístic, segons el que determini la Llei i la normativa
municipal.
També s’exclouen les masies que no tenen cap interès més enllà de la pròpia activitat que
legalment desenvolupen. Aquestes queden regulades per la Llei d’activitats econòmiques.
Finalment, han estat incloses dins del Catàleg de masies i cases rurals, un total de 183
edificacions.
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5. DIMENSIONAT I MODEL URBANÍSTIC DEL PLA
Tal i com s’indica en la Memòria social del POUM, Valls ha tingut un creixement
relativament elevat entre els anys 2001 i 2008, creixement que s’ha vist minvat a partir
del 2009 fins que al 2011 es produeix una pèrdua de població, accentuada entre el 2012 i
2013, tot i el repunt del 2012.
Així mateix, ha estat indicat que la natalitat en els darrers anys ha augmentat, a l’igual
que la mortalitat, obtenint-se un saldo net de creixement natural força apreciable; que
les migracions interiors, malgrat presentar un gran dinamisme en si mateix, si més no fins
el 2008 (a partir d’aquell any es produeix una inversió del pes dels fluxos i el saldo
resultant és negatiu) no expliquen l’augment de població donat que la immigració ni tant
sols amb saldos positius han compensat completament la pèrdua de població amb el que
és en la immigració d’origen estranger que cal cercar un dels principals components del
seu creixement.
També ha estat vist que l’estructura d’edats mostra una tendència al rejoveniment, tot i
que els adolescents i més joves segueixen tenint encara un pes relativament baix; i,
finalment, que els joves en edat de formar famílies (o que estan formant-les), tot i
augmentar en termes absoluts, han vist reduït el seu pes.
Aquest molt breu resum és el marc demogràfic considerat en les estimacions de població i
llars.
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5.1. POBLACIÓ I LLARS EN L’HORITZÓ 2026
L’estimació de població ha estat primer realitzada pel mètode d’extrapolació de taxes3,
en el qual s’ha tingut en consideració l’evolució de creixement de la població i la dels
seus components de creixement (el creixement natural i migratori) ajusten la població a
un horitzó temporal a partir d’uns supòsits de comportament de les dinàmiques
demogràfiques locals i de les tendències de moviments de població vinculats a processos
d’expansió o recessió més generals i posteriorment validades pel mètode de pes4.
En les estimacions de població, seguint els criteris de l’IDESCAT, han estat considerats tres
escenaris de creixement possibles: baix o de menor creixement, mitjà o escenari
intermedi, i finalment alt o de màxim creixement possible estimat.
En l’estimació del nombre de llars, realitzada a partir de l’estimació de l’evolució de la
dimensió mitjana de les llars, han estat considerats dos escenaris, el baix i l’alt; el primer
és indicador d’una grandària mitjana de les llars major que el segon o, altrament dit, un
menor nombre de llars però alhora amb més persones convisquent en la mateixa llar.
En tots tres escenaris de població s’ha partit del supòsit que Valls a mitjà termini
creixerà, que en cap cas assolirà els índexs màxims de creixement coneguts fins ara5 i en
dos dels escenaris s’ha considerat que el ritme de creixement anirà disminuint al llarg dels
anys a causa dels efectes de la pèrdua primer de població reflex del context econòmic
regressiu que s’està vivint i que afecta les dinàmiques demogràfiques, i posteriorment a
causa d’una recuperació que es creu que pot ser lenta; ambdós factors incidiran en el
moviment natural (menys naixements i en conseqüència major pes de la mortalitat en el
saldo resultant) i en l’estructura d’edats, més que no el procés de transformació i
maduració del municipi, donat que objectivament Valls encara té un bon recorregut per al
creixement; altrament dit, podrien ser factors globals (i per tant externs a la casuística
pròpia del municipi) els que afectarien al seu creixement.
Així doncs, en l’escenari baix s’ha partit de la premissa que Valls perdrà població en els
primers anys del període, mentre que en l’escenari mitjà es considera que el creixement
que tindrà en els propers 4 o 5 anys serà mínim, com s’ha esdevingut en els darrers 3
anys; contràriament, en l’alt es considera què la dinàmica de creixement es recuperarà
abans tot i que sense ser notòria, donat que la incidència de l’actual situació de crisi
econòmica, financera i immobiliària impedirà que mobilitat residencial i immigració
econòmica es recuperin amb la mateixa fortalesa que en la dècada anterior, no es
produirà de manera immediata i també caldrà veure com haurà afectat a la població.

3

L’estimació de població és el resultat d’aplicar una taxa de creixement estimada a partir de la
combinació de la seva evolució com de l’aplicació d’unes hipòtesis de creixement demogràfic.
4
El mètode de pes es basa en el càlcul de l’evolució del pes del municipi en un àmbit territorial
major del qual es disposin projeccions i projectar-ne l’evolució. En el cas de Valls ‘ha emprat la
comarca de l’Alt Camp, la qual disposa de les projeccions realitzades per l’IDESCAT fins l’any 2021.
5
Cal matisar aquesta afirmació: els creixements no són constants en el temps i anualment poden
haver variacions acusades ara bé, en unes estimacions de població resulta molt difícil preveure
aquests canvis anuals amb el que els creixements estimats segueixen una corba continua. A la realitat
es poden produir puntes, tant en sentit positiu com negatiu, similars a les que hi ha hagut però en la
corba queden diluïdes.
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Finalment, advertir que les estimacions demogràfiques tenen també uns límits
que s’exposaran posteriorment.
Les hipòtesis de partida, segons escenari, han estat:
En l’escenari baix s’ha partit de la premissa que Valls perdrà població en els primers
anys del període; es considera que els fluxos de mobilitat residencial disminuiran molt
i a més el saldo seguirà sent negatiu ja que es donarà una reducció del flux d’entrada
de nova població (immigració) i el de sortida (emigració) tot i que aquest darrer
seguirà sent superior al d’entrada. En aquest escenari, la incidència del creixement
natural serà important.
En l’escenari mitjà es considera que el creixement que tindrà en els propers 4 o 5 anys
serà mínim o proper a 0, com s’ha esdevingut en els darrers 3 anys. les tendències
apuntades en l’escenari baix es produiran igualment tot i que amb algunes diferències:
els fluxos migratoris aniran disminuint però més suaument, sense que es produeixi una
caiguda tant sobtada del creixement. A l’igual que en l’escenari anterior el creixement
natural tindrà una major incidència però a diferència d’aquell no es notarà tant ja que
la mobilitat residencial tindrà un major efecte sobre les dinàmiques de creixement.
Tampoc seran tant evidents els efectes de la maduració de l’estructura d’edats ja que
la mobilitat residencial seguirà suavitzant-los.
En l’escenari alt es considera que la mobilitat residencial, tot i reduir-se inicialment,
es recuperarà malgrat que no als mateixos ritmes que en els moments de màxim
creixement. El creixement natural augmentarà de forma més evident que en els altres
dos escenaris, conseqüència d’un augment de la natalitat que se situarà força per
damunt la mortalitat què, tot i seguir creixent no ho farà en unes proporcions
semblants a la natalitat. L’estructura d’edats del municipi es veurà més rejovenida
que en els dos escenaris anteriors tot i que encara no compensarà la població adulta.

Així doncs, aplicant aquests criteris ens podem trobar com escenaris de població i llars
possibles per a Valls a l’any 2026.
Baix

Mitjà

Alt

Població 2026

26.709

29.411

32.483

Llars 2026

10.117

11.268

12.445

Font: elaboració pròpia

La població de Valls a l’horitzó 2026 es pot moure en una forquilla compresa entre els
26.700 i 32.500 habitants.
Cal comentar que, respecte el document d’Avanç, s’han ajustat lleugerament els resultats
de les estimacions, mantenint les mateixes tendències però incorporant la frenada del
moviment residencial que s’està produint en dates recents. Aquests canvis afecten,
també, al còmput dels habitatges necessaris, tot i que no es produeix una gran alteració
dels resultats.
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5.2. NECESSITATS D’HABITATGES A VALLS
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona assigna a Valls l’estratègia de creixement
potenciat i determina que el POUM ha de fer una major previsió de sòl de
desenvolupament urbanístic que la que resultaria de considerar només les seves
necessitats internes. De fet, en la memòria del PTPCT, s’indica que Valls podria tenir un
increment d’entre 2.380 nous habitatges principals (escenari de referència) i un màxim de
8.628 (escenari anomenat nod 4) un nombre total estimat de 15.672 habitatges principals
al 2026, finalment proposats (memòria del PTPCT, apartat 2.3, escenaris econòmics i
demogràfics, pàgines 2.24 i 2.25).
Amb tot, el POUM ha estat dimensionat en coherència al resultat de participació
ciutadana, en què hi ha hagut un ampli consens en un model de creixement moderat i una
oferta de nou habitatge suficient però continguda i diversificada, tot mantenint una
proporció similar en relació l’habitatge principal a l’actual.
Recuperant les estimacions de llars al 2026, aquestes podrien moure’s en una forquilla que
aniria de les 10.100 a les 12.500 unitats, amb una previsió de noves llars que podria
moure’s entre les una mica més de 600 en un escenari de mínims6 a les quasi 2.950 unitats
en un escenari de plena recuperació i dinamització econòmica i, per tant, demogràfica.

5.3. DIMENSIONAT GENERAL DEL PLA
El nombre de llars estimades a l’any 2026 per Valls no es tradueix automàticament en
nombre d’habitatges totals necessaris sinó que cal comptar amb un marge de cobertura
entre oferta i demanda, amb coeficients de mercat suficients (sempre es situen entorn a
2,00 o 2,50) que garanteixin, si és possible, que no es produirà un rescalfament del mercat
per la major escassetat de sòl destinat a la construcció i producció immobiliària
d’habitatges. Les noves unitats d’habitatge necessàries (incloses les noves llars estimades)
podrien oscil·lar entre les 1.500 i les 7.000 si el termini considerat és el 2026, i les 1.900 i
les 9.300 si es considera el 2030 com a termini final, si es mantenen els escenaris de
mínim i de màxim anteriorment exposats com a marcs de referència.
Baix

Mitjà

Llars al 2010
Nous habitatges principals al 2026

Alt

9.511
606

1.757

2.934

Resta habitatges 2026

909

2.636

4.402

Habitatges totals 2026

1.516

4.394

7.336

Font: elaboració pròpia

6 Recordar que aquest escenari significaria que la situació de regressió derivaria en una
d’estancament sense haver aconseguit capgirar les repercussions de la crisi en les dinàmiques
demogràfiques.
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5.3.1. L’habitatge protegit
El POUM contempla la reserva de sòl en el que es pugui edificar els habitatges protegits
que la legislació urbanística determina, en funció dels següents criteris i constatacions:
- Les determinacions establertes respecte la reserva de l’habitatge protegits i
concertats, recollits en la Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, tenen caràcter de mínims i la memòria social es l’instrument que valida,
avala i constitueix la base d’aquesta potencial correcció.
- La localització del habitatges protegits, segons les determinacions de la legislació
vigent es realitzaran evitant la concentració excessiva d’aquests tipus d’habitatges per
tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó
de llur nivell de renda.
En la taula resum s’han posat les principals dades sobre sostre residencial, nombre
d’unitats i superfície mitjana de l’habitatge segons tipus. El total d’habitatge que es
podria obtenir amb el desenvolupament total del POUM, cobreix abastament les
necessitats identificades, ròssec inclòs, si l’horitzó temporal de referència és el 2026, en
qualsevol dels escenaris (aquí només s’han posat els extrems d’una forquilla que ofereix
fins a 6 possibilitats). Si l’horitzó temporal de referència fos el 2030, l’escenari alt de
població i alt de llars es veuria força compromès.

Sostre residencial
m²
Habitatge lliure

%

Habitatges
Unitats

%

Superfície
mitjana
habitatge

499.466

72,48%

4.529

66,79%

100

63.516

9,22%

706

10,41%

90

Habitatge de règims general i/o especial

126.174

18,31%

1.483

21,87%

85

Habitatge total

689.152 100,00%

Habitatge de preu concertat

6.718 100,00%

En qualsevol cas, i pel que al nombre d’unitats d’habitatge, el POUM preveu l’optimització
d’aquest sostre, amb l’aplicació d’un concepte dinàmic de la densitat, això és, optimitzar
el sostre d’unitats d’habitatge de forma que les unitats residencials que s’obtinguin, siguin
el resultat d’assignar 100 m²/hbtg als habitatges lliures, 90 m²/hbtg als habitatges de
preu concertat i 85 m²/hbtg als habitatges en règims general i/o especial, ja que
majoritàriament la dimensió mitjana de la composició familiar dels principals destinataris
d’aquesta habitatges, són segons s’ha descrit anteriorment, unitats familiars de menor
nombre de membres.
En relació amb les reserves d’habitatge amb algun tipus de protecció, amb el POUM es
podrien obtenir una mica més de 2.240 unitats, quasi cobrint les estimades com a
necessàries si no es té en consideració aquelles unitats que s’haurien d’obtenir mitjançant
altres tipus de polítiques d’habitatge social i/o assequible; en cas d’incloure-les, el
superàvit que es podria generar amb el POUM seria de més de 400 unitats. És així que es
considera que la reserva mínima obligatòria, del 20% + 10% del nou sostre residencial per
habitatge amb algun règim de protecció oficial, pot resultar suficient.
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Cal afegir que s’ha delimitat quatre polígons d’actuació urbanística (vegeu llistat) que no
contenen sostre residencial de nova implantació, amb el que no poden ser inclosos entre
els sòls que han de reservar sòl per habitatge amb protecció oficial:

Sector

Nom

PAU-10

PLANA DE BERGA

PAU-17

CA MAGRANÉ

PAU-23

PLAÇA DE L'OLI

PAU-24

CARRER DE SANT ANTONI

Igualment, s’han delimitat tres sectors d’activitat econòmica que no inclouen sostre
residencial (PAU-06 Palau de Reig S1 2a fase, PAU-15 Cooperativa de Valls, PAU-16 Islasol)
i es reserva un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat, també per a usos no residencials
(Porta Pla de Santa Maria, en SUND), i que, per tant, tampoc estan inclosos en les taules
on es detallen els sectors residencials.
Finalment, s’han inclòs tres sectors en què la tipologia dominant de l’habitatge
(unifamiliar aïllat amb una densitat menor a 20 habitatges per hectàrea) desaconsellen
completament fer-hi reserva de sòl per HPO ja que podria suposar generar unes petites
zones tipològicament i socialment diferenciades que podrien conduir-les a la seva
estigmatització a l’allotjar població que no pot accedir a l’habitatge de lliure mercat. És
el cas del PPU-05 Coll de Mola, a Picamoixons; del PAU-09 (urbanització residencial Sol i
Vent); i del PAU-22 (tennis Bon Sol).
En relació el PAU-01 Antiga Fàbrica Dasca, aquest polígon es correspon amb l’àmbit de la
unitat d’actuació U.A.7 Antiga fàbrica Dasca delimitada per l’anterior PGOU .En tant que
el projecte de reparcel·lació de la UA-07 va ser aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia 366/2004, l’1 de desembre de 2004, no es considera sostre de nova implantació
d’aquest POUM, d’acord amb l’article 57.4.b) del TRLU.
En relació al PAU-13 (Santa Gemma), aquest és un polígon d’actuació urbanística en sòl
urbà consolidat que es correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-14 Santa Gemma
delimitada per l’anterior PGOU. La finca de titularitat privada inclosa dins d’aquest àmbit
de sòl urbà consolidat és la resultant del projecte de reparcel·lació de la UA-14 delimitada
per l’anterior PGOU i aprovat definitivament en data 9 de juny de 2008, i manté el sostre
residencial màxim que va ser adjudicat. Per aquesta raó, i d’acord amb l’article 57.4 del
TRLU, no es considera sostre residencial de nova implantació i no ha de fer reserva per a
la construcció d’HPO.
En relació el PPU-05, el sostre total de protecció pública que correspondria al pla parcial
urbanístic Coll de Mola (subsectors 1 i 2), tenint en compte el sòl pendent de reparcel•lar
en el subsector 1 cedit a compte de les posteriors cessions, seria el 30% dels 8.437 m²st de
sostre residencial total, és a dir: 1.476,39 m²st. En tant que es va acordar conjuntament
amb l’Entitat Descentralitzada de Picamoixons i la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge, traslladar 1.000 m² de sostre destinat a habitatge de protecció pública al
sector El terreny dels hereus, segona fase, aprovat definitivament en data 28.10.2011
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(DOGC 5876 del 11.05.2011) quedaria en el subsector 2, un sostre destinat a habitatge
protegit de 476,39 m²st.
D’altra banda, en el PAU-22 el nombre d’habitatges que es poden obtenir és tant baix (per
raons geomètriques de la parcel·la, únicament se’n poden fer tres) que, tot i ser nou
sostre residencial, la funció real d’aquest àmbit és més propera a la de compleció que no
a l’extensió urbana.

Aquesta reserva de sòl, en termes percentuals de sostre, es veurà ampliada en termes
percentuals en termes d’unitats d’habitatge, ja que en les diferents fitxes normatives del
Pla, es determina un criteri de quantificació dinàmica de la densitat, que en permet la
seva optimització de forma que les unitats residencials obtingudes, siguin el resultat
d’assignar 100 m²/hbtg als habitatges lliures, 90 m²/hbtg als habitatges de preu concertat
i 85 m²/hbtg als habitatges en règims general i/o especial, ja que majoritàriament la
dimensió mitjana de la composició familiar dels principals destinataris d’aquesta
habitatges, són unitats familiars de menor nombre de membres.

Així doncs, el quadre anterior es corregeix un cop descomptats els sectors on, per la
tipologia dominant, no es pot fer habitatge protegit:
Sostre residencial
m²
Habitatge lliure
Habitatge de preu concertat
Habitatge de règims general i/o
especial
Habitatge total

%

Habitatges
Unitats

%

Superfície
mitjana
habitatge

441.191

69,9%

4.235

67,4%

100

63.515

10,1%

706

10,5%

90

126.172

20,0%

1.483

22,1%

85

630.878

100%

6.424

100%

L’oferta d’habitatges protegits es repartirà de forma intencionada pel conjunt dels nous
sectors que tinguin densitat i tipologies residencials adequades a la implantació d’aquests
tipus d’habitatge.
La relació dels diferents sectors de planejament, així com les diferents reserves de sòl
destinat a habitatge protegit que es realitza en el present POUM, es detalla en el següent
apartat sobre unitats de planejament.
5.3.2. Les unitats residencials
En coherència amb els punts descrits anteriorment, el POUM estableix un conjunt
d’unitats residencials, on estan inclosos els àmbits i els sectors del sòl urbà (consolidat i
no consolidat) i els sectors de sòl urbanitzable (delimitat i no delimitat) destinats a acollir
usos residencials i que constitueixen l’oferta bàsica del creixement residencial del Pla.
Aquesta oferta cal que s’entengui com a principal però no l’única del Pla ja que s’ha de
tenir en compte, també, les unitats de creixement que es determinen en els polígons
d’actuació urbanística de dotació o l’oferta que es puguin derivar del mateix teixit
residencial i del parcel·lari encara vacant.
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El nou Pla opta per un model urbanístic doble: d’una banda, de consolidació del model
actual i, de l’altra, de definició dels nous creixements que possibilitin la reorientació de
l’actual oferta de sòl i habitatge del municipi de Valls. La proposta de creixement
residencial del Pla s’estructura en base a un conjunt d’unitats de planejament
residencial (que inclouen tant els polígons d’actuació urbanística, com els plans de
millora urbana, els plans parcials urbanístics delimitats i els àmbits de sòl urbanitzable no
delimitat d'ús majoritàriament residencial) que es descriuen en els apartats que segueixen
a continuació.
Les taules dels àmbits i sectors que segueixen a continuació inclouen dades sobre
superfície i nombre d’habitatges totals, de tal manera que la xifra global dóna una
aproximació del dimensionat del Pla i del potencial d’habitatges que es localitza.
L’objectiu és, en definitiva, formular d’una manera coherent la hipòtesi de càlcul de
l’oferta de sòl residencial. Les dades serveixen per disposar d’un dimensionat general del
Pla, que ha de donar cabuda a la potencial demanda dels propers anys i, a la vegada,
orientar l’extensió del creixement de forma que tendeixi al reequilibri entre les parts del
territori municipal.

• Polígons d’actuació urbanística, d’ús residencial
Els polígons d’actuació urbanística delimitats en sòl urbà consolidat i no consolidat d’ús
majoritàriament residencial es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes dels annexes
normatius que formen part de la documentació d'aquest POUM.

Q1. Quadre dels polígons d’actuació urbanística amb sostre residencial

ÀMBIT

SUPERFÍCIE
m²

sostre no
residencial
m²

sostre
residencial

nou
hbtg

HBTG
hbtg
TOTALS lliures

m²

234.391

20.821

94.533,21

653

716

466

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

11.011

6.839

16.211,57

162

162

162

666,00

8

8

677

222

dns.bruta
hbtg/Ha

Polígons d'actuació urbanística
PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

hbtg hbtg HPO
concert general i
at
especial

40

87

5

1

2

1.932
147
118

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

4.550

3.211

3.375,00

36

36

24

4

8

79

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

739

2.153,00

22

22

15

2

5

131

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

811

5.385,00

57

57

38

6

13

66

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

6.825,60

60

60

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

7.509,00

79

79

53

8

18

191

3.447

2.115,00

13

13

6

2

5

38

66.444

12.081,00

31

45

31

2.641

18.363,75

8

57

8

PAU-08 LA FRATERNAL
PAU-09 SOL I VENT
PAU-10 PLANA D'EN BERGA

103.386

1.131

70

7
6

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

780

1.560,00

12

12

6

2

4

39

PAU-12 LA CANDELA

4.095

400

3.548,00

28

28

16

4

8

68

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

2.465

427

1.279,69

13

13

9

1

3

PAU-17 CA MAGRANÉ

345

277

831,00

9

9

9

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

926

3.355,00

35

35

23

4

8

323

196

473,00

5

5

3

1

1

155

4.526,00

48

48

32

5

11

197

PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA
PAU-22 TENNIS BON SOL

2.435
492

1.230
157

2.528

314,00

3

3

2

1.769,60

3

3

3

62
261

1

236

61
12

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

413

1.348,00

13

13

13

90

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

422

844,00

8

8

8

190

• PAU-01. Polígon d’actuació urbanística Antiga Fàbrica Dasca. El seu àmbit
comprèn el sòl situat al nord del nucli antic de Valls, entre la carretera de Montblanc,
el carrer de Mossèn Martí, el carrer de Santa Joaquima de Vedruna i el carrer de la
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Indústria. Es correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-7 Antiga fàbrica Dasca
delimitada per l’anterior PGOU. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de
11.011 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials i garantir la cessió d’una peça de sòl per tal de configurar un
solar destinat a espai lliure central en el sector.
• PAU-02. Polígon d’actuació urbanística Biblioteca Popular. El seu àmbit comprèn
el sòl situat al nord del nucli de Valls, al costat de la biblioteca popular, entre el
carrer Joaquima de Vedruna i la prolongació del carrer de Carles Cardó. La superfície
del polígon d’actuació urbanística és de 677 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials i garantir la cessió d’una peça de sòl contigua als terrenys de
la biblioteca popular, per tal de configurar un solar destinat a jardí urbà.
• PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Indústria - Fortuna. El seu àmbit comprèn
el sòl situat al nord del nucli antic de Valls, a l’interior de l’illa delimitada per la
carretera de Montblanc, el carrer de la Indústria, el carrer de l’Abat Llord i el carrer
de Miralbosc. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 4.550 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials; garantir la cessió de sòl com espai lliure de l’interior d’illa i
garantir un pas en planta baixa que uneixi el carrer Abat Eixamus amb l’espai lliure de
l’interior d’illa.
• PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Priorat del Lledó. El seu àmbit comprèn el
sòl situat al nord-est del nucli antic de Valls, a l’interior de l’illa delimitada pel carrer
Colom, el carrer Bisbe Palau, el carrer d’en Veciana i el carrer del General Alaix. La
superfície del polígon d’actuació urbanística és de 1.683 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials; garantir la cessió de sòl com espai lliure de l’interior d’illa i
garantir un pas en planta baixa que uneixi el carrer Colom amb l'espai lliure interior.
• PAU-05. Polígon d’actuació urbanística Camí del Bosc. El seu àmbit comprèn el sòl
situat a ponent del nucli de Valls, per sota la residència Alt Camp, entre la carretera
de Picamoixons i l’avinguda de les Comarques. La superfície del polígon d’actuació
urbanística és de 8.611 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials; garantir la cessió d’una peça de sòl propera a la carretera
de Picamoixons per tal de configurar un solar destinat a equipaments i garantir la
cessió de sòl destinat a espais lliures per tal de millorar la connectivitat entre el
centre cívic de les Comarques i el nou creixement de ponent.
• PAU-06. Polígon d’actuació urbanística Santa Gemma. El seu àmbit comprèn el sòl
urbà consolidat situat al nord-est del nucli de Valls, entre la carretera del Pla, el
carrer del Mestral, i el carrer de Figuerola. Es correspon amb l’àmbit de la unitat
d’actuació UA-14 Santa Gemma delimitada per l’anterior PGOU. La superfície del
polígon d’actuació urbanística és de 12.248 m². Dins l’àmbit s’inclouen 3.716 m² de
sòls de titularitat pública no computables com a finques aportades.
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Els seus objectius són: mantenir les cessions efectuades en base al projecte de
reparcel·lació voluntària aprovat definitivament el 9 de juny de 2008 i publicat al
BOPT el 7 de juliol i garantir la urbanització de la carretera del Pla, del carrer del
Mestral i del carrer Figuerola que limiten l’àmbit.
• PAU-07. Polígon d’actuació urbanística L’Escorxador. El seu àmbit comprèn el sòl
situat al nord del nucli antic de Valls, entre el carrer de Sant Benet, el carrer de
l’Escorxador i el torrent de la Xamora. Coincideix amb l’àmbit del Pla especial 7
delimitat per l’anterior PGOU. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de
4.141 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials i garantir la cessió de sòl de l’espai lliure proper al torrent
de la Xamora, amb possibilitat de construir un aparcament en el subsòl.
• PAU-08. Polígon d’actuació urbanística La Fraternal. El seu àmbit comprèn el sòl
situat a la zona residencial de la Fraternal, entre el carrer de Josep Yxart, el carrer
d’Apel·les Mestres i el torrent de la Xamora. La superfície del polígon d’actuació
urbanística és de 3.447 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials i garantir la cessió d’una peça de sòl contigua al torrent de
la Xamora per tal de configurar un solar destinat a espais lliures.
• PAU-09. Polígon d’actuació urbanística Sol i vent. El seu àmbit comprèn les
parcel·les de la urbanització Sol i vent situada a l’est de la carretera de Montblanc i al
sud de la carretera N-240. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 66.444
m².
Aquestes parcel·les de sòl urbà no consolidat han estat incloses dins d’aquest polígon
d’actuació amb les finalitats següents: completar el teixit urbà de baixa densitat
d’aquest àmbit que ja acull algunes edificacions aïllades d’habitatges unifamiliars;
costejar i executar les obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys assoleixin
la condició de solar, en els termes assenyalats per l'article 29.a, del TRLU; i garantir la
cessió i urbanització del sòl reservat per als sistemes urbanístics locals.
• PAU-10. Polígon d’actuació urbanística Plana d’en Berga. El seu àmbit comprèn les
parcel·les de la urbanització Plana d’en Berga, situada entre la carretera de Montblanc
i la nova autovia A-27. Es correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-20
delimitada per l’anterior PGOU. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de
103.386 m².
Aquestes parcel·les de sòl urbà no consolidat han estat incloses dins d’aquest polígon
d’actuació amb la finalitat de completar el teixit urbà, possibilitant una millora
puntual de l’àmbit, sense transformació del teixit urbà ni dels usos existents, així com
la de garantir la cessió i urbanització del sòl reservat per als sistemes urbanístics
locals. En concret, els seus objectius són: millorar la urbanització dels vials i
completar les xarxes de serveis de l'àmbit; i garantir la cessió i urbanització de les
peces de sòl destinades a espais lliures, equipaments comunitaris i serveis tècnics i
ambientals.
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L'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova
implantació i, consegüentment, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges
de protecció pública.
• PAU-11. Polígon d’actuació urbanística Cooperativa de Fontscaldes. El seu àmbit
comprèn el sòl situat al sud del nucli Fontscaldes per sota de l’antiga carretera del coll
de l’Illa. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 3.106 m².
Els seus objectius són: ordenar la façana de l’antiga carretera del coll de l’Illa,
completant els usos residencials existents i garantir la cessió d’un espai lliure per a
l’esbarjo dels residents.
• PAU-12. Polígon d’actuació urbanística La Candela. El seu àmbit comprèn el sòl
situat al nord del grup Fraternal, a l’oest del grup Albada i al sud de l’IES Jaume
Huguet. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 4.095 m².
Els seus objectius són: garantir la cessió i la urbanització de l’espai lliure situat al límit
est de l’àmbit; transformar la zona terciària a residencial seguint el teixit més proper i
donar continuïtat a l’avinguda de les Illes Balears i al carrer de Mallorca.
• PAU-14. Polígon d’actuació urbanística Carrer Pi de Voltor. El seu àmbit inclou els
terrenys situats al nord-oest del nucli de Valls, a banda i banda del carrer del Pi del
Voltor, entre la carretera de Montblanc i el carrer Bonaventura Casas. La superfície del
polígon d’actuació urbanística és de 2.465 m². Dins l’àmbit s’inclouen 372 m² de vials
públics.
Els seus objectius són; transformar un àmbit ocupat per un habitatge unifamiliar i uns
horts propers al torrent de la Xamora; ordenar una peça de sòl per a ubicar-hi
edificacions destinades a acollir habitatges plurifamiliars; i garantir la cessió d’una
peça de sòl propera al torrent de la Xamora, destinada a espais lliures.
• PAU-17. Polígon d’actuació urbanística Ca Magrané. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats dins del nucli de Valls entre el carrer d’en Simó i el carrer de
l’Escrivania. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 345 m².
Aquestes parcel·les de sòl urbà no consolidat han estat incloses dins d’aquest polígon
d’actuació amb la finalitat de completar el teixit urbà, possibilitant una millora
puntual de l’àmbit, sense transformació del teixit urbà ni dels usos existents, així com
la de garantir la cessió i urbanització del sòl reservat per als sistemes urbanístics
locals. En concret, els seus objectius són: completar i ordenar la plaça de l’església i
garantir la cessió de l'espai en planta baixa destinat a equipament.
L'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova
implantació i, consegüentment, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges
de protecció pública.
• PAU-18. Polígon d’actuació urbanística Gassó Nord. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats a l’est del nucli de Valls entre el carrer de la Muralla i el carrer d’en
Gassó. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 1.482 m².
Els seus objectius són: garantir la cessió del sòl destinat a vial per tal de poder
connectar el carrer de la Muralla amb el carrer d’en Bosc i donar continuïtat al carrer
de les Monges.
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• PAU-19. Polígon d’actuació urbanística Cinema Valls. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats entre el PAU 18 i el carrer d’en Bosc. La superfície del polígon
d’actuació urbanística és de 323 m².
Els seus objectius són: garantir la cessió del sòl destinat a vial per tal de poder
connectar el carrer de les Monges i el carrer de la Muralla del Castell amb el carrer
d’en Bosc.
• PAU-20. Polígon d’actuació urbanística Gassó Sud. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats entre el carrer de la Muralla del Castell, la plaça de Sant Francesc i el
carrer d’en Bosc. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 2.435 m².
Els seus objectius són: garantir la cessió del sòl destinat a vial per tal de poder
connectar el carrer de la Muralla del Castell amb el carrer d’en Bosc.
• PAU-21. Polígon d’actuació urbanística Ca Porta. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats entre el carrer de Sant Isidre i el carrer d’Artús. La superfície del polígon
d’actuació urbanística és de 492 m².
Els seus objectius són: esponjar la trama urbana mitjançant la formació d’una plaça en
la confluència dels carrers i garantir la cessió de les peces de sòl destinades a espais
lliures.
• PAU-22. Polígon d’actuació urbanística Tennis Bon Sol. El seu àmbit comprèn una
parcel·la de la urbanització Bon Sol situada en el seu límit sud-oest. La superfície del
polígon d’actuació urbanística és de 2.528 m².
Els seus objectius són: possibilitar la transformació d’ús d’una parcel·la de la ciutat
jardí Bon sol qualificada d’equipament privat en la que hi ha unes pistes de tennis en
desús i ajustar els paràmetres d’ús i d’ordenació de la parcel·la, en coherència amb
les del seu entorn.
• PAU-23. Polígon d’actuació urbanística Plaça de l’Oli. El seu àmbit comprèn vàries
parcel·les situades al barri antic de Valls, entre la plaça de l’Oli i els carrers
d’Espardenyers i de la Peixateria. La superfície del polígon d’actuació urbanística és
de 500 m².
Aquestes parcel·les de sòl urbà no consolidat han estat incloses dins d’aquest polígon
d’actuació amb la finalitat de completar el teixit urbà, possibilitant una millora
puntual de l’àmbit, sense transformació del teixit urbà ni dels usos existents, raó per
la qual no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública. En
concret, els seus objectius són: dinamitzar econòmicament i socialment una de les
zones del barri antic de Valls més degradades urbanísticament i intervenir en varies
edificacions que presenten greus problemes de patologies estructurals que han
comportat o poden comportar la declaració de ruïna dels immobles.
Per raó de l’interès general dels seus objectius, el polígon d’actuació s’executarà pel
sistema d’expropiació.
L'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova
implantació i, consegüentment, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges
de protecció pública.
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• PAU-24. Polígon d’actuació urbanística Carrer Sant Antoni. El seu àmbit comprèn
vàries parcel·les situades al barri antic de Valls, entre els carrers de Sant Antoni i de
Santa Margarita. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 422 m².
Aquestes parcel·les de sòl urbà no consolidat han estat incloses dins d’aquest polígon
d’actuació amb la finalitat de completar el teixit urbà, possibilitant una millora
puntual de l’àmbit, sense transformació del teixit urbà ni dels usos existents, raó per
la qual no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública. En
concret, els seus objectius són: dinamitzar econòmicament i socialment una de les
zones del barri antic de Valls més degradades urbanísticament i intervenir en varies
edificacions que presenten greus problemes de patologies estructurals que han
comportat o poden comportar la declaració de ruïna dels immobles.
Per raó de l’interès general dels seus objectius, el polígon d’actuació s’executarà pel
sistema d’expropiació.

• Plans de millora urbana, d’ús residencial
Els plans de millora urbana en sòl urbà (consolidat i no consolidat) d’ús majoritàriament
residencial es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes dels annexes normatius que
formen part de la documentació d'aquest POUM.

Q2. Quadre dels plans de millora urbana amb sostre residencial
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PMU-01. Pla de millora urbana Vallense. El seu àmbit comprèn els terrenys situats al
sud-oest del nucli de Valls, entre la carretera d’Alcover, la carretera de Tarragona, el
límit amb el sector PMU-02 i el torrent de Sant Pou. La superfície del sector és de
8.280 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest buit urbà reforçant el caràcter residencial
d’aquesta part de la vila de Valls i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures
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que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la resta de sectors veïns
complementaran el Parc perifluvial de Sant Pou.
PMU-02. Pla de millora urbana Fàbrica del Gas. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats al sud-oest del nucli de Valls, entre la carretera de Tarragona, el límit amb el
sector PMU-01, el límit amb el sector PMU-03 i el torrent de Sant Pou. La superfície del
sector és de 16.839 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest buit urbà reforçant el caràcter residencial
d’aquesta part de la vila de Valls i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures
que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la resta de sectors veïns
complementaran el Parc perifluvial de Sant Pou.
PMU-03. Pla de millora urbana Molins. El seu àmbit comprèn els terrenys situats al
sud-oest del nucli de Valls, entre la carretera de Tarragona, el torrent del Catllar, el
torrent de Sant Pou i el límit amb el sector PMU-02. La superfície del sector és de
10.222 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest buit urbà reforçant el caràcter residencial
d’aquesta part de la vila de Valls i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures
que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la resta de sectors de llevant,
complementaran el Parc perifluvial de Sant Pou i del Catllar.
PMU-04. Pla de millora urbana Convent del Carme. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats al sud del nucli de Valls, entre el convent del Carme, la cooperativa
agrícola, el torrent del Catllar i el límit amb el sector PMU-05. La superfície del sector
és de 37.432 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors de llevant, complementaran el Parc perifluvial del Catllar, i obtenir la
cessió de les peces de sòl destinades a equipaments.
PMU-05. Pla de millora urbana Hort del Pando. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats al sud del nucli de Valls, entre el límit amb el sector PMU-04, el torrent del
Catllar i el límit amb el sector PMU-06. La superfície del sector és de 12.485 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls i obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors de llevant, complementaran el Parc perifluvial del Catllar.
PMU-06. Pla de millora urbana Les Parellades. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats al sud del nucli de Valls, entre el límit amb el sector PMU-05, el torrent del
Catllar i la carretera de Tarragona. La superfície del sector és de 12.758 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
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coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls i obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors de llevant, complementaran el Parc perifluvial del Catllar.
PMU-07. Pla de millora urbana Balcó del Torrent. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats a ponent del nucli de Valls, entre el mesclant del torrent de la Xamora i el de
Sant Pou i el carrer de la Candela. La superfície del sector és de 4.393 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors del mesclant de torrents, complementaran el Parc perifluvial de la
Xamora, i obtenir la cessió de les peces de sòl destinades a equipaments.
PMU-08. Pla de millora urbana La Font d’en Bosch. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats a ponent del nucli de Valls, entre el torrent de la Xamora, la Muralla
de Sant Antoni i el Raval de la Farigola. La superfície del sector és de 10.570 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls i obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures situades en la part central de l’àmbit que podran ser
utilitzats per a esdeveniments singulars i, alhora, protegiran les visuals sobre l’església
de Sant Joan.
PMU-09. Pla de millora urbana Molí dels Çacelada. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats al nord-oest del nucli de Valls, entre el Torrent de la Xamora, el torrent de
Sant Pou i el barri de la Fraternal. La superfície del sector és de37.675 m² i la
superfície computable del sector, un cop descomptats els sòls de domini públic, és de
37.482 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors del mesclant de torrents, complementaran el Parc perifluvial de la
Xamora i de Sant Pou i Obtenir la cessió de la peça de sòl de l’antiga adoberia Clols
per a destinar-ho a equipaments.
PMU-10. Pla de millora urbana Provença. El seu àmbit comprèn els terrenys al nord
del nucli de Valls, entre la via ferroviària, la carretera de Montblanc, el CEIP Baltasar
Segú i el torrent de Sant Pou. La superfície del sector és de 32.500 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
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caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors de ponent, complementaran el Parc perifluvial de Sant Pou; i obtenir
la cessió de la peça de sòl destinada a equipament.
PMU-11. Pla de millora urbana Caserna. El seu àmbit comprèn els terrenys situats al
nord del nucli de Valls, entre el cementiri de Valls, la urbanització Santa Gemma, la
via ferroviària i el carrer del Mirador. La superfície del sector és de 19.054 m².
Els seus objectius són: possibilitar la transformació de les diferents activitats existents
dins l’àmbit (magatzems, coberts per a aparcaments, la caserna de la guàrdia civil...),
reforçant el caràcter residencial d’aquesta part central de la vila de Valls; aconseguir
el cobriment de les vies del ferrocarril, per tal de millorar la connectivitat peatonal i
rodada de la vila de Valls, actualment dividida pel tall que ha comportat aquesta
infraestructura i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures i equipaments.
PMU-12. Pla de millora urbana Bisbe Mora. El seu àmbit comprèn els terrenys situats
a ponent del nucli de Valls, entre el torrent de Sant Pou, la carretera d’Alcover, el
carrer del Portal Nou i la urbanització Santa Magdalena. La superfície del sector és de
34.500 m. Dins l’àmbit s’inclouen 6.050 m² de vials i camins públics no computables
com a finques aportades.
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la
resta de sectors de ponent, complementaran el Parc perifluvial de Sant Pou i obtenir la
cessió d’una peça de sòl destinada a equipament de caràcter supramunicipal.
PMU-13. Pla de millora urbana Carrer de Montserrat. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats al oest del nucli de Valls, entre el torrent de Sant Pou i el carrer de
Montserrat. La superfície del sector és de 2.065 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit per tal d’eixamplar
el carrer Montserrat; i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que
formaran part del Parc perifluvial de la Xamora.
PMU-14. Pla de millora urbana Torrent de la Xamora. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats al nord-oest del nucli de Valls, entre el torrent de la Xamora,
l'avinguda de Catalunya i el carrer de Pi de Voltor. La superfície del sector és de 2.638
m², on 2.377 m² son de sòl privat.
PMU-15. Pla de millora urbana Carrer Nou. El seu àmbit comprèn els terrenys situats
al nord-est del nucli de Picamoixons, entre la via ferroviària i la carretera de la Riba.
La superfície del sector és de 17.555 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el
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caràcter residencial d’aquesta part de Picamoixons i obtenir les cessions de sòl
destinades a espais locals.
PMU-16. Pla de millora urbana dels Filadors. El seu àmbit comprèn un grup de
parcel·les a llevant del nucli antic de Valls, l’illa delimitada pel carrer del Vapor de
Maó, el carrer Muralla del castell, el carrer Francesc Català Roca i el torrent del
Catllar. La superfície del sector és de 9.025 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials; garantir la conservació del patrimoni destinant-ho a
equipaments i garantir la cessió de sòl de l’espai lliure proper al torrent del Catllar.
PMU-17. Pla de millora urbana Ramon Barbat. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats al nord del nucli de Valls, entre el torrent de la Xamora i el carrer de l’Abat
Llort. La superfície del sector és de 3.153 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents i ordenar aquest àmbit per tal de donar
continuïtat al passatge de l’Abat Llort fins al carrer de l’Escorxador.

• Sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús majoritàriament residencial es detallen en el
quadre adjunt i a les fitxes dels annexes normatius que formen part de la documentació
d'aquest POUM.

Q3. Quadre dels sectors de planejament residencial en plans parcials urbanístics

SECTOR

SUPERFÍCIE
m²

Sòl urbanitzable delim itat

sostre no
sostre
residencial residencial
m²

m²

nou
hbtg

HBTG
hbtg
TOTALS lliures

hbtg hbtg HPO
concert general i
at
especial

dns.bruta
hbtg/Ha

263.619

12.558

115.975

1.169

1.169

764

133

PPU-01 FREIXA

54.887

2.744

25.248

257

257

170

28

59

47

PPU-02 RETO

61.241

3.062

28.171

287

287

190

31

66

47

PPU-03 RUANES

50.638

2.532

23.293

237

237

156

26

55

47

PPU-04 CAL GAIA

70.242

3.512

32.311

330

330

218

36

76

47

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

707

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

16

32

2.511

18

18

14

4

4.440

40

40

16

8

272

13

PPU-01. Pla parcial urbanístic La Freixa. El seu àmbit comprèn els terrenys situats a
ponent del nucli de Valls, entre el camí de la granja de Doldellops, el barri de Santa
Magdalena, la urbanització Mas Clariana i el límit amb el sector PPU-02. Formava part
del sector PP7 delimitat pel Pla General de Valls de l’any 1988. La superfície del sector
és de 54.887 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures per tal de dotar d’un nou passeig a la ciutat i localitzar la
cessió d’una peça de sòl destinada al nou IES Serra de Miramar.
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PPU-02. Pla parcial urbanístic Reto. El seu àmbit comprèn els terrenys situats a
ponent del nucli de Valls, entre el camí de la granja de Doldellops, el límit amb el
sector PPU-01, la urbanització Mas Clariana i el vial previst pel POUM que ha d’unir la
carretera d’Alcover amb la carretera de Picamoixons. Formava part del sector PP7
delimitat pel Pla General de Valls de l’any 1988. La superfície del sector és de 61.241
m². Els sòls necessaris per a l’execució dels sistemes urbanístics generals, en aquest
cas l’anell viari entre la carretera d’Alcover i la carretera de Picamoixons definit pel
POUM, estan inclosos en l’àmbit, a efectes de la seva obtenció, d’acord amb l’article
44.1.c del TRLU.
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials,
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures, conformant una gran peça central i garantir l’execució de
l’anell viari entre la carretera d’Alcover i la carretera de Picamoixons definit pel POUM
per tal de dotar d’una millor circulació a la vila per la part de ponent.
PPU-03. Pla parcial urbanístic Ruanes. El seu àmbit comprèn els terrenys situats a
llevant del nucli de Valls, entre el torrent del Catllar, la carretera C-37, el PPU-04 i el
límit del sòl urbanitzable no delimitat. La superfície del sector és de 50.638 m².
Els seus objectius són: ordenar el sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d’ordenació establerts en la Memòria del POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir i recuperar els espais
lliures del marge esquerra del torrent del Catllar que, sumades a les que s’obtindran
en ser desenvolupats la resta de sectors de llevant, completaran el Parc perifluvial del
torrent del Catllar; obtenir la titularitat del sòl dels terrenys que es qualifiquen
d’equipament; aconseguir un vial de connexió sud pel nucli antic i l’eixample que, en
paral·lel a la carretera C-37, voregi el parc perifluvial del torrent del Catllar.
PPU-04. Pla parcial urbanístic Cal Gaia. El seu àmbit comprèn els terrenys situats a
llevant del nucli de Valls, entre el torrent del Catllar, la carretera C-37, el PPU-03 i el
sòl no urbanitzable. La superfície del sector és de 70.242 m².
Els seus objectius són: ordenar el sector en base a la ubicació d’usos residencials
d’acord amb els criteris d’ordenació establerts en la Memòria del POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir i recuperar els espais
lliures del marge esquerra del torrent del Catllar que, sumades a les que s’obtindran
en ser desenvolupats la resta de sectors de llevant, completaran el Parc perifluvial del
torrent del Catllar; obtenir la titularitat del sòl dels terrenys que es qualifiquen
d’equipament; aconseguir un vial de connexió sud pel nucli antic i l’eixample que, en
paral·lel a la carretera C-37, voregi el parc perifluvial del torrent del Catllar; millorar
les sortides de la ciutat de Valls mitjançant la construcció d’un pont des de la rotonda
de l’eixample prop del centre cívic i l’estació que, passant sobre el torrent del Catllar,
enllaci amb la carretera C-37.
PPU-05. Pla parcial urbanístic Coll de Mola. El seu àmbit comprèn els terrenys situats
al nord del nucli de Picamoixons, entre la via ferroviària la primera fase del sector, ja
desenvolupada. La superfície del sector és de 14.063 m².
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Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials,
d’acord amb els criteris d'ordenació establerts en la Memòria d’aquest POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que delimitaran la via ferroviària; obtenir les cessions de sòl
destinades a equipaments.
PPU-06. Pla parcial 2a fase Terrenys dels Hereus. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats al sud del nucli de Picamoixons, entre el riu Francolí, la zona esportiva
municipal i la carretera de Valls. La superfície del sector és de 12.461 m².
Els seus objectius són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials,
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir les cessions de sòl
destinades a espais lliures que delimitaran el sol urbà i obtenir les cessions de sòl
destinades a equipaments.

• Àmbits de sòl urbanitzable no delimitat
Els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat, susceptibles d’acollir usos residencials, en el
cas que es justifiqui la seva necessitat i es doni compliment als condicionants establerts
per aquest Pla (inclosos en l’apartat 9 d’aquesta Memòria de l’ordenació), es detallen en
el quadre adjunt.

Q4. Quadre dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat amb sostre residencial

ÀMBIT

SUPERFÍCIE
m²

sostre no sostreresid
residencial
encial
m²

nou
hbtg

HBTG
hbtg
TOTALS lliures

hbtg hbtg HPO
concert general i
especial
at

m²

dns.bruta
hbtg/Ha

Sol urbanitzable no delim itat

705.900

42.354

317.655

3.316

3.316

2.216

353

747

PORTA DE NULLES

270.400

16.224

121.680

1.270

1.270

849

135

286

47

PORTA ALCOVER

35.900

2.154

16.155

168

168

112

18

38

47

399.600

23.976

179.820

1.878

1.878

1.255

200

423

47

PORTA PICAMOIXONS

ÀMBIT de la Porta de Nulles. Comprèn els terrenys situats a llevant del nucli de Valls.
La seva superfície total és de 40 hectàrees.
El seu objectiu és garantir la disponibilitat de sòl destinat a localitzar usos residencials
a llevant de la ciutat de Valls, en contigüitat amb el sòl urbà ja existent en cas que es
compleixin les condicions temporals, dimensionals, posicionals, projectuals i de gestió
establertes pel POUM.
ÀMBIT de la Porta d'Alcover. Comprèn els terrenys situats al sud-oest del nucli de
Valls. La seva superfície total és 3,59 hectàrees.
El seu objectiu és garantir la disponibilitat de sòl destinat a localitzar usos residencials
a ponent de la ciutat de Valls, en contigüitat amb el sòl urbà ja existent en cas que es
compleixin les condicions temporals, dimensionals, posicionals, projectuals i de gestió
establertes pel POUM.
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ÀMBIT de la Porta de Picamoixons. Comprèn els terrenys situats a ponent del nucli de
Valls. La seva superfície total és 39,96 hectàrees.
El seu objectiu és garantir la disponibilitat de sòl destinat a localitzar usos residencials
a ponent de la ciutat de Valls, en contigüitat amb el sòl urbà ja existent en cas que es
compleixin les condicions temporals, dimensionals, posicionals, projectuals i de gestió
establertes pel POUM.

• Resum quantitatiu en termes de dimensionat d’habitatges del POUM
El dimensionat total del POUM pel que fa a l'oferta en àmbits i sectors de planejament
residencial es situa en 6.718 nous habitatges. D’aquests, 58 corresponen a dos sectors
amb pla parcial urbanístic aprovat definitivament (PPU-05 Coll de Mola i PPU-06Terreny
dels hereus, 2a fase, a Picamoixons).

• Compliment de les reserves mínimes d’HPO establertes en el TRLU
Segons determina la legislació actualment vigent, s’ha de preveure un mínim d’un 20% del
nou sostre residencial per habitatge amb protecció oficial de règims general i especial i un
10% del nou sostre residencial per habitatge amb protecció oficial de preu concertat.
Tal i com quedat exposat a la Memòria social, amb aquesta reserva es dóna cobertura a
les necessitats detectades en dita memòria.
Q5. Dimensionat del POUM i habitatge social. Sostre

Sostre residencial
m²
Habitatge lliure

%

Habitatges
Unitats

%

Superfície
mitjana
habitatge

499.466

72,48%

4.529

66,79%

100

63.516

9,22%

706

10,41%

90

Habitatge de règims general i/o especial

126.174

18,31%

1.483

21,87%

85

Habitatge total

689.152 100,00%

Habitatge de preu concertat

6.718 100,00%

Tal i com s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat, cal corregir el quadre anterior
descomptant els sectors on, per la tipologia dominant, no es pot fer habitatge protegit,
els sectors amb projecte de reparcel·lació aprovat definitivament i els sectors que no
generen nou sostre residencial:

Sostre residencial
m²
Habitatge lliure
Habitatge de preu concertat
Habitatge de règims general i/o especial
Habitatge total
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%

Habitatges
Unitats

%

Superfície
mitjana
habitatge

441.191

69,9%

4.235

67,4%

100

63.515

10,1%

706

10,5%

90

126.172

20,0%

1.483

22,1%

85

630.878

100%

6.424

100%
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L’oferta d’habitatges protegits es repartirà de forma intencionada pel conjunt dels nous
sectors que tinguin densitat i tipologies residencials adequades a la implantació d’aquests
tipus d’habitatge.
D'acord amb el quadre anterior resten cobertes amb quantitat suficient el 20% de sostre
d’habitatge amb protecció oficial en règims general i/o especial i el 10% de sostre en
habitatge amb protecció oficial de preu concertat.

• Compliment de l’objectiu de solidaritat urbana
Tal i com s’especifica en l’apartat 7 de la Memòria social del POUM, el nou Pla per al Dret
de l’Habitatge (Decret 75/2014) inclou el municipi de Valls en el seu annex com a
municipi de demanda forta i acreditada, per la qual cosa opta per calcular l’OSU a
assolir.
Habitatge principal al 2011

9.523

15% habitatge social

1.428

Habitatge social existent al 2012

1.007

Dèficit d'habitatge social al 2011

421

Habitatges principals al 2026

11.140

Increment d'habitatges principals a 2026

1.617

OSU sobre projecció noves llars

243

TOTAL OSU al 2026

664

Font: Cens de població i habitatges

Font: Annex IV Pacte nacional per l'habitatge

Font: Projeccions de població i llars

> Dèficit de l’habitatge social al 2012: Diferència entre el 15% de l’habitatge principal al 2012 i
l’habitatge social al 2012:
15% de 9.523 habitatges principals = 1.428 habitatges
1.428 habitatges – 1.007 habitatges socials = 421 habitatges de dèficit
> Increment d’habitatges principals al 2026: Diferència entre les estimacions de llars al 2026 i els
habitatges principals al 2010:
11.140 – 9.523 = 1.617
> OSU sobre la projecció de nous habitatges principals: la mateixa fórmula emprada per l’obtenció de
l’OSU de l’habitatge principal actual:
1.617 x 0’15 = 243
> Total OSU per al 2026: Addició del dèficit a eixugar amb l’OSU dels nous habitatges principals:
421 + 243 = 664
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5.4. LES ACTIVITATS PRODUCTIVES
El desenvolupament de les directrius referit a les noves activitats econòmiques (terciàries,
productives i de serveis) es concreta en la proposta de sectors de desenvolupament
econòmic en diferents unitats de planejament d’activitats que responen a dos línies
estratègiques completaries:
- La previsió de nous sectors o àmbits d’activitats, orientats estratègicament davant
l’oportunitat que suposen les infraestructures territorials, viàries i ferroviàries,
existents i previstes, així com la presència del Polígon industrial de Valls, de gran
projecció en tot el territori.
- L’optimització dels sòls productius existents mitjançant operacions estratègiques de
transformació d’activitats productives en activitats terciàries i de serveis amb major
valor afegit i millor eficiència del sòl ocupat així com a través de la reformulació
normativa que permeti establir una regulació de l’edificació més flexible i una
diversificació dels usos permesos.
El desenvolupament de les directrius estratègiques respecte les noves activitats
econòmiques (terciàries, productives i de serveis) s’estableixen en diferents sectors de
desenvolupament econòmic concretats en diferents unitats de planejament d’activitat
(que inclouen tant els polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat, com els
àmbits de sòl urbanitzable no delimitat amb ús majoritari d'activitat econòmica) que es
descriuen a continuació:
• Polígons d’actuació urbanística
Els polígons d’actuació urbanística delimitats en sòl urbà consolidat destinats a acollir
activitats econòmiques es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes dels annexes
normatius que formen part de la documentació d'aquest POUM.
Q6. Dimensionat del POUM i les activitats
sector

PAU-13 Palau de Reig S1 fase2
PAU-15 Cooperativa de Valls
PAU-16 Islasol
Total

Superfície
sector

Sòl privat
industrial

Sostre
industrial

Sòl privat
Sostre
terciari i terciari i
dotacions dotacions
privades privades

99.595

72.311

60.314

5.709

2.893

3.472

23.119

8.595

9.884

8.918

11.148

128.423

83.799

146.714

8.918

11.148

PAU-06. Palau de Reig S1 fase 2. El seu àmbit comprèn els terrenys necessaris per a
executar la 2a fase del Projecte d’urbanització del pla parcial industrial Palau de Reig
Sector 1. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 99.595 m².
Els seus objectius són: garantir la urbanització dels vials previstos pel Pla parcial Palau
de Reig S1; i garantir la urbanització de la peça de sòl destinada a espais lliures pel Pla
parcial Palau de Reig S1.
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PAU-15. Pla d’actuació urbanística Cooperativa de Valls. El seu àmbit comprèn els
terrenys situats entre la cooperativa agrícola de Valls i el torrent del Catllar. La
superfície del polígon d’actuació urbanística és de 5.709 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos productius; garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures;
i garantir la cessió del sòl necessari per a connectar la vialitat a desenvolupar en els
sectors veïns.
PAU-16. Pla d’actuació urbanística Islasol. El seu àmbit comprèn els terrenys situats
entre la carretera N-240, el torrent de la Xamora i el carrer dels Fusters. Es correspon
amb part de l’àmbit de la unitat d’actuació UA-28 ISLASOL delimitada per l’anterior
PGOU. La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 23.119 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos productius; mantenir les cessions efectuades en base al projecte de
reparcel·lació en la modalitat d'actuació per cooperació aprovat definitivament el 28
de juliol de 2009 per la Junta de Govern Local i publicat al BOPT el 17 d’agost de 2009;
mantenir la càrrega establerta als convenis vigents d'execució de la connexió del
carrer Fusters amb la carretera N-240; garantir la cessió de les peces de sòl destinades
a espais lliures; i garantir la cessió del sòl destinat a vialitat.

• Àmbits de sòl urbanitzable no delimitat
Els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat, susceptibles d’acollir activitat econòmica, en
el cas que es justifiqui la seva necessitat i es doni compliment als condicionants establerts
per aquest Pla (inclosos en l’apartat 9 d’aquesta Memòria de l’ordenació), es detallen en
el quadre adjunt.

Q7. Quadre del sòl urbanitzable no delimitat d’activitat econòmica
sector

SUBnd Porta Pla Santa Maria
Total

Superfície
sector

Sòl privat
d’activitat
econòmica

Sostre
d’activitat
econòmica

621.100

496.880

372.660

621.100

496.880

372.660

Àmbit de la Porta de Picamoixons. Comprèn els terrenys situats al nord del polígon de
Valls. La seva superfície total és 62,21 hectàrees.
El seu objectiu és garantir la disponibilitat de sòl destinat a localitzar activitat
econòmica en contigüitat amb sòl urbà ja existent i que no ha de generar problemes
de mobilitat, en cas que es compleixin les condicions temporals, dimensionals,
posicionals, projectuals i de gestió establertes pel POUM.
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D'acord amb l'article 25 del TRLU, els plans d'ordenació urbanística classifiquen tot el sòl
del seu territori municipal en tres classes de sòl: sòl urbà; sòl no urbanitzable i sòl
urbanitzable (veure la seva quantificació en els quadres inclosos en el punt 12 d’aquesta
Memòria de l’ordenació).

6.1. EL SÒL URBÀ I LES SEVES CATEGORIES
Pel que fa referència al sòl urbà, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls
classifica com a tal el sòl que ja ha estat sotmès al procés d’integració al teixit urbà i que,
en conseqüència, o bé compta amb tots els serveis urbanístics bàsics (xarxa viària que
permet

l’accés

rodat,

abastament

d’aigua,

evacuació

d’aigües

residuals,

i

subministrament d’energia elèctrica) o bé està comprés en àrees consolidades per
l’edificació al menys dues terceres parts de la seva superfície edificable.
Dintre d’aquesta classificació es diferencien, segons l’establert en la Llei d’urbanisme,
entre: sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat.
El sòl urbà consolidat és aquell que té la condició de solar llevat que, per a edificar-lo,
s’hagin de cedir terrenys per a carrers i vies. El sòl urbà no perd la condició de consolidat
per raó de la seva inclusió en un polígon d’actuació o en un pla de millora urbana, l’única
finalitat dels quals sigui la de completar o acabar la urbanització (aquest és el cas del
polígon d’actuació urbanística PAU-14 Bon Sol i del pla de millora urbana PMU-18 Santa
Gemma).
Per la seva part, té la condició de sòl urbà no consolidat la resta del sòl urbà.
La diferència substancial entre les dues categories està en la capacitat d’exigir cessions
d’aprofitament en aquells terrenys que siguin classificats de sòl urbà no consolidat en els
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termes establertes en la legislació urbanística, fet que fa equiparar aquesta categoria de
sòl amb els sòls classificats d’urbanitzable.
El conjunt de sòl classificat com a sòl urbà té una extensió de 612,47 ha, el que
representa l’11,08% de tot el terme municipal i, dintre d’aquesta quantitat, 552,23 ha
tenen la categoria de sòl urbà consolidat i 60,24 ha corresponen al sòl urbà no consolidat,
dintre del qual es delimiten els diferents plans de millora i polígons d’actuació detallats
en aquesta mateixa Memòria d'ordenació i que garanteixen la cessió dels aprofitaments i
l’aportació corresponent dels terrenys de cessió pública en els termes establerts en la
legislació urbanística vigent.
A la vila de Valls es classifiquen 593,76 ha de superfície com a sòl urbà (535,63 ha de sòl
urbà consolidat i 58,13 ha de sòl urbà no consolidat).
A Picamoixons es classifiquen 11,85 ha de superfície com a sòl urbà (10,06 ha de sòl urbà
consolidat i 1,80 ha de sòl urbà no consolidat).
A Fontscaldes tota la superfície del nucli, de 6,11 ha, es classifica com a sòl urbà (5,80 ha
de sòl urbà consolidat i 0,31 ha, corresponents a un polígon d’actuació urbanística, com a
sòl urbà no consolidat).
La totalitat del sòl urbanitzat del nucli de Masmolets, de 0,74 ha de superfície, es
classifica com a sòl urbà consolidat.

6.2. EL SÒL URBANITZABLE
Pel que respecta al sòl urbanitzable, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal preveu
sòl dintre de les dos categories previstes en el TRLU: sòl urbanitzable delimitat i sòl
urbanitzable no delimitat.
El conjunt de sòl classificat com a sòl urbanitzable té una extensió de 159,06 ha, el que
representa, el 2,88% de tot el terme municipal i, dintre d’aquesta quantitat, 26,36 ha
tenen la categoria de sòl urbanitzable delimitat i 145,71 ha corresponen al sòl
urbanitzable no delimitat.
A la vila de Valls es classifiquen 156,40 ha de superfície com a sòl urbanitzable (23,70 ha
de sòl urbanitzable delimitat i 132,70 ha de sòl urbanitzable no delimitat).
A Picamoixons es classifiquen 2,66 ha de superfície com a sòl urbanitzable delimitat. Cal
tenir present que aquesta superfície es correspon, en la seva totalitat, amb la dels dos
plans parcials urbanístics ja aprovats definitivament (PPU-05 Coll de Mola i PPU-06
Terreny dels Hereus, 2a fase).
Els nuclis de Fontscaldes i de Masmolets no tenen classificat sòl urbanitzable.

6.3. EL SÒL NO URBANITZABLE
La superfície total de sòl no urbanitzable del Pla és de 4.758,47 ha equivalent al 86,05%
de la superfície del municipi.
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El Pla identifica l’existència d’una gran quantitat d’habitatges en sòl no urbanitzable. Una
part significativa d’ells han sorgit de parcel·lacions de finques agrícoles que han donat peu
a la formació de nuclis de població de diferents dimensions i graus d’urbanitat. Tots ells
estan recollits en l’Inventari - reconeixement dels veïnats de Valls que forma part de la
documentació complementària del Pla.
Aquest document analitza les seves característiques conjuntes (superfície, nombre de
finques,

nombre

de

subparcel·les,

dimensió

mitjana

de

parcel·la;

nombre

de

construccions; nivell d’urbanització; grau d’idoneïtat del sòl; accessibilitat; compacitat; i
relació de sòl públic i sòl privat) amb caràcter informatiu.
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La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància
i concreció a Catalunya a partir de l'aprovació de la Llei d’urbanisme l'any 2002 que es
pronunciava clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base
de l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic
necessari amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les
generacions presents i futures.
L’avaluació ambiental s’ha d’entendre com un procés i no com un “aixecament d’acta
final” que és limita a reconèixer les “bondats” d’un pla. Cal integrar, tal i com estableix
la Llei 6/2009 els criteris ambientals i de sostenibilitat des del mateix moment d’inici del
procés de planificació. I per assolir aquest objectiu cal treballar els temes ambientals i de
sostenibilitat de manera multidisciplinar, transversal i integrada al llarg de tot el procés
de formulació dels plans d’ordenació urbanística municipal.
Aquesta interacció feta de manera simultània permet que en el procés de presa de
decisions, s’integri i es tinguin en compte, des del l’inici dels primers esbossos de la
formulació del POUM, els criteris ambientals i de sostenibilitat.
L’experiència demostra que la participació dels experts ambientalistes des de la fase
d’anàlisi inicial millora substancialment la qualitat final del Pla i facilita enormement la
tasca d’avaluació ambiental, ja que el mateix equip que ha realitzat la diagnosi ambiental
del territori, detectant els aspectes més sensibles i realitzant recomanacions i assessorant
a l’equip de planificadors al llarg de tot el procés, és el que després haurà d’avaluar el
grau de sostenibilitat del propi Pla.

La documentació i el tràmit ambiental que requereix el Pla d’ordenació urbanística
municipal de Valls ha de donar compliment al marc legislatiu actual, concretament a:
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, i per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
En base al marc legislatiu exposat, el Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls ha
d’estar sotmès al tràmit d’avaluació ambiental.

Des d’un punt de vista estrictament ambiental, el document central o bàsic amb caràcter
general és l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA). A aquest, en el cas de les figures de
planejament sotmeses a avaluació ambiental, els precedeix un document previ, l’Informe
de sostenibilitat ambiental preliminar, i un document final de resum i conclusions, tant a
nivell de continguts com de tràmit, que és la Memòria ambiental. Aquests documents
acompanyen, o formen part de procés del planejament des del seu inici i fins a la seva
aprovació definitiva.
Com a guió indicatiu, s’adjunta una relació dels documents de tot el tràmit ambiental:
- L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) és el document que redacta
el promotor del planejament, amb un avanç del propi planejament, per permetre
sotmetre’l a consultes. Per tant, haurà d’incloure la informació suficient que permeti
conèixer l’abast de la proposta, els seus criteris i objectius ambientals bàsics,
descripció bàsica del medi receptor, els efectes probables més significatius sobre el
medi receptor, i les propostes bàsiques d’encaix, o alternatives.
- L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) recull el resultat de les consultes i
desenvolupa l’avaluació del planejament en tots els seus aspectes: descriptius,
d’anàlisi, criteris i objectius ambientals, de discussió de proposta, d’avaluació dels
efectes sobre el medi ambient, i de definició de mesures de prevenció o correcció,
amb efectes sobre l’encaix del planejament, la gestió durant la construcció, i les
directrius de sostenibilitat durant la vigència i desenvolupament del pla. Aquest
document, redactat pel promotor del planejament, és el que es sotmet a informació
pública i, per tant, seguint les directrius de la legislació ambiental, ha de ser
entenedor. En el cas, probable, que el document tingui certa complexitat tècnica,
s’haurà de redactar un apartat de síntesi, amb caràcter no tècnic que permeti la seva
fàcil comprensió.
- Finalment, la Memòria ambiental (MA) és un document de síntesi del Informe de
sostenibilitat ambiental però que, a més, incorpora dos aspectes claus:
• Resum de tramitació, on es descriurà com a mínim, el resultat de les consultes
derivades de l’Informe Ambiental Preliminar, un resum de les al·legacions del ISA,
resultat del procés d’exposició pública, i un resum dels informes sectorials.
• Síntesi de les mesures ambientals del planejament, que farà referència a la
consecució dels criteris i objectius ambientals definits i diferenciat tres aspectes:
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1. Aspectes incorporats en l’encaix de planejament.
2. Aspectes específics a tenir en compte en el desenvolupament del
planejament.
3. Aspectes incorporats a la normativa del planejament.
Aquest document el redacta conjuntament el promotor i l’administració o, en tot cas,
necessita l’aprovació expressa de l’òrgan ambiental, prèviament a l’aprovació
definitiva del pla o programa.

Els documents ambientals són, com altres, documents instrumentals del POUM i perden el
sentit en el moment de la seva aprovació definitiva si no hi ha una transposició eficaç en
la classificació i qualificació del sòl i en la seva normativa.
Així, el POUM haurà d'incorporar normativament aquells aspectes ambientals que permetin
millorar el metabolisme urbà de la vila, incrementant la seva eficiència i millora respecte
el consum d'energia i recursos naturals, la gestió del cicle de l'aigua i la qualitat
atmosfèrica.
La concreció d’aquest aspectes (a més dels relacionats amb l’ordenació del sòl no
urbanitzable però, també, del sòl urbà) es formalitzen en la proposta de sostenibilitat del
model urbà. Es pot dividir fonamentalment en tres capítols:
• CICLE DE L’AIGUA
Es portarà a terme un estudi específic quan al cicle de l’aigua, establint directrius
específiques d’equilibri entre la transformació de sòls, la demanda d’aigua, la seva
disponibilitat i les possibilitats de millora de l’eficiència, reutilització i reciclatge, en
el mateix municipi.
- Reducció en el consum, dimensionant correctament els espais que consumeixen
aigua, ser eficients i promoure la reutilització.
- Assegurar la màxima qualitat de les aigües, especialment les pluvials.
- Reduir la producció d’aigües residuals.
• ENERGIA
Es portarà a terme un programa energètic del municipi, preveient les demandes
d’energia per habitatge, i establint els estàndards de millora en coherència amb el Pla
de l’Energia.
- Reduir la demanda d’energia, i especialment d’energies fòssils.
- Aportació a renovables.
- Eficiència.
• RESIDUS
- Reduir la producció de residus.
- Dotar al municipi de la correcta gestió, per afavorir la reutilització i el reciclatge.
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8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA
8.1. LA REDEFINICIÓ I ELABORACIÓ D’UN NOU MARC NORMATIU
Una part essencial del contingut del nou Pla es basa en el procés de revisió,
actualització i ajust de les determinacions gràfiques del planejament derivat aprovat i
bolcat sobre la nova base cartogràfica del plànol de la ciutat.
La disponibilitat d’una nova base cartogràfica digital ha de possibilitar ajustar i precisar
les condicions normatives en general (i de forma particular les que fan referència a les
condicions bàsiques d’edificació: alçària i fondària) i disposar d’un nou document de
regulació molt més precís que l’anterior que ara es revisa. Altrament aquesta nova
disponibilitat cartogràfica ha possibilitat introduir majors criteris de gestió en les
determinacions del Pla, i definir polígons d’actuació i sectors de planejament que han
de garantir el repartiment dels beneficis i càrregues i un procés harmònic de
desenvolupament del Pla.
Pel que fa a les determinacions físiques, considerades bàsiques en el planejament
anterior, el nou POUM respecta, majoritàriament, aquelles que han configurat una certa
manera de fer, pròpia del municipi de Valls.

8.2. LA REFOSA I NOVA DEFINICIÓ DE LES QUALIFICACIONS DEL SÒL
El desplegament d’alguna figura de planejament derivat que s'ha redactat i aprovat al
llarg de la vigència del Pla General vigent ha generat alguna determinació particular
referida tant a l'ordenació de les condicions d'edificació, com als sistemes.
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Aquest conjunt de determinacions no pot deixar-se de banda en el marc del nou Pla
doncs, en la majoria dels casos, estableixen unes condicions d'ordenació específiques per
a les noves estructures urbanes generades a partir del planejament de detall, que no són
prescindibles sense negar el sentit d’aquelles ordenacions i les possibilitats que aquestes
es puguin completar o, fins i tot, transformar.
La necessària relectura de les disposicions normatives i de les determinacions gràfiques
del planejament aprovat, i la seva contextualització en relació tant a la ciutat
consolidada al voltant dels sectors successivament ordenats, com els nous àmbits i
estructures definits pel nou Pla, obliga a una sistematització, ordre i disposició
jerarquitzada i ajustada de les determinacions del planejament anterior, en relació al
cos dispositiu del nou Pla.
Aquesta refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla han
comportat la definició d’una nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada
en base a la morfologia pròpia de cada teixit i les diferents maneres de regular
l’establiment de les condicions pròpies i característiques de cada qualificació en les que
es divideix el sòl a l’interior de la ciutat.
Aquesta refosa normativa, així com la totalitat de les Normes urbanístiques del POUM de
Valls, s'ha fet tenint en compte la “Guia de referència per a l'elaboració de les normes
urbanístiques del POUM” encàrrec específic de la Direcció General d'Urbanisme en el
marc dels treballs dels “Instruments normatius comuns del Planejament urbanístic i la
seva aplicació al món local” redactat i coordinat per Àngels Gil-Vernet, advocada i
Montserrat Hosta, arquitecta, en virtut del conveni de col·laboració signat el 25 d’abril
de 2007 entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el
suport de la Direcció General d’Urbanisme, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l'ajuntament de Valls de Mataró i el Consell Comarcal del
Maresme.
Així mateix, la codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl d’aquest
POUM s’emmarca en l’estructura bàsica de la codificació urbanística del Mapa urbanístic
de Catalunya (d’ara endavant “MUC”) elaborat per la Generalitat de Catalunya, per tal
d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot Catalunya.
En els quadres següents es pot visualitzar com s’ha procedit a reanomenar els sistemes,
les zones residencials i les zones d’activitat econòmica del Pla general vigent i del
planejament derivat tramitat en les noves qualificacions.
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PROPOSTA POUM

1.SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Existents públics
Existents privats
Projectats

SISTEMES PER LA MOBILITAT
1a
1b
1c

Ús esportiu
Ús educatiu
Ús sanitari i assistencial
Ús cultural
Ús administratiu
Ús religiós
Ús de comunicacions
Usos variats
Ús indeterminat
2. SISTEMA HIDROGRÀFIC

1D
1E
1S
1C
1A
1R
1Co
1V
1

Xt
X
Xv
Xi

SISTEMA VIARI
Xarxa viària territorial
Xarxa viària urbana
Complement de vialitat
Xarxa de carrers de prioritat invertida
Xarxa de carrers verds

Xa
Xr
Xr1
Xr2
Xr3
F

Aparcaments
Xarxa viària rural

1er ordre
2n ordre
3er ordre
SISTEMA FERROVIARI

2

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS

3. SISTEMA FERROVIARI

3

4. SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS
La central telefònica es regula segons la zona 11b

4

5. SISTEMA VIARI

5
Carreteres existents
Vies bàsiques
Carreteres projectades
Vies ordenadores
Vies secundaries i d'accés
Camins rurals
Enllaços i interseccions

Vj
Vp

Places i jardins urbans
Parcs urbans

P

SISTEMA DE PARCS PERIFLUVIALS

H

SISTEMA HIDRÀULIC

E
Ed
Ee

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Sense ús assignat
Equipament educatiu
Equipament esportiu

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

Àrees d'aparcament
Àrees de servei

5a
5b

Existents públics
Existents privats
Projectats

6a
6b
6c

D

SISTEMA D'HABITATGE DOTACIONAL

T

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS

6. SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
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PLA GENERAL VIGENT
11. NUCLI HISTÒRIC
11a. Nucli central de Valls
Vilaclosa
Barri jueu
Mur vell
Espina de peix
Cort, Raval i noves places
Plaça del pati
Ravals antics
Ravals antics amb tolerància industrial
Nucli central de Picamoixons
Nucli central de Fontscaldes
Nucli central de Masmolets

PROPOSTA POUM

11a1
11a1j
11a2
11a3
11a4
11a5
11b
11c
11d
11e
11f

12. EIXAMPLE INTENSIU
Intensiu residencial
Intensiu amb tolerància industrial
Intensiu residencial de Fontscaldes

12a
12b
12c

13. EIXAMPLE SEMI‐INTENSIU
Carrer Mn. Martí i al Sindicat Vell
Carrers Galofré Oller i Pau Parellada i parcel∙lació Mallorqu
Voltants Residència Alt Camp
Grup Homs
Santa Magdalena
PERI Sant Josep Obrer 2a fase (baixa densitat)
Terreny dels hereus

13a
13b
13c
13d
13e
13f
13g

14. ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA
14a. Intensiva residencial consolidada
Solàrium
Hort dels Alls
Filats Serra
RENFE
Santa Úrsula
Grup Francesc Clols
Provasa
Caixa de Pensions del Pati
Her‐Mar
Blocs Muñoz
14b. Intensiva residencial nova creació
General
Parc Barrau
Mas Miquel
UA 15
14c. Intensiva amb tolerància industrial nova creació
14d. Semi‐intensiva residencial nova creació
General
Polígon industrial
Antiga zona hotelera Bon Sol
15. DESENVOLUPAMENT SEMI‐INTENSIUS UNITARIS
Grup Xamora
Grup Vallenc
Grup Benedicto
Sant Josep Obrer
Grup Albada
Grup La Fraternal
Grup La Candela
Grup Brunel
Grup Terricabres
Cases dels Mestres
Grup Moncunill
Grup Colla Vella Xiquets de Valls
Barri Arce Ochotorena de Picamixons
16. EDIFICACIÓ AÏLLADA
Al costat del barri Arce Ochotorena de Picamoixons
Santa Gemma del Polígon Industrial de Valls
Granja Serra
Als afores de Fontscaldes
Ciutat jardí del Pla Parcial del Bon Sol
Zona extensiva del PERI de Sant Josep Obrer 2a fase
Plana d'en Berga
Sol i Vent
PPU6 Coll de Moles

1a1
1a2
1a3
1a4
1b
1c
1d
1e
3

4a

14a1
14a2
14a3
14a4
14a5
14a6
14a7
14a8
14a9
14a10
14b1
14b2
14b3
14b4

14d1
14d2
14d3

15a
15b
15c
15d
15e
15f
15g
15h
15i
15j
15k
15l
15ll

16a
16b
16b1
16c
16d
16e
16f
16g

17. ZONES DE MILLORA URBANA
PERI 5 santa Gemma
UA 15 ‐ UA 21

17d
17e

18. ZONES INDUSTRIALS
Indústria urbana

18b

21. ORDENACIÓ SEGONS PLANS PARCIALS ANTERIORS
PPU El Fornas
PPU Mas Clariana

21
21
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4b1
(‐)

5a1a
5a1b
5a1c
5a1d
5a1e
5a2
5a3
5a4

5b1a
5b1b
5b1c
5b1d
5b1e
5b1f
5b2
5b3
5b4
5b5
5b6
5b7
5c1
5c2
5c3
5c4
5c5
5c6
5c7
5c8
5c9
5c10

1. NUCLI ANTIC
1a. Nucli antic de Valls
Vilaclosa i Barri jueu
Mur vell
Espina de peix
Cort, Ravals i plaça del Pati
1b. Nucli antic de Picamoixons
1c. Nucli antic de Fontscaldes
1d. Nucli antic de Masmolets
1e. Ravals
3. EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA
4. EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA
4a. Amb volumetria definida
4b. Amb volumetria flexible
Intensiva
Semiintensiva
5. EDIFICACIÓ EN FILERA
5a. Amb volumetriadefinida i alineada a vial
5a1. Grups unitaris
Grup Brunel
Grup La Fraternal
Grup Vallenc
Grup Colla vella
Grup Benedicto
Residencial el Fornàs
Nou Miramar
Terreny dels hereus
5b. Amb volumetria definida i separada del vial
5b1. Grups unitaris
Grup La Xamora
Grup Terricabres
Cases dels mestres
Grup Albada
Grup Arce Ochoterena
Grup Vallenc
Terreny dels hereus
Carrer Ametllers
Residencial el Fornàs
Carrer Gerhard
Miramar
Nou Miramar
5c. Amb volumetria flexible
Sant Josep Obrer
Carrers Gallofré Oller …
Residència Alt Camp
Santa Magdalena
La Candela
Mas Clariana
Carrer Bisbe Mòra
Les Comarques
Carretera del Pla
Fileres Bon Sol

6d1
6d2
6e

6. EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA
6a. Tradicional
Santa Magdalena
Sant Josep Obrer
Grup Moncunill
Grup Homs
6b. En parcel∙la petita
Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3
6c. En parcel∙la mitjana
Ciutat jardí Bon Sol
Sant Josep Obrer
Santa Gemma
Barri Ochoterena
6d. En parcel∙la gran
Ciutat jardí Plana d'en Berga
Ciutat jardí Sol i Vent
6e. En parcel∙la singular

8b5

8. TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES
Restaurant Fontscaldes

6a1
6a2
6a3
6a4
6b1
6b2
6b3
6c1
6c2
6c3
6c4
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PROPOSTA POUM
18. ZONES INDUSTRIALS
Polígon industrial
Indústria urbana

18a
18b

19. ZONES COMPLEMENTÀRIES
Destinades a aparcament i magatzem
Destinades a ús públic comercial

19a
19b

7b1a
7b1b
7b2a
7b2b

20. ZONES HOTELERES
PPU PALAU DE REIG S1
Indústria aïllada I (8.000 m² ‐ 0,95 m²/m²)
Indústria aïllada II (2.000 m² ‐ 0,95 m²/m²)
Indústria arrenglerada (0,75 m²/m²)

7c1a
7c1b
7c2a
7c2b
7c2c
7c2d

PPU PALAU DE REIG S2
Indústria aïllada (0,87 m²/m²)
Indústria entre mitgeres (0,80 m²/m²)
PPU PALAU DE REIG S3
Indústria aïllada (1,00 m²/m²)
Indústria entre mitgeres (0,80 m²/m²)

7a

27a
27b

PPU PALAU DE REIG DE DALT
Indústria aïllada gran (125.000 m² ‐ 0,95 m²/m²)
Indústria aïllada II (2.000 m² ‐ 0,95 m²/m²)
Indústria entre mitgeres (1,00 m²/m²)

7c3a
7c3b

8a1
8a2
8a3

UA 28 ISLASOL
Indústria lleugera agrupada
Indústria mitjana Islasol
Zona hotelera Islasol

8b1
8b2
8b3
8b4
8b5
8b6

PPU 1 EL FORNAS
Industrial
Terciari

4a
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7. ZONA D'ACTIVITATS INDUSTRIALS
7a. Indústria urbana
7b. Indústria agrupada
7b1. Indústria agrupada en parcel∙la petita
Indústria entre mitgeres Palau de Reig S3
Indústria lleugera agrupada Islasol
7b2. Indústria agrupada en parcel∙la gran
Indústria entre mitgeres Palau de Reig S1 i S2
Indústria entre mitgeres Palau de Reig de Dalt
7c. Indústria aïllada
7c1. Indústria aïllada en parcel∙la petita
Indústria lleugera Polígon industrial
Indústria aïllada Palau de Reig S1, S2 i de Dalt
7c2. Indústria aïllada en parcel∙la mitjana
Indústria mitjana Polígon industrial
Indústria mitjana Islasol
Palau de Reig S3
Indústria aïllada i Palau de Reig S1
7c3. Indústria aïllada en parcel∙la gran
Indústria gran Polígon industrial
Indústria aïllada I Palau de Reig de Dalt
8. ZONA TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES
8a. Serveis privats amb volumetria definida
Aparcaments
Naus patrimonials
Mercat Central
8b. Serveis privats amb volumetria flexible
Zona esportiva Plana d’en Berga
Hostal masia vallense
Carrer Eladi Homs
Zona hotelera Islasol
Restaurant Fontscaldes
Carrer Francesc Gumá Farran

4a. Amb volumetria definida
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8.3. LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL
La qualificació del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del sòl en
sòl urbà i en sòl no urbanitzable del POUM i en el planejament derivat posterior dels
àmbits que el POUM determina, pendents de desenvolupar i de qualificar, per tal de
regular en cada cas els paràmetres urbanístics corresponents i associats a cada àmbit de
qualificació urbanística.
Amb aquesta finalitat, s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
• Els sistemes urbanístics són els sòls que es qualifiquen per una funció publica en el
territori, en relació amb les infraestructures per a la mobilitat, els espais lliures, els
equipaments comunitaris i els àmbits d’habitatge dotacional públic, i les
infraestructures dels serveis tècnics i ambientals, amb independència de la classe de
sòl en què es trobin.
La qualificació del sòl de sistema, si encara no és públic, legitima a l’administració
pública competent per adquirir-lo mitjançant els instruments de gestió urbanística
corresponents. La qualificació de sistema urbanístic en el sòl classificat com a no
urbanitzable i els sistemes que no hagin de ser necessàriament de titularitat pública
no genera el dret a expropiació per ministeri de llei conforme al que estableix
l’article 114 del TRLU.
• Les zones són els sòls amb ús i aprofitament privats, d’acord amb el següent:
- en l’ordenació detallada del sòl urbà definida per aquest POUM i en el
planejament derivat es qualifica el sòl en zones diferenciant els diferents teixits
urbans i vinculant a cada qualificació els paràmetres urbanístics de parcel·lació,
edificació i usos, d’acord amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU.
- en sòl no urbanitzable es diferencien zones o àmbits segons la morfologia,
naturalesa i ús del sòl, i el seu nivell de protecció, d’acord amb l’article 68.8.a
del RLU.
Es poden establir subzones per a cada zona, depenent dels diversos paràmetres
urbanístics, el tipus d’edificació i el tipus de regulació volumètrica que s’estableixi.
La regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà
també serà aplicable pel planejament derivat que es desenvolupi, amb les
corresponents subzones.

8.4. QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ DELS SISTEMES
La nova qualificació i regulació dels sistemes parteix d'un doble criteri: d'una banda,
establir una classificació sistemàtica que reflecteixi l'organització dels elements que
configuren l'estructura del territori; i, de l'altra, mantenir una certa continuïtat respecte
a l'estructura anterior (no obstant això, s'opta per identificar els sistemes amb lletres
dintre de la definició alfanumèrica assignada a els diferents codis identificatius per tal
de facilitar la comprensió i lectura del mateix Pla).
En concret, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls determina els sistemes
següents, amb la corresponent correlació amb el MUC:
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codi POUM

codi MUC

SISTEMES PER LA MOBILITAT
Viari

X

SX

Ferroviari

F

SF

Parcs i jardins urbans

V

SV

Parcs perifluvials

P

-

Sistema hidràulic

H

SH

Equipaments comunitaris

E

SE

Habitatge dotacional

D

SD

Serveis tècnics i ambientals

T

ST

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

En els diferents sectors de desenvolupament delimitats en el sòl urbà no consolidat i en
el sòl urbanitzable delimitat s’identifiquen, amb el corresponent codi alfanumèric entre
parèntesi (N), aquells sistemes que tenen caràcter indicatiu. Les determinacions
corresponents a la posició, dimensió i destí d’aquests sistemes s’estableixen en les fitxes
normatives corresponents a cada sector de desenvolupament i en els plànols d’ordenació
d’aquest POUM. La modificació d’aquestes determinacions precisarà la justificació
expressa sobre l’adopció d’un model diferent a l’establert en aquest Pla.
La quantificació del sòl delimitat per aquest POUM en cadascun dels sistemes es pot
consultar en els quadres inclosos en el punt 12 d’aquesta Memòria de l’ordenació.
SISTEMES PER LA MOBILITAT
Els sistemes per la mobilitat inclouen aquells sistemes que conformen la xarxa de
comunicacions del territori. Els sòls destinats per aquest Pla d’ordenació urbanística
municipal a sistema per la mobilitat s’inclouen en una de les següents categories: el
sistema viari o sistema ferroviari.
El sistema viari
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la
vialitat i l’aparcament que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del
territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins del terme
municipal.
Els sòls que aquest Pla destina a sistema viari s'identifiquen en els plànols d’ordenació
amb el codi X i s'inclouen en un dels subsistemes següents:
• Xarxa viària territorial, codi Xt. Està formada per les carreters estatals, nacionals,
comarcals i locals que creuen el terme municipal i que tenen com a funció principal
la de connectar la vila de Valls amb la resta de nuclis del municipi i amb els
municipis veïns.
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• Xarxa viària urbana, codi X. Està conformada pels carrers que defineixen
l’estructura urbana de la vila de Valls i dels nuclis de Picamoixons, Fontscaldes i
Masmolets, per la seva posició, les activitats que localitzen i els sectors urbans que
relacionen.
• Complement de vialitat, codi Xv. Comprèn espais complementaris dels anteriors,
podent significar diferents finalitats en funció de la categoria de sòl a la que
complementen, ja sigui espais per vianants en la xarxa viària urbana o espais de
protecció i complementaris de la vialitat en el cas de la xarxa viària territorial.
• Xarxa de carrers de prioritat invertida, codi Xi. Està formada pel conjunt de carrers
en els que es considera prioritària la mobilitat peatonal respecte la rodada. Es
concentra majoritàriament sobre els nuclis antics de la vila de Valls, Picamoixons,
Fontscaldes i Masmolets.
• Xarxa de carrers verds. Formada per tots aquells carrers amb amplades superiors a
10 metres. En la resta, l'ajuntament de Valls establirà els criteris per formalitzar una
xarxa d’eixos verds, amb el criteri bàsic de que, a una distància no superior a 200
metres de cada punt del sòl urbà, tothom tingui un carrer arbrat pel que circular.
• Aparcament, codi Xa. Comprèn els sòls específicament destinats a la parada i
guàrdia de vehicles automòbils.
• Xarxa viària rural, codi Xr. Permeten l’accés a les finques rústiques d'una partida
del municipi de Valls o municipis veïns. La seva identificació es basa en el
reconeixement efectuat en el "Pla de manteniment i millora de la xarxa de camins de
Valls" efectuat l'any 2006 per l’empresa Agro - 3 Enginyeria del Medi Rural S.L.
• Xarxa de camins ramaders. Està formada per aquells camins públics per on discorre
o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader en els desplaçaments vinculats a
la transhumància.
El sistema ferroviari
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al pas de la xarxa ferroviària, que ha de
permetre la continuïtat a través del territori municipal i possibilitar un nivell
d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins de la ciutat, sense convertir-se en una
barrera física per els vianants i vehicles. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el
codi F.
SISTEMES D'ESPAIS LLIURES
Els

sistemes

d’espais

lliures

de

Valls

inclouen

aquells

sòls

que,

localitzats

estratègicament en les diferents àrees del municipi, permeten estructurar una xarxa
d’espais forestals, agrícoles i espais lliures urbans interrelacionada a través de
l’ordenació d’eixos cívics i carrers peatonals, itineraris paisatgístics i recorreguts
peatonals. Així mateix, inclou el sistema hidràulic en atenció a les característiques
físiques i geomorfològiques.
El sistema d’espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que
determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat.
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Els sòls que aquest Pla destina a sistemes d’espais lliures, s’inclouen en una de les
categories següents:
- Sistema de parcs i jardins urbans

codi V

- Sistema de parcs perifluvials

codi P

- Sistema hidràulic

codi H

Sistema de parcs i jardins urbans
Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places i tot l’espai
verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable la funció principal del qual és el descans i
l’esbarjo de la població. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi V.
Dins el sistema de parcs i jardins urbans, el Pla identifica dos categories:
• Places i jardins, codi Vj. Correspon a espais lliures urbans de dimensions petites o
mitjanes o destinats a l’esbarjo de la població. Aquests espais poden presentar
components de vegetació complexos (entapissants, arbusts, gespes, arbres, etc.) i
elements de mobiliari i enllumenat. En general estan vinculats a la trama de vials
urbans i en són complementaris. Espais pensats per acollir graus d’utilització per part
de la població d’intensitat mitjana o alta i que requereixen actuacions de
manteniment i neteja constants.
• Parcs urbans, codi Vp. Inclou espais oberts urbans de grans dimensions (majors a
5.000 m²), destinats a l’esbarjo de la població, amb components de vegetació més o
menys complexos: a part de l’arbrat hi podem trobar entapissants, arbusts, gespes,
etc. Normalment compten amb graus d’utilització per part de la població
d’intensitat mitja.
Sistema de parcs perifluvials
El sistema de parcs perifluvials comprèn l’espai fluvial dels torrents del Catllar, de la
Xamora i de Sant Pou situat a ambdós marges de la seva llera qualificada com a sistema
hidràulic. Inclou el connector biològic associat al riu, la vegetació de ribera i la zona
inundable. Els sòls que aquest Pla destina a sistema de parcs perifluvials s'identifiquen
en els plànols d’ordenació amb el codi P.
Sistema hidràulic
Aquest POUM qualifica com a sistema hidràulic les lleres dels rius, torrents, barrancs i
rases de Valls i les riberes associades a ells. A part de la seva funció pròpiament
hidràulica, el sistema hidràulic presenta interès en relació al paisatge del municipi, al
potencial com a connector biològic i al manteniment de la biodiversitat. Cal contemplar
la xarxa hidràulica des del punt de vista sistèmic a nivell de conca i en relació amb els
recursos hídrics i l’aqüífer.
La seva delimitació inclou els terrenys inclosos en la zona fluvial que, d'acord amb
l'article 6.2 del RLU, és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves
riberes i que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb
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l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els requeriments
hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.
En aquest sentit, els sòls que aquest Pla qualifica com a sistema hidràulic inclouen la
zona fluvial delimitada pels Estudis tècnics de base del Pla de gestió específic de l'espai
fluvial a la conca del Francolí, realitzats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Els sòls que aquest Pla qualifica com a sistema hidràulic s'identifiquen en els plànols
d’ordenació amb el codi H.
La delimitació del sistema hidrogràfic inclou la zona fluvial, que correspon a les zones
inundables amb període de retorn de 10 anys. A part de la seva funció pròpiament
hidrogràfica presenta interès en relació al paisatge del municipi, el potencial com a
connectors biològics, i en el manteniment de la biodiversitat. S’identifica en els plànols
d’ordenació amb el codi H.
SISTEMA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS
Comprèn els sòls destinats a instal·lar dotacions d’interès públic i social necessaris en
funció de les característiques demogràfiques i sòcio-econòmiques de la població.
Els sòls que aquest Pla destina a sistemes d’equipaments i de serveis tècnics s’inclouen
en una de les categories següents:
- Sistema d’equipaments comunitaris

codi E

- Sistema d'habitatge dotacional

codi D

- Sistema de serveis tècnics i ambientals

codi T

Sistema d’equipaments comunitaris
El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics
col·lectius o comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiques de la població. S'identifica en els plànols d'ordenació
amb el codi E.
Sistema d’habitatge dotacional públic
El sistema d’habitatge dotacional comprèn les actuacions públiques d’habitatge
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb
necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament
definides. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi D.
Sistema de serveis tècnics
El sistema d’infraestructures de serveis tècnics comprèn les instal·lacions i els espais
reservats pels serveis d'abastament d'aigües, evacuació i depuració d'aigües residuals,
centrals receptores i distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament, centres
de producció o transformació de gas i la seva xarxa de distribució, centrals de
comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o de
tractament de residus sòlids, deixalleria i altres possibles serveis de caràcter afí. Inclou
també els serveis públics vinculats al viari i de suport al transport rodat com són les
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estacions de servei, les estacions de servei, els serveis ITV, les bàscules, etc...
S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi T.

8.5. QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ
El Pla planteja una regulació de les diferents zones edificables partint de la refosa
realitzada de l'anterior regulació normativa i, al mateix temps, cercant una nova
estructura de la zonificació que, mantenint una major interrelació possible amb les
actuals zones i amb la seva nomenclatura, defineixi una estructura ordenada i lògica.
Atenent a la diferenciació establerta en la legislació urbanística, referent al règim
urbanístic del sòl en relació als drets i als deures de la propietat establerts a la Llei
d'urbanisme adquirits en una finca o parcel·la, s'estableixen les zones d'execució directa
o "zones" i les "zones preferents a detallar". El POUM estableix la subdivisió del sòl
d'execució directe, no condicionat al planejament derivat, en "zones" que regulen de
forma precisa l'ordenació del sòl urbà i del sòl no urbanitzable. La "zona" s'identifica amb
un polígon zonal definit i associat a un codi alfanumèric (codi Nn).
Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits urbans, i les
subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regular diferents règims
urbanístics del sòl, segons els paràmetres urbanístics específics associats a cada
subzona, essent les inicials que regula aquest POUM les següents:

SÒL RESIDENCIAL
NUCLI ANTIC

CODI 1

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA

CODI 3

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA

CODI 4

EDIFICACIÓ EN FILERA

CODI 5

EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA

CODI 6

SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA I DE SERVEIS
ACTIVITATS INDUSTRIALS

CODI 7

TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES

CODI 8

La regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà
també serà aplicable pel planejament derivat que es desenvolupi, amb les corresponents
subzones, siguin les definides en aquestes Normes o altres més específiques.
En el desenvolupament del planejament derivat o modificacions puntuals del POUM,
l’ordenació urbanística detallada es regularà mitjançant les mateixes zones bàsiques del
sòl urbà i amb la possibilitat d’establir noves subzones que seran integrades en aquest
POUM en el moment d’elaborar les actualitzacions i refoses del planejament vigent,
d’acord amb el que estableixen les Normes urbanístiques del Pla, sense necessitat de
modificació puntual del mateix.
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El Pla, per altra banda, diferencia entre les condicions dominants de les zones, que són
aquelles que les identifiquen i diferencien de forma que cada zona predetermina una
imatge urbana caracteritzada per dues condicions bàsiques: els usos generals i/o
específics dominants i la tipologia edificatòria per a cada un d’aquests usos.
En la regulació concreta de cada zona s'estableixen els diferents paràmetres i condicions
que li són d'aplicació, remetent-se algun d'ells als plànols d'ordenació detallada del sòl
urbà a escala 1:1.000. D’acord amb l’anterior tindran caràcter de bàsic, els paràmetres
que tinguin una relació directa amb: condicions de parcel·la mínima, alçada reguladora
màxima, ocupacions de parcel·la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions màximes
en % de patis o parcel·les), edificabilitat de les parcel·les, tipologia de l'edificació
respecte als espais públics urbans, alineacions o separacions respecte a carrer, nombre
de plantes, composició de façanes (en el cas que es condicioni) i els usos dominants i
incompatibles.
La resta de paràmetres i condicions que no es consideren bàsics tenen la condició de
complementaris. Els paràmetres bàsics s'hauran de modificar mitjançant la modificació
puntual de les Normes d'aquest POUM.
En el desenvolupament del planejament derivat o modificacions puntuals del POUM,
l’ordenació urbanística detallada es regularà mitjançant les mateixes zones bàsiques del
sòl urbà i amb la possibilitat d’establir noves subzones que seran integrades en aquest
POUM en el moment d’elaborar les actualitzacions i refoses del planejament vigent
sense necessitat de modificació puntual d’aquest POUM.
En el cas que una modificació puntual del POUM introdueixi una nova zona bàsica, la
codificació corresponent haurà de ser coherent amb l’ordre i el sistema de codificació
establert en aquest POUM i amb els criteris del Mapa urbanístic de Catalunya.
Els sòls qualificats d’habitatge de protecció pública en aquest POUM incorporen el codi
“hp” al codi alfanumèric que identifica la zona o subzona. Altrament, el símbol “*” ,
afegit al codi alfanumèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en polígons d’actuació
en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de
sostre destinat a habitatge de protecció pública que estableixi la fitxa normativa del
sector.
La

identificació

dels

sòls

qualificats

d’habitatge

de

protecció

pública

en

desenvolupament dels sectors delimitats en aquest POUM incorporaran el codi “hp” al
codi alfanumèric que identifica la zona o subzona.
La quantificació del sòl delimitat per aquest POUM en cadascuna de les zones, així com
el seu sostre potencial, es pot consultar en els quadres inclosos en el punt 12 d’aquesta
Memòria de l’ordenació.
LES ZONES DEL SÒL URBÀ

Zona Nucli antic
Comprèn els sòls on s'edificaren les primeres construccions dels nuclis històrics de Valls,
Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets i que encara mantenen algunes de les seves
característiques originals. És objectiu d'aquest POUM afavorir el manteniment de les
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condicions paisatgístiques i ambientals dels àmbits definits i, alhora, millorar les
condicions d'habitabilitat, protegir els elements d'interès arquitectònic i regular els usos
i compatibilitats. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 1.
S’estableixen les següents subzones, en base a les característiques dels seus teixits:
Nucli antic de Valls

codi 1a

Nucli antic de Picamoixons

codi 1b

Nucli antic de Fontscaldes

codi 1c

Nucli antic de Masmolets

codi 1d

Ravals

codi 1e

Zona d’edificació en ordenació contínua
Correspon al tipus edificatori residencial que serví d’ordenació dels primers creixements
en extensió de la ciutat històrica, i que es caracteritza per edificacions entre mitgeres,
amb façanes alineades a vial. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 3.
Aquest Pla no estableix subzones de la zona d'edificació en ordenació contínua.
Zona d’edificació en ordenació oberta
Correspon al tipus edificatori residencial de bloc o torre aïllada de caràcter plurifamiliar
amb espais lliures entre ells que fan de transició en la relació edifici – carrer. S'identifica
en els plànols d'ordenació amb el codi 4.
S’estableixen les següents subzones en base al caràcter públic o privat dels espais lliures
entre els blocs i la volumetria de l’edificació:
Edificació oberta amb volumetria definida

codi 4a

Edificació oberta amb volumetria flexible

codi 4b

Zona d’edificació en filera
La zona d’edificació en filera regula aquells creixements de la ciutat en base a la
tipologia d’habitatges unifamiliars de baixa alçada, que en construcció individual o en
conjunts d’una mateixa promoció, defineixen fronts unitaris característics del
creixement en filera. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 5.
S’estableixen les següents zones, en base a la seva ordenació:
Edificació en filera amb volumetria definida i alineada a vial

codi 5a

Edificació en filera amb volumetria definida i separada del vial codi 5b
Edificació en filera amb volumetria flexible

codi 5c

Zona d’edificació unifamiliar aïllada
La zona d’edificació unifamiliar aïllada regula els creixements de baixa densitat
realitzats en base a edificis aïllats d’habitatges unifamiliars, envoltats de sòl lliure
privat. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 6.
S’estableixen les següents subzones, d'acord amb la dimensió i característiques de les
parcel·les:
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Edificació unifamiliar aïllada tradicional

codi 6a

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita

codi 6b

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana

codi 6c

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran

codi 6d

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

codi 6e

Zona d’activitats industrials
La zona d'activitats industrials inclou els sòls destinades a acollir específicament les
activitats econòmiques industrials ja sigui en naus de dimensió reduïda i amb tipologia
entre mitgeres com en naus de dimensió mitjana o gran i amb tipologia aïllada.
S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 7.
5. S’estableixen les següents subzones, en base a la seva tipologia edificatòria:
Industria urbana

codi 7a

Indústria agrupada

codi 7b

Indústria aïllada

codi 7c

Zona terciari i dotacions privades
Comprèn aquelles activitats d’equipaments o de serveis terciaris existents i les que
s’estableixen de nou, complementàries de les públiques regulades dintre del sistema
d’equipaments comunitaris. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 8.
S’identifiquen dues subzones en base a tipus de teixit en el que es localitzen els sòls:
Serveis privats amb volumetria definida

codi 8a

Serveis privats amb volumetria flexible

codi 8b

ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS D’ORDENACIÓ I CONDICIONS D’ÚS
L’apartat en el que s’han introduït els majors canvis respecte la regulació anterior ha
estat el de les condicions d’ordenació i les definicions paramètriques dintre de la
mateixa organització del document normatiu. El règim urbanístic del sòl i del subsòl de
cada qualificació urbanística depèn dels paràmetres urbanístics associats i les condicions
d’ordenació detallades en els plànols.
Els paràmetres urbanístics tenen dues naturaleses diferents:
a) Els paràmetres d’ordenació són paràmetres de components físiques, formals i de
mesura sobre el territori, per l’ordenació urbanística d’àmbits a desenvolupar, o per
l’ordenació del sòl, vol i subsòl associats a una qualificació urbanística.
b) Els paràmetres d’ús són paràmetres que regulen i relacionen les funcions de
l’home amb els diversos elements i àmbits del territori, i s’associen a un àmbit de
planejament o a una qualificació urbanística.
Els paràmetres d’ordenació s’estructuren en quatre grans tipus:
• Paràmetres referits als sectors i polígons. Són els paràmetres determinants per
l’elaboració del projecte urbanístic del planejament derivat i per l’elaboració del
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projecte de gestió corresponent als polígons d’actuació urbanística, siguin delimitats
directament en el sòl urbà o a partir de l’elaboració de planejament derivat.
• Paràmetres referits a la parcel·la, de tres tipus:
- paràmetres propis de la parcel·la, comuns per a totes les zones.
- paràmetres comuns d’edificació en relació a la parcel·la, comuns per a totes
les zones.
- paràmetres en relació a la parcel·la, per a les zones on l’edificació es situa en
relació amb la parcel·la o conjunt de parcel·les, o illa si s’escau.
• Paràmetres referits al carrer, de dos tipus:
- paràmetres propis del carrer, són els paràmetres del sistema viari que es poden
relacionar amb la regulació de l’edificació.
- paràmetres en relació al carrer, són paràmetres d’ordenació de l’edificació per
a les zones on aquesta es situa en relació amb l’alineació del vial.
• Paràmetres referits a l’edifici. Són els paràmetres propis de l’edifici i comuns a
tots els tipus d’edificació i zones. La regulació de la situació de la planta baixa i de
l’alçària reguladora màxima en relació amb el seu punt d’aplicació, són els únics
paràmetres que es regulen diferent atenent a si l’edificació es situa en relació amb
el carrer o en relació amb la parcel·la (o illa), i alhora també s’estableixen criteris
unitaris.
Els paràmetres d’ús es regulen d'acord amb el següent:
• Usos segons la funció amb vuit usos generals, que contenen varis usos específics
que s’enumeren i es defineixen en el corresponent article:
- Residencial.
- Terciari i serveis.
- Industrial, logístic i tecnològic.
- Agrari i recursos naturals.
- Dotacions públiques.
- Serveis tècnics i ambientals.
- Mobilitat.
- Lleure i ambiental.
• Usos segons el domini:
- Domini públic
- Domini privat: particular, comunitari o col·lectiu.
• Permissibilitat i limitacions generals dels usos:
- Usos admesos: principals (o dominants) i compatibles
- Usos prohibits.
• Usos i activitats ambientals.
• Paràmetres específics de l’ús d’aparcament.
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8.6. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
La regulació del sòl no urbanitzable es realitza en base a:
• Les condicions generals de protecció ambiental:
- protecció de les aigües;
- normes relatives als residus;
- protecció de la biodiversitat;
- condicions d'implantació de noves infraestructures;
- normes territorials sobre el paisatge;
- protecció dels sòls i el relleu; i
- altres condicions relatives a la protecció del medi físic.
• La regulació dels elements propis del territori:
- la xarxa hidrogràfica;
- la xarxa viària rural;
- l’estructura de la propietat del sòl;
- els elements d’interès històric, tradicional i paisatgístic; i
- les construccions existents.
• La regulació dels usos, edificacions i instal·lacions; i
• La qualificació urbanística del sòl.
- Sòl de protecció preventiva.
- Plana agrícola, codi 20.
- Sòl de protecció territorial.
- Plana agrícola de valor, codi 24a.
- Plana agrícola d'interès estratègic per al pas d’infraestructures, codi 24b.
- Sòl de protecció especial.
- Serra de Miramar, codi 25a.
- Terrasses del Francolí, codi 25b.
- Activitats autoritzades.
- Casa Fèlix Hotel, codi 26a.
- Estació de subministrament de carburant Tierras y Campos de Lérida SL,
codi 26b.
Altrament, en l’ordenació del sòl no urbanitzable d’aquest Pla, s’identifiquen els
denominats “components de qualificació” que suposen condicionaments i regulacions
específiques a la regulació general establerta en la qualificació del sòl no
urbanitzable. Els components de qualificació, que es poden trobar en les diferents
zones i sistemes d’aquest Pla, són els següents:
- Rius, torrents i barrancs.
- Masses forestals de protecció.
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- Hàbitats d’interès comunitari.
- Boscos.
- Matollars, prats i herbassars.
- Sòl agrícola.
Pel que fa referència a l’establiment i regulació dels sistemes urbanístics, s’estarà a
les condicions que es determinen, de forma general, en el títol quart de les Normes
urbanístiques del Pla.
LES ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE
El POUM de Valls recull els diferents tipus de d'espais oberts determinats pel Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona. Cadascun d'aquests tipus ha estat inclòs en
una categoria de sòl no urbanitzable efectuant, únicament, els ajustos propis de la
transcripció dels seus límits a l'escala de treball pròpia del POUM. També s’han
incorporat a categories de major protecció alguns àmbits de sòl que tenen algun dels
valors identificats en l’Informe de sostenibilitat ambiental.
Aquestes tres categories de sòl no urbanitzable són:
Sòl de protecció preventiva
S’inclouen en aquesta categoria els sòls classificats com a no urbanitzables que no
han estat considerats de protecció especial o de protecció territorial pel PTP CT. El
Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que,
mitjançant una modificació puntual, es puguin delimitar àrees per a ésser
urbanitzades i edificades, si escau.
Dins de la categoria de sòl de protecció preventiva, atenent a les diferents
característiques, el POUM de Valls estableix les següents zones en sòl no
urbanitzable:
Plana agrícola
Compren aquells espais al voltant del nucli, amb una clara vocació agrícola, sense
una protecció especial, on donades les seves característiques podran ser objecte
de modificacions puntuals es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si s’escau. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 20.
Sòl de protecció territorial
Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa
de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix
en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de
desenvolupament urbanístic per donar resposta a totes les necessitats de
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al
llarg del seu període de vigència.
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Dins de la categoria de sòl de protecció territorial, atenent a les diferents
característiques, el POUM de Valls estableix les següents zones en sòl no
urbanitzable:
Plana agrícola de valor
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que,
alhora, són terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit
territorial i també en terrenys que, per estar molt poc contaminats per
l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com espais no
urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. S’identifica en els plànols
d’ordenació amb el codi 24a.
Plana agrícola d'interès estratègic per al pas d’infraestructures
Compren aquells espais, amb una clara vocació agrícola, però que té valors
condicionants i circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva
possible transformació, per motius estratègics d’infraestructura i, concretament,
per possibilitar la construcció d’una nova ronda sud-est de Valls, que s’estengui
fins assolir l’enllaç amb l’AP-2, a l’est d’Alió i prou al sud com per encabir els
creixements urbans previstos. La secció inicial proposada es d’una calçada única,
però és del tot recomanable preveure des del primer moment l’adaptació del pas
d’infraestructures i la reserva dels espais que requeriria un hipotètic
desdoblament, si calgués, en el futur. Aquestes mesures preventives permetrien
en un futur facilitar les obres d’ampliació i minimitzar els eventuals conflictes.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 24b.
Sòl de protecció especial
Comprèn aquells sòls, que pels seus valors naturals i de connectivitat ecològica o per
la seva localització en el territori, el Pla considera que són els més adequats per a
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la
biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus
diferents caràcters i funcions.
Dins de la categoria de sòl de protecció especial, atenent a les diferents
característiques, el POUM de Valls estableix les següents zones en sòl no
urbanitzable:
Serra de Miramar
Compren la part de relleu més abrupte del terme municipal, caracteritzada per la
Serra de Miramar, que pertany a la serralada del Pre-litoral, que ocupa
aproximadament una cinquena part de la superfície total del terme, i que se situa
a l’extrem nord-oest del municipi. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el
codi 25a.
Terrasses del Francolí
Compren aquells espais al voltant del torrent del Puig i del riu Francolí, amb una
clara vocació agrícola, d’horta, i amb una protecció especial prevista en el
planejament territorial. El seu valor es deriva fonamentalment pel seu potencial
productiu, els valor del seu paisatge, i com a suport dels sistemes naturals, que
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alhora li confereix un paper estratègic com element connector a una escala
territorial, en el cas del Francolí, i local, en el cas del torrent del Puig.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 25b.
Així mateix, el Pla reconeix les diferents activitats autoritzades en sòl no
urbanitzable:
- Casa Fèlix hotel
Les actuacions en aquest àmbit estan regulades pel Pla especial per a la definició
d'un projecte d'establiment hoteler a les parcel·les 148, 151, 152 i 167, pk 17, de
la carretera N-240, aprovat definitivament el 4 de febrer de 2010. S’identifica en
els plànols d’ordenació amb el codi 26a.
- Estació de subministrament de carburant Tierras y Campos de Lérida SL
Les actuacions en aquest àmbit estan regulades pel Pla especial urbanístic en SNU
per a desenvolupar la construcció d'una estació de subministrament de carburant
i construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària a les parcel·les 127
i 129, del polígon 17, aprovat definitivament el 16 de març de 2016. S’identifica
en els plànols d’ordenació amb el codi 26b.
COMPONENTS DE LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Els components de qualificació s’estableixen en funció de la cobertura actual o
potencial, determinada a partir de la vocació de cada tipus de sòl, i de la resistència o
tendència natural als canvis en un o altre sentit, incorporant criteris de protecció del
sòl, dels valors naturals i ecològics, i de les activitats pròpies del SNU, com són les
activitats agrícoles i forestals.
Els components de qualificació que es poden trobar en les diferents zones i sistemes del
sòl no urbanitzable s’agrupen en les següents categories:
- Rius i rieres, inclou els àmbits lligats al sistema hidràulic, amb tots els espais
associats que l’acompanyen i, per tant, amb una lectura que inclou tant l’aigua, les
comunitats vegetals com la geomorfologia. És un component transversal i que es
dona en totes les qualificacions urbanístiques, amb més o menys densitat, en funció
de la xarxa hidrogràfica.
- Masses forestals madures, inclou les masses forestals que presenten comunitats
climàciques, o en estadis de la successió natural molt propers, o malgrat no ser així,
la seva vocació o el seu potencial, així ho aconsella. Dins d’aquest grup de
components de qualificació, se’n distingeixen tres:
a) Masses forestals de protecció. Inclou aquells àmbits amb pendents superiors al
50%, i que per tant necessàriament, per a la protecció del sòl, han de ser masses
forestals de protecció, amb cabudes cobertes tendents al 100%, i amb una gestió
forestal necessàriament coherent amb aquest caràcter de protecció. Seran
sempre masses irregulars, i per tant amb una gestió forestal pròpia d’aquesta
característica.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

201

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA

b) Hàbitats d’interès comunitari, compren aquells àmbits, de caràcter forestal,
que estan catalogats com a HIC. En funció dels diferents qualificacions
urbanístiques, són diferents. En el conjunt del municipi de Valls, s’inclouen:
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI A VALLS
Grup

Codi HIC

Nom

Prioritari

Aigües corrents

3260

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb
vegetació submergida o parcialment flotant
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

No

6220

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia)

Si

92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

No

92D0

Bosquines i matollars meridionals de rambles,
rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)

No

Boscos esclerofil·les
mediterranis

9340

Alzinars i carrascars

No

Boscos de coníferes
de
muntanyes
mediterrànies

9540

Pinedes mediterrànies

No

Pastures
naturals

semi

Boscos
caducifolis
mediterranis
i
submediterranis

c) Boscos, que inclou les formacions boscoses, i per tant amb cobertura arbòria,
sense un caràcter específic, i per tant en sòls amb pendents inferiors al 50%, i
que no inclouen HIC. Son majoritàriament masses forestals menys madures,
principalment boscos de coníferes, pi blanc, i alzinars i carrascars poc
desenvolupats.
- Espais en transició: inclou àmbits en algun estadi de regeneració del bosc, ja sigui
posterior a alguna actuació que hagi fet desaparèixer la cobertura arbòria, com focs
forestals, o contràriament l’emboscament de camps de conreu per l’abandó
d’explotacions agràries. Són principalment prats i herbassars o matollars. A Valls es
situen majoritàriament en entorns agrícoles de secà.
- Espais agrícoles, que inclou els camps de conreu, tant de secà com de regadiu. A
Valls queden molt diferenciats els espais d’horta, al sud del nucli de Valls, al voltant
del Torrent d’en Puig, un cop s’han ajuntat els torrents de la Xamora, el Catllar i
Sant Pou, i especialment en tota la plana que es configura al voltant del riu Francolí.
Destaquen, també, les petites zones d’horta en el nucli de Picamoixons, que
penetren en el sòl urbà.
L’estructura de les components de qualificació, per a cada una de les qualificacions en
el sòl no urbanitzable de Valls, es mostren en la següent taula.
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Qualificació
Serra
Miramar

de

PEIN Serra de
Miramar

Terrasses
del
Francolí

25b

Terrasses del
Francolí

Plana
agrícola

20

Protecció
preventiva

24a

Plana agrícola
de valor
Potencial
interès
estratègic
RIUS I
RIERES

Masses
forestals de
protecció > 50
% pendent

HIC Alberedes,
salzedes i
Boscos de
ribera

Masses
forestals de
protecció > 50
% pendent

HIC Alzinar i
carrascars.

MASSES
FORESTALS DE
PROTECCIÓ

Pinedes
mediterrànies

HIC

Matollars,
prats i
herbassars

Secà herbacis
i llenyosos

Boscos

Matollars,
prats i
herbassars

Horta

Boscos

Matollars,
prats i
herbassars

Secà herbacis
i llenyosos

BOSCOS

MATOLLARS,
PRATS I
HERBASSARS

USOS NO PROPIS SNU

AGRÍCOLA

Components de qualificació

Pinedes
mediterrànies

AGRÍCOLES

Boscos

BOSCOS DE PROTECCIÓ

24b

RIUS I RIERES

25a*

HIC Alzinar i
carrascars.

Masses
forestals de
protecció > 50
% pendent

ESPAIS DE
TRANSICIÓ

ESTAT ACTUAL

A

B

C

D

E

X

OBJECTIU

A’

B’

C’

D’

E’

X’

HIC

BOSCOS

25a

MATOLLARS PRATS
I HERBASSARS

Serra

MASSES FORESTALS MADURES

AGRÍCOLA

TENDÈNCIA NATURAL
ESFORÇ PER TRANSFORMAR

El valor no està en cada un dels components de qualificació, sinó en els valors del
conjunt (A’,B’,C’,D’,E’), i les seves relacions. Per exemple, en el cas de les Terrasses
del Francolí, el component de zona principal seria l’Horta, però també, els HIC associats
al riu. El control sobre cada zona es farà en funció dels topalls que es defineixin. Per
exemple, si hi ha un 50 % d’horta, proposem que s’ha de mantenir com a mínim un 50 %
d’horta, per tant no se’n podrà destruir en conjunt, però si es podrà bellugar. El mateix
passaria amb el hàbitats lligats al riu, malgrat en aquest cas la seva posició és un factor
determinant, i per tant no tindran elasticitat.
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Les transicions d’un component de qualificació a un altre seran preferentment a costa
del veí, segons el gràfic anterior, de forma activa de dreta a esquerra (de matoll a
conreu, per exemple), i de forma espontània d’esquerra a dreta (deixant emboscar
camps, o establir estratègies de gestió forestal per arribar a masses més madures).
Malgrat el valor de cada qualificació està en l’equilibri objectiu dels diferents
components (A’,B’,C’,D’,E’), sempre es proposarà un major pes sobre els extrems, i per
tant sobre les estructures més estables, ja sigui de forma natural, i per tant masses
forestals madures, com les mantingudes, com els camps de conreu, i concretament
l’horta.
USOS NO CONCORDANTS AMB ELS OBJECTIUS DEL SÒL NO URBANITZABLE
Finalment, es defineix un topall màxim d’usos no concordants amb els objectius fixats
per a cada zona del sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de controlar la pressió que
aquests usos i edificacions exerceixen sobre el territori.
Per conèixer el grau de pressió que aquests usos exerceixen sobre el sòl no urbanitzable
utilitzarem un indicador que mesurarem segons la seva superfície d’ocupació,
expressada en m².
En relació a aquest segon aspecte hi ha diversos punts importants per garantir una
correcte interpretació de la situació del SNU i de l’executivitat de les determinacions
del Pla, en funció del resultat obtingut de l’indicador.
Cal aclarir que l’indicador, de la mateixa manera que els components de qualificació, fa
referència al conjunt de la zona urbanística, mentre que l’executivitat del Pla i, per
tant, les activitats o la construcció, fa referència a les propietats. Per tant, ha d’haver
un mecanisme de transposició d’allò que passa a una escala superior, des d’on
s’estableixen els objectius del POUM, a allò que és possible a nivell de la propietat i de
la parcel·la.
S’exposen tres passos en la caracterització de l’ocupació i la seva executivitat, que són:
1. Mètode per determinar l’ocupació
La metodologia utilitzada per a la delimitació dels usos no concordants amb els
objectius del sòl no urbanitzable es basa en la delimitació de polígons sobre base
cartogràfica actual, i incorporant:
• Qualsevol tipus d’edificació, independentment de l’ús a què estigui destinada, i la
seva àrea d’influència associada. S’inclouen tant les edificacions incloses en el
catàleg de masies, com qualsevol tipus d’habitatge, cobert, granja, etc.
Queden excloses les edificacions i instal·lacions de caràcter tècnic, com les EDAR o
subestacions elèctriques, que tenen un caràcter municipal o supramunicipal.
• Per diferenciar les edificacions d’altres tipus d’activitats més extensives, es preveu
també la delimitació d’allò que s’ha vingut a dir “activitats superficials”, com:
- Circuits de motocicletes.
- Abassegaments de materials petris, o plantes de classificació d’àrids.
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- Abocadors, o altres instal·lacions de dipòsit i tractament de residus.
- Activitats extractives, i instal·lacions associades. S’exclou d’aquesta delimitació
el límit miner no explotat o aquell que ja ha estat restaurat.
- Campes de maquinària, o d’abassegament o emmagatzematge en superfície.
- Aparcaments de vehicles en SNU, caravanes, etc.
- Càmpings.
- Parcel·lacions que continguin algun tipus d’edificació associada.
- Qualsevol altra activitat expressament no permesa per normativa.
Els límits dels usos no concordants es delimitaran mitjançant l’ortofoto més recent de
què es disposi, i s’ajustaran, sempre que sigui possible, als límits definits pel cadastre. A
continuació es detallen alguns exemples:

Usos no concordants lligats a edificacions tradicionals i la seva àrea d’influència

Usos no concordants lligats a abassegaments de materials
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Usos no

Usos no concordants lligats a activitats extractives

Usos no concordants lligats a activitats extractives

A partir de la delimitació dels usos no concordants, es passa a calcular quin percentatge
representa la seva superfície respecte a la superfície total de cadascuna de les
qualificacions del sòl no urbanitzable.

2. Interpretació
D’acord amb el percentatge d’ocupació (i), cada zona del SNU es classifica en funció de
la pressió exercida per part dels usos no concordants, segons la següent taula:

PRESSIÓ SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE
i>10%

5%<i<10%

3%<i<5%

2%<i<3%

i<2%

Pressió severa

Pressió important

Pressió mitjana

Pressió moderada

Pressió baixa
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3. Executivitat
El grau de pressió sobre cadascuna de les zones del SNU determinarà les restriccions pel
que fa a les activitats i construccions admeses limitant, respecte al total potencial,
l’ocupació màxima de la finca i l’edificabilitat.
S’estableixen, doncs, factors de ponderació de les noves ocupacions, actuant sobre:
Ocupació màxima de finca (expressada en %)
Edificabilitat màxima (expressada en m²st/m²sl)

RESTRICCIONS SOBRE LA MÀXIMA PREVISTA
Pressió severa

Pressió important

Pressió mitjana

Pressió moderada

Pressió baixa

80 %

60 %

40 %

20 %

Sense restriccions

Exemple:
La normativa del POUM estableix les determinacions següents per a la construcció de
granges dins la zona X del sòl no urbanitzable:
Finca mínima de 5 ha
Ocupació màxima de la finca del 5 %
Volum màxim edificable 9.000 m3
Alçada màxima 8 m
Segons aquesta informació, l’ocupació màxima de granges en una finca de 5 ha,
situada dintre de la zona X del SNU, s’establirà en funció de la pressió exercida
sobre l’esmentada zona X:

OCUPACIÓ MÀXIMA D’UNA FINCA DE 5 HA. GRANGES
Grau de pressió

Restriccions

Ocupació màxima
permesa (%)

Ocupació màxima
permesa (m²)

Baixa

sense restriccions

5%

2.500

Moderada

20 %

4%

2.000

Mitjana

40 %

3%

1.500

Important

60 %

2%

1.000

Severa

80 %

1%

500

Així doncs, en una zona X amb una pressió important, el propietari d’una finca de 5
ha, no podrà construir granges que ocupin una superfície total superior als 1.000 m²,
que correspon a una restricció del 60% respecte del màxim permès, fixat en un 5%
d’ocupació de la superfície total de la finca.
Aquesta restricció actua sobre el conjunt de la zona, permetent doncs establir
objectius a nivell de POUM que tenen una transposició a les finques concretes a
través d’aquestes restriccions.
La interpretació del % de sostre actual, en cas de que n’hi hagi, es comptabilitzarà
prenent de referència la màxima possible, ponderada en les restriccions. Així,

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

207

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA

prenent de base l’exemple anterior, si en la finca existeix ja una ocupació de 800
m², només serà possible un increment de 200 m², fins assolir els 1.000 m².
Aquesta estratègia té per objecte afavorir el reciclatge o reutilització de les edificacions
existents o, si més, no la seva renovació, no generant noves ocupacions.
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9. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA
L'atenció a la gestió dels plans és una de les característiques més comunes que
identifiquen els treballs de planejament del conjunt del municipi que tenen per finalitat
revisar el planejament aprovat en els anys anteriors. Si en aquell moment una de les
prioritats dels plans era l'endreçament general de la ciutat, la contenció de les densitats i
la dotació mínima d'estàndards d'equipament i zones verdes, en el moment actual, amb la
ciutat majoritàriament ja urbanitzada, amb un alt nivell de dotacions i serveis ja assolits i
amb una cultura urbanística extensa en tot allò que fa referència a l’ordre i a la
normalització reglada del procés constructiu de la ciutat, l’atenció a la gestió esdevé una
eina clau en l’avaluació de les capacitats de portar a terme el projecte i la transformació
proposada en el nou planejament.
En el cas del POUM de Valls, aquesta atenció pren major significació tota vegada que es
realitza en el marc d’un context legal que, fruit de l’experiència acumulada en aquests
anys anteriors ha de prendre noves cotes i ha de permetre plantejar noves alternatives en
el camp de l’habitatge, en el camp del reequipament de la ciutat i, en definitiva, en la
construcció d’un projecte comú més ambiciós i amb majors quotes de qualitat urbana.

9.1. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATÀLEGS
Amb l’objecte de desenvolupar i completar l’ordenació establerta per les determinacions
d’aquest POUM es redactaran els instruments urbanístics següents: plans de millora
urbana; plans parcials urbanístics; plans especials urbanístics; catàlegs; ordenances; i
projectes d'urbanització, d’acord amb el que preveuen els articles 65 a 72 del TRLU i en
els termes previstos en les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
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Llevat dels supòsits en què s’estableixi com a preceptiva la redacció d’aquests
instruments urbanístics, les determinacions del POUM seran d’aplicació directa i
immediata.

Plans de millora urbana
Aquest POUM conté la delimitació de diferents sectors a desenvolupar mitjançant plans de
millora urbana (d'ara endavant "PMU"), els quals vénen grafiats en els plànols d’ordenació i
regulats detalladament en les fitxes normatives corresponents.
El Pla determina diferents tipus de plans de millora urbana, segons les naturaleses
següents:
• En sòl urbà consolidat:
- Plans de millora urbana d’ordenació volumètrica. El seu objectiu és regular la
composició volumètrica de l’edifcabilitat màxima determinada pel POUM:
- PMU-18: Pla de millora urbana Santa Gemma.
En el procés de desenvolupament del POUM, es podran delimitar altres plans de
millora urbana d'ordenació volumètrica, d’ordenació del subsòl, de regulació dels
usos, d’ordenació d’un equipament o d’un àmbit d’habitatge dotacional, en sòl
urbà consolidat que, en cas de no modificar la qualificació urbanística ni els
paràmetres bàsics de la zona corresponent, no requeriran la modificació puntual
del POUM.
• En sòl urbà no consolidat:
- Plans de millora urbana de transformació urbana. El seu objectiu és possibilitar
una remodelació urbana, de transformació d’usos o de reurbanització:
- PMU-01: Pla de millora urbana Vallense.
- PMU-02: Pla de millora urbana Fàbrica del Gas.
- PMU-03: Pla de millora urbana Molins.
- PMU-04: Pla de millora urbana Convent del Carme.
- PMU-05: Pla de millora urbana Hort de Pando.
- PMU-06: Pla de millora urbana les Parellades.
- PMU-07: Pla de millora urbana Balcó del Torrent.
- PMU-08: Pla de millora urbana la Font d'en Bosch.
- PMU-09: Pla de millora urbana Molí dels Çacelada.
- PMU-10: Pla de millora urbana Provença.
- PMU-11: Pla de millora urbana Caserna.
- PMU-12: Pla de millora urbana Bisbe Mora.
- PMU-13: Pla de millora urbana Carrer de Montserrat.
- PMU-14: Pla de millora urbana Torrent de la Xamora.
- PMU-15: Pla de millora urbana Carrer Nou.
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- PMU-16: Pla de millora urbana Filadors.
- PMU-17: Pla de millora urbana Ramón Barbat.
- Plans de millora urbana de compleció. El seu objectiu és completar el teixit urbà,
possibilitant una millora puntual de l’àmbit, sense transformació del teixit urbà ni
dels usos existents. Aquest POUM no delimita cap pla de millora urbana de
compleció en sòl urbà no consolidat.
A més dels plans de millora urbana definits i previstos per aquest POUM, podran aprovarse altres PMU per a qualsevol de les diferents finalitats previstes en els articles 70.4 del
TRLU i 90.5 del RLU.
Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM caldrà la
prèvia o simultània modificació d’aquest, excepció feta dels supòsits en els quals no
s’alterin els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni
l’estructura fonamental del Pla.

Plans parcials urbanístics
Aquest POUM conté la delimitació de diferents àmbits a desenvolupar mitjançant plans
parcials urbanístics (d'ara endavant "PPU"), els quals vénen grafiats en els plànols
d’ordenació i regulats detalladament en les fitxes normatives corresponents.
• En sòl urbanitzable delimitat:
El Pla delimita els sectors de sòl urbanitzable següents:
- PPU-01: Pla parcial urbanístic Freixa.
- PPU-02: Pla parcial urbanístic Reto.
- PPU-03: Pla parcial urbanístic Ruanes.
- PPU-04: Pla parcial urbanístic Cal Gaja.
El Pla també integra els següents plans parcials urbanístics aprovats definitivament:
- PPU-05: Pla parcial urbanístic Coll de Mola.
- PPU-06: Pla parcial urbanístic Terreny dels Hereus, 2a fase.
• En sòl urbanitzable no delimitat:
Els plans parcials urbanístics que es refereixin a àmbits no delimitats prèviament com
a sectors pel planejament urbanístic general han de contenir, d'acord amb l'article
66.2 del TRLU, una justificació específica de l'adequació de la promoció, i s'han de
promoure i tramitar amb la denominació de plans parcials urbanístics de delimitació.
Altrament aquests plans parcials s’hauran d’ajustar al que s’estableix al capítol III del
títol sisè d’aquest POUM sobre el sòl urbanitzable no delimitat.
Els plans parcials urbanístics es redactaran d’acord amb les determinacions i
continguts establerts en els articles 65 i 66 del TRLU i 84 a 89 del RLU i altres normes
concordants.
El Pla estableix els següents àmbits de sòl urbanitzable no delimitat:
- Àmbit Porta de Nulles.
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- Àmbit Porta d’Alcover.
- Àmbit Porta de Picamoixons.
- Àmbit Porta Pla de Santa Maria.
Per al desenvolupament dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat el POUM fixa les
determinacions generals següents:
• Condicions temporals: No es podrà delimitar cap nou àmbit de sòl urbanitzable
d’ús residencial fins que no estigui consolidada la urbanització del 50% de la
superfície total dels plans de millot a urbana a l’entorn del nucli antic (PMU-01;
PMU-02; PMU-03; PMU-04; PMU-05; PMU-06; PMU-07; PMU-08; i PMU-09).
• Condicions dimensionals: No es podrà delimitar cap sector de sòl urbanitzable
que no contingui la totalitat o una part significativa dels “equipaments extensius”
(entenent com a tals, en general, els equipaments docents i esportius que són els
que precisen una major superfície de sòl pel seu funcionament) que es localitzen,
de forma indicativa, en els plànols d’ordenació d’aquest Pla.
• Condicions posicionals: Els sectors es delimitaran, preferentment, en continuïtat
amb la trama de sòl classificat com a sòl urbà o com a sòl urbanitzable delimitat
per aquest Pla. No es deixaran finques o restos de finques sense possibilitat de ser
incloses en altres plans parcials de delimitació. El pla parcial de delimitació
inclourà un esquema d’estructura general i d’ordenació indicativa de la totalitat de
l’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat en el que està inclòs.
• Condicions projectuals: El pla parcial de delimitació haurà d’integrar un conjunt
de mesures i directrius per tal de garantir els tres principis bàsics següents:
- La diversitat, entesa com un principi bàsic de qualsevol ecosistema, s’ha
de produir en tots els seus estrats i elements que la composen: en els usos i
activitats, en els tipus d’habitatges o de edificacions destinades a activitats
econòmiques, en les illes i les arquitectures, en els equipaments i serveis
públics, en la definició i tipologia de la seva xarxa de carrers i en la
composició social dels seus residents i/o treballadors.
- La identitat, entesa com un principi bàsic de qualsevol assentament, s’ha
de produir en tots els seus estrats i elements que la composen: en la
projectació d’un espai central o de referència, en la qualitat de l’espai del
carrer, en la integració del paisatge en el que es localitzen els nous àmbits
delimitats i en l’ordenació dels espai lliures dels mateixos. Cal fer que els
nous barris siguin visitables, generant nous pols d’atracció per als residents
i/o treballadors, però també per als altres usuaris.
-

La

sostenibilitat,

entesa

com

un

principi

bàsic

de

qualsevol

desenvolupament, s’ha d’incorporar en el model de mobilitat, en la gestió
integral del cicle de l’aigua, en la gestió i producció de l’energia, en la
gestió i el tractament dels residus urbans i en la millora de la qualitat
ambiental i atmosfèrica.
• Condicions de gestió: El pla parcial de delimitació especificarà la contribució
econòmica per a fer front a la construcció de les infraestructures viàries de
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connexió amb la ciutat consolidada. També caldrà que s’especifiqui la part
proporcional que assumeix per a contribuir en la reordenació del clavegueram dels
torrents de Valls. Pel que fa al finançament dels nous ponts i passeres sobre els
torrents de Valls que aquest POUM determina, s’estarà al que s’estableix a
l’Agenda i Avaluació Econonòmico-Financera (AAEF) d’aquest POUM.
A més de les determinacions generals establertes en l’apartat anterior, en els articles
següents es fixen determinacions particulars per al desenvolupament de cada àmbit
de sòl urbanitzable no delimitat:
• Magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són
permeses: Per a cada àmbit es fixa la superfície mínima del pla parcial de
delimitació.
• Intensitats màximes dels usos urbanístics: Per a cada àmbit es fixen l’ús
dominant, l’edificabilitat bruta de referencia i la densitat d’habitatges de
referencia, si és el cas. Caldrà garantir la densitat funcional dels sectors que
tinguin l’ús residencial com a ús dominant, destinant un mínim del 10% del sostre
total a usos complementaris al residencial.
• Connexions amb les infraestructures exteriors: Caldrà que el pla parcial determini
com es garanteix la connexió viària amb la ciutat de Valls i les connexions amb les
infraestructures de serveis.
• Nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta: Per a cada àmbit es
fixen els percentatges mínims de sòl destinat a sistemes de titularitat pública. En
el cas que s’incrementin les edificabilitats o densitats de referència, les cessions
destinades a espais lliures i equipaments s’incrementaran proporcionalment.
• Determinacions fonamentals de l'ordenació: Per a cada àmbit es fixa el grau de
vinculació de la posició de l’estructura viària i de la localització de les peces
d’espais lliures i equipaments extensius que es localitzen, de forma indicativa, en
els plànols d’ordenació d’aquest Pla.

Plans especials en tota classe de sòl en el desenvolupament del POUM
Aquest POUM conté la delimitació de diferents àmbits a desenvolupar mitjançant plans
especials urbanístics (d'ara endavant "PEU"), els quals vénen grafiats en els plànols
d’ordenació i regulats detalladament en els articles corresponents.
Aquests sectors de desenvolupament en sòl no urbanitzable són:
- PEU dels torrents de Valls.
- PEU de reordenació del clavegueram dels torrents de Valls.
A més dels plans especials urbanístics definits i previstos per aquest POUM, podran
aprovar-se plans especials urbanístics per a qualsevol de les diferents finalitats previstes
en els articles 67 del TRLU i 92 i 93 del RLU, sempre que no modifiquin l’estructura
fonamental d’aquest Pla i que no contradiguin les seves Normes bàsiques.
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Catàleg de béns a protegir del municipi
Aquest POUM incorpora el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls, en el qual s’hi
relacionen aquells elements que, més enllà del possible valor arquitectònic concret i
individual, tenen un interès rellevant com a conjunts volumètrics o teixits urbans que
permeten entendre i llegir, de forma més complerta, el conjunt format per la vila de
Valls, els nuclis de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets i el territori que els envolta.

Catàleg de de masies i cases rurals
D'acord amb l'article 50.2 del TRLU, aquest POUM incorpora el Catàleg de masies i cases
rurals del terme municipal de Valls en el qual s'hi relacionen les construccions situades en
sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i es justifica les raons
que en determinen la preservació o la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article
47.3 del TRLU.

Ordenances
L'ajuntament de Valls, d'acord amb l'article 71.2 i amb la legislació de règim local, pot
aprovar ordenances d'urbanització i d'edificació per regular aspectes que no són objecte
de les Normes urbanístiques d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal, sense
contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.

9.2. INSTRUMENTS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA
L’execució del planejament es realitza bé mitjançant la gestió urbanística integrada (per
sectors de planejament urbanístic o polígons d’actuació complets, amb la finalitat de
repartir equitativament les càrregues i beneficis derivats de l’ordenació i per a executar o
completar les obres i els serveis urbanístics necessaris) o bé mitjançant la gestió
urbanística aïllada (consistent en actuacions puntuals o aïllades, especialment en sòl urbà,
en aquells supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon per al
repartiment equitatiu de les càrregues i dels beneficis derivats de l’ordenació
urbanística).
L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com
aïllades, també és part de la gestió urbanística i constitueix la fase de culminació del
procés, sens perjudici dels deures establerts a l’article 42 del TRLU.

Polígons d’actuació urbanística
Aquest POUM conté la delimitació de diferents polígons d’actuació urbanística (d'ara
endavant ("PAU"), els quals vénen grafiats en els plànols d’ordenació i regulats
detalladament en les fitxes normatives corresponents.
El Pla determina diferents tipus de polígons d’actuació urbanística, segons els objectius
que pretenen:
En sòl urbà consolidat:
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- Polígons d’actuació urbanística d'urbanització. El seu objectiu és la compleció o la
millora de la urbanització. Aquests tipus de polígons d’actuació urbanística només
requereixen una reparcel·lació econòmica per costejar les obres d’urbanització
pendents:
- PAU-06: Polígon d'actuació urbanística Santa Gemma.
- PAU-16: Polígon d'actuació urbanística Islasol.
En sòl urbà no consolidat:
- Polígons d’actuació urbanística de transformació urbana. El seu objectiu és
possibilitar la remodelació urbana, la transformació d’usos o la reurbanització de
l’àmbit delimitat:
- PAU-01: Polígon d'actuació urbanística Antiga Fàbrica Dasca.
- PAU-02: Polígon d'actuació urbanística Biblioteca Popular.
- PAU-03: Polígon d'actuació urbanística Indústria-Fortuna.
- PAU-04: Polígon d'actuació urbanística Priorat del Lledó.
- PAU-05: Polígon d'actuació urbanística Camí del Bosc.
- PAU-07: Polígon d'actuació urbanística l’Escorxador.
- PAU-08: Polígon d'actuació urbanística La Fraternal.
- PAU-09: Polígon d'actuació urbanística Sol i vent.
- PAU-11: Polígon d'actuació urbanística Cooperativa de Fontscaldes.
- PAU-12: Polígon d'actuació urbanística La Candela.
- PAU-13: Polígon d'actuació urbanística Palau de Reig S1, fase 2a.
- PAU-14: Polígon d'actuació urbanística Carrer Pi de Voltor.
- PAU-15: Polígon d'actuació urbanística Cooperativa de Valls.
- PAU-18: Polígon d'actuació urbanística Gassó Nord.
- PAU-19: Polígon d'actuació urbanística Cinema Valls.
- PAU-20: Polígon d'actuació urbanística Gassó Sud.
- PAU-21: Polígon d'actuació urbanística Ca Porta.
- PAU-22: Polígon d'actuació urbanística Tennis Bon Sol.
- Polígons d’actuació urbanística de millora urbana. El seu objectiu és completar el
teixit urbà, possibilitant una millora puntual de l’àmbit, sense transformació del
teixit urbà ni dels usos existents:
- PAU-10: Polígon d'actuació urbanística Plana d'en Berga.
- PAU-17: Polígon d'actuació urbanística Ca Magrané.
- PAU-23: Polígon d'actuació urbanística Plaça de l’Oli.
- PAU-24: Polígon d'actuació urbanística Carrer de Sant Antoni.
Es podrà modificar l'àmbit dels polígons d’actuació delimitats per aquest Pla o pel
planejament urbanístic derivat amb l’objecte de facilitar la seva gestió o efectuar una

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

215

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

9. GESTIÓ DEL PLA

millor equidistribució de beneficis i càrregues, d’acord amb el procediment establert als
articles 118 i 119 del TRLU.
En sòl urbà, la delimitació de nous polígons d’actuació s’efectuarà a través de la
modificació d’aquest Pla o, en el seu cas, pel programa d’actuació urbanística municipal.
No obstant, la delimitació de polígons d’actuació urbanística que sigui necessària per a la
cessió de terrenys per a carrers i vies es podrà efectuar d’acord amb el que disposa
l’article 119 del TRLU.
Cada polígon d’actuació haurà de definir i concretar les obres d’urbanització i les rasants
mitjançant un projecte d’urbanització que ha de comprendre la totalitat de les obres i
que s’ha de tramitar prèvia o simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el
de taxació conjunta.

Polígons d’actuació urbanística de dotació
Aquest POUM estableix la potencial delimitació de polígons d’actuació urbanística de
dotació, vinculats a actuacions de transformació urbanística de dotació sobre sòls que, en
origen, tenen la condició de sòl urbà consolidat i que tenen per objecte augmentar
l’edificabilitat o la densitat de determinades parcel·les, sense comportar una reordenació
general de l’àmbit.
Respecte les exigències legals de reserva de sòl per habitatge de protecció pública que
s’estableixen en la disposició addicional segona del TRLU, s’estarà al següent:
- En els casos en els que l’increment sigui de la densitat sense augment de
l’edificabilitat residencial, aquests polígons no seran tingut en compte en el càlcul del
sostre residencial de nova implantació, ja que no hi ha increment de sostre respecte el
sostre existent o actualment establert en el planejament.
- En els casos en els que s’estableixi un increment de sostre residencial, aquest
increment de sostre es computarà com a sostre de nova implantació residencial.
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10. LES XARXES D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS TÈCNICS
L’objectiu de garantir la disponibilitat d’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en
el municipi es concreta en diversos criteris i objectius específics:
1. Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures
per a l’abastament.
2. Adoptar una ordenació i zonificació del planejament congruent amb la capacitat
dels recursos hídrics, d’acord amb la quantificació de la demanda generada per als
distints usos.
3. Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu destí i ús i, en
conseqüència, preveure xarxes diferenciades per a les diferents qualitats i usos. Els
sistemes separatius s’adoptaran, també, per les aigües pluvials i residuals generades
en el propi sector.
En relació a això, es defineixen els criteris i objectius diferenciats:
- Reutilització d’aigües, per a cada tipologia.
- Estalvi i eficiència.
- Criteris sanitaris.
Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per
a l’abastament
La suficiència de recursos i infraestructures es divideix en dos capítols:
Abastament d’aigua.
Sanejament d’aigües residuals.
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10.1. L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
El nou planejament comportarà la necessitat d’abastament d’aigua, proporcional als
creixements proposats.
Es proposen dues formes d’estimar les necessitats d’aigua:
1. Projectant els consums actuals a les propostes de creixement
2. Utilitzant els criteris de l’Agència per a les previsions de futur.
Els criteris facilitats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la previsió d’abastament, es
dedueix, en funció els usos, de la següent taula:

De l’anàlisi de la situació actual es conclou que actualment a Valls es gasten de 202,56
l/persona i dia.
Per tal de contrastar aquesta realitat amb els consums estimatius de l’Agència, s’ha fet
una estimació de la dotació necessària per l’estat actual, contemplant únicament el seu
sòl urbà consolidat. Per tant, queden exclosos els usos en sòl urbanitzable i els sòls no
consolidats.
Només es diferencien els usos que tenen una delimitació molt clara, que en el cas de
l’estat actual de Valls, són els sòls residencials (incloent els equipaments o zones verdes)
dels sòls industrials, al nord del nucli.
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En les següents taules es mostra els consums teòrics segons les estimacions de l’Agència,
en base als usos, per l’estat actual de Valls:

Contrasten els 446.02 l/habitant i dia estimats respecte els 202,56 que són els reals.
Per tant, semblaria que les estimacions de l’Agència no s’ajusten a les demandes de Valls
donant resultats que doblen sobradament els consums actuals.
Fent, amb les dades de l’Agència, l’estimació de les demandes d’aigua per als nous
creixements, ja amb un detall molt més ajustat, i per tant diferenciant cada un dels usos
(habitatge, terciari, industrial, equipaments, espais lliures, vialitat, ...) resulta:
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D’aquí resulta que Valls, pels creixements previstos, té unes necessitats d’abastament
d’aigua de 5.908,58 m³/dia, que són més dels 5.067 m³ que es gasten en l’actualitat amb
el doble d’habitants.
Prenent de referència les despeses actuals, i considerant que la proposta de planejament
comporta un creixement del 56% en nombre d’habitatges, les necessitats d’aigua serien,
seguint els patrons actuals, de 2.883,48 m³/dia, que correspon a 1.052.470 m³/any.
Tal com s’ha exposat, actualment Valls té un sobrer de 1.638.029 m³/any, permetent
cobrir les necessitats de creixement amb un marge de seguretat del 55 %.
Per tant, podem assegurar que està garantit l’abastament d’aigua per a les previsions del
POUM de Valls.

10.2. LA DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
L’ús de l’aigua comporta alhora la necessitat del sanejament de les aigües residuals, que
sempre serà necessari malgrat les mesures de reutilització i reciclatge de les aigües allà
on es generin.
Les necessitats de sanejament s’estimen com un 80 % de l’abastament, resultat d’extreure
aquells conceptes que no generen retorn, com els espais lliures, la neteja de carrers o la
part proporcional d’espais lliures en la resta d’aprofitaments.
D’aquest, i en base als escenaris d’abastament s’aproximen les necessitats d’abastament:
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Tot i aquestes previsions, Valls té un greu problema de interferència de la xarxa d’aigües
residuals amb aigües procedents de la captació de surgències en els aqüífers, captant gran
quantitat d’aigües no residuals saturant, malgrat no li correspondria, la EDAR existent.
Alhora, aquesta interferència fa circular aigües d’aparent bona qualitat per la xarxa de
sanejament, fent-la atractiva per portar a terme captacions incontrolades per ús
fonamentalment agrari, cosa que comporta una degradació important de les lleres dels
torrents de Valls.
El document PSARU 2005 fa una reprogramació de les obres noves i relaciona
ordenadament una llista exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes existents exigibles
per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, agrupades en dos escenaris (del 2006 al
2008 i del 2009 al 2014).
El PSARU 2007 (revisió 2010) preveu diverses actuacions en el municipi de Valls, que
concretament són:

Les actuacions del PSARU van doncs encarades a la resolució d’aquesta problemàtica en
relació a les aigües blanques. El POUM presenta, en base al Pla Director elaborat per
l’empresa explotadora, diverses propostes:
• Construcció de dos nous col·lectors que permetin alliberar la llera del torrent de la
Xamora dels col·lectors actuals que circulen pel seu interior i estan en molt mal estat,
captant les aigües en cada un dels seus marges.
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• Construir un nou col·lector, des de la zona industrial, que reculli les aigües que
vessen per l’est, pel marge del torrent del Catllar, fins a l’EDAR actual, com
alternativa a construir una nova EDAR a la zona industrial, o ampliar l’existent.
• Millorar la xarxa de reg, complementàriament a les obres que ja s’han portat a
terme, millorant la xarxa de transport i evitant la captació en els col·lectors de
sanejament.
• Reserves de sòl per a la construcció de les EDAR de Picamoixons i Fontscaldes.
Cal remarcar que, a hores d’ara, ja ha estat executada la EDAR de Masmolets, d’acord
amb el Projecte de construcció de la xarxa de sanejament i EDAR a Masmolets, redactat
per la Regidoria d’Acció Territorial, Habitatge i Barri Antic de l’ajuntament de Valls el
mes de juny de 2013.
A més, amb caràcter general, de conformitat amb l’apartat 6.4 del PSARU 2005, dintre del
subapartat Sanejament de creixement urbà, on es preveu la subscripció d’acords
voluntaris entre l’Administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de
l’Aigua i els propietaris per tal de formalitzar el compromís de col·laboració en matèria de
sanejament de creixements urbanístics, el promotor del planejament derivat que es derivi
del POUM haurà de posar-se en contacte amb l’ACA per tal que aquesta determini en fase
de redacció del planejament derivat, si es pot admetre la connexió de la xarxa d’aigües
residuals del sector a l’EDAR, d’acord amb el grau de saturació i les previsions del PSARU
2005.
En cas de no ser viable la connexió al sistema públic de sanejament, el planejament
derivat haurà de preveure el sistema depuratiu propi i caldrà realitzar una reserva d’espai
destinats a implantar els sistemes de depuració pròpia.
Les masies o cases rurals que generin aigües residuals hauran de tenir un sistema de
tractament de les aigües residuals. I les que no es trobin connectades a la xarxa pública
de sanejament hauran de complir l’establert a la instrucció tècnica aplicable al
sanejament autònom, aprovat pel Consell d’Administració de l’ACA amb data 20 de
novembre de 2008.

BALANÇ D’AIGUA
Des d’una visió territorial es pot incloure també el sector primari, i fer un balanç del
POUM, comparant l’estat actual, i la proposta.
En aquest context prenen especial importància els àmbits de regadiu, importants a Valls i
que configuren un ampli espai del SNU. La millora d’aquests àmbits de regadiu són una
peça fonamental per a poder oferir un balanç positiu en relació al cicle de l’aigua.
S’incorpora en el balanç també el diferencial d’escolament superficial considerant la
impermeabilització del sòl degut als nous usos plantejats.
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EL PLA ESPECIAL DE REORDENACIÓ DEL CLAVEGUERAM DELS TORRENTS DE VALLS
El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic que reordeni el
clavegueram que discorre per la llera dels torrents de Valls.
El seu àmbit serà el necessari per abastar la xarxa principal del sanejament del nucli de
Valls des de la línia del ferrocarril fins al mesclant dels torrents.
Els objectius d’aquest pla especial urbanístic son:
- Ordenar la xarxa de clavegueram de la vila de Valls i les seves instal·lacions
associades, així com els punts de descàrrega a rius i torrents, entenent aquesta xarxa
com una part fonamental de la regulació del cicle de l’aigua del municipi.
- Redefinir una nova xarxa de clavegueram que redueixi els efectes ambientals
negatius sobre els torrents de Valls, derivats de les continuades fuites, per la seva
insuficiència, i interrelació amb les aigües pluvials, incloses el drenatge de les aigües
subterrànies.
- Alliberar el fons dels torrents de les canonades, pous de registre i demès
instal·lacions artificials que desvirtuen el caràcter natural i ambiental del torrents.
- Avaluar els costos d’aquesta actuació i les seves condicions tècniques i d’acord amb
el que s’estableix a l’Agenda i Avaluació Econòmico-Financera d’aquest POUM,
preveure els mecanismes de gestió econòmics i d’execució seqüencial en el temps que
garanteixin en un futur aquesta actuació, tot diferenciant aquelles actuacions que
haurà d’executar directament l’administració d’aquelles associades a la gestió dels
diferents sectors i polígons d’actuació que en aquest POUM es delimiten.
El pla especial de reordenació es redactarà d’acord a un projecte d’urbanització base que
estableixi i confirmi la potencial supressió dels col·lectors actuals i estableixi la
localització precisa del nou sistema de clavegueram, al que s’haurà d’adaptar les
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actuacions dels sectors i polígons d’actuació que es desenvolupin amb el desplegament i
execució d’aquest POUM.
El pla especial establirà els sòls públics necessaris per l’execució de les obres
d’urbanització de la reordenació del clavegueram dels torrents de Valls així com les
prioritats sobre la forma d’obtenció dels sòls públics necessaris per l’execució de l‘obra.
En aquest sentit, el pla especial, podrà ajustar les ordenacions indicatives que en el
present POUM s’estableixen pels instruments de planejament derivat.
Preferentment els nous col·lectors es proposaran fora de la llera dels torrents, en la part
superior dels torrents, desdoblant els col·lectors a marge i marge dels cursos fluvials, tal i
com de forma indicativa s’especifica en el plànol d’ordenació 9. Reordenació del
clavegueram dels torrents de Valls. El projecte d’urbanització definirà la secció i
localització en planta i secció dels nous col·lectors així com dels necessaris sobreeixidors
de descàrrega. Altrament, el projecte d’urbanització determinarà l’eliminació o
substitució d’elements puntuals, com pous de bombament, sobreeixidors, entre d’altres,
especialment quan aquests es trobin en les lleres.
El pla especial tindrà present la necessitat de no interferir amb la infraestructura del reg
de la Comunitat de Regants de Valls, corresponent al “Proyecto de mejora del riego para
la reutilización de aguas residuales en la zona de Torrents de Valls", obra declarada
d'lnterés General per la Llei 24/2001, de 27 de desembre.
El pla espacial urbanístic serà objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària,
d’acord amb la normativa sectorial vigent.
Aquest pla especial urbanístic, que serà de promoció pública, establirà el sistema
d’actuació, així com les etapes d’execució corresponents i al forma de finançament del
mateix, identificant les parts que correspondran a l’administració pública i les que aniran
associades als diferents sectors i polígons d’actuació, d’acord amb el que s’estableix a
l’Agenda i Avaluació Econòmico-Financera d’aquest POUM.
El pla es tramitarà en coherència a les determinacions del Pla especial urbanístic dels
torrents de Valls, descrit en el punt 4.2 d’aquesta Memòria de la ordenació, que es
tramitarà de forma prèvia o simultània a aquest Pla especial de reordenació del
clavegueram del torrents.
L’ajuntament de Valls prendrà la iniciativa de la redacció d’aquest pla especial i iniciarà
la seva tramitació en el termini d’un any des de l’aprovació definitiva del POUM.

10.3. XARXA D’ENERGIA ELÈCTRICA
A la subestació elèctrica de Valls, situada en un punt central de la vila, entre el cementiri
municipal i el barri del Fornàs, arriba una línia elèctrica de mitja tensió de 110 kv.
Aquesta línia entra al terme municipal des del sud-oest, en un punt proper al pont que la
carretera TV-2034 té sobre el ferrocarril, i gira primer cal al nord-oest, passant per
damunt de la urbanització de Bon Sol, i finalment cap a l’oest per arribar a la subestació.
Cal remarcar que la part nord-oest del terme municipal es creuada per una línia d’alta
tensió de 220 kV que prové de Vandellós i es dirigeix a l’àrea metropolitana de Barcelona.
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El nou POUM fa la previsió de traslladar la subestació elèctrica del seu emplaçament
actual, en un entorn completament urbà, fins a situar-la a l’extrem nord del sector
industrial del Palau de Reig de Dalt. Aquest trasllat permetria l’ampliació del cementiri
municipal cap al nord i la millora ambiental del barri residencial del Fornàs.
L’11 de juny de 2014, la Divisió Catalunya Occidental d’Endesa Distribució Elèctrica emet
un informe FAVORABLE en referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls
aprovat inicialment, amb les CONSIDERACIONS següents:
Com a gestor de la xarxa de distribució a la zona en la qual es troba el Pla i aquells
sectors que ho componen, ha realitzat un estudi de la capacitat de les
infraestructures elèctriques existents en aquest àmbit.
S'ha partit de 2 supòsits diferenciats:
Opció A.- Tots els sectors definits a documentació analitzada tenint en compte els
anomenats 'sectors de reserva'. Representen una potencia prevista de 120.552 kW
Opció B.- Tots els sectors definits a la documentació analitzada sense tenir en
compte els anomenats 'sectors de reserva'. Representen una potencia prevista de
50.899 kW.
Com a resultat d'aquest estudi, es constata que qualsevol solució de subministrament
per tan elevada potència, requerirà el desenvolupament de xarxes de distribució a
partir de la xarxa de transport.
Amb la situació actual de xarxes i de demanda actual, aquest desenvolupament podria
realitzar-se des d'instal·lacions de transport existents i de manera combinada des de
xarxes de distribució també existents per optimitzar la solució, si bé, en funció de
l'evolució en el temps tant de les xarxes com de la demanda, en el moment en què
calgui definir amb detall la infraestructura necessària (a través de les corresponents
condicions tècnic-econòmiques a emetre per Endesa Distribució Elèctrica (EDE),
prèvies a l'execució de les instal•lacions), podrà donar-se el cas que les opcions
descrites no siguin vàlides i hagin de considerar-se altres solucions.
Atenent doncs a la situació actual de demanda i xarxes, les solucions proposades de
connexió serien les següents (distingint si es considera la totalitat de la nova demanda
o sense considerar sectors de reserva):
• Descripció de l'alimentació opció A:
La solució consisteix a alimentar la potència sol·licitada per a tots els sectors del
POUM de Valls mitjançant:
- Extensió de xarxa des de nivell 220 kV:
Per a que la SE Puigpelat pugui proporcionar la potència sol·licitada, és necessari
ampliar la transformació AT/MT mitjançant dos nous transformadors 220/25 kV de
63 MVA (mínima potència normalitzada). Aquesta ampliació de potència està
supeditada a la concessió de l'accés per part de Red Eléctrica Española (REE) i als
possibles condicionants que sol·liciti en tractar-se el nus 220 kV de Puigpelat no
mallat.
- Extensió de xarxa des de nivell 110 kV
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Es requereix realitzar un nou centre de repartiment 110 kV a situar en
l'entroncament a la subestació Valls de l'actual línia Serós - Reus. Al nou parc 110
kV es requereixen 6 posicions 110 kV doble barra, de manera que s'entraran els dos
circuits que vénen de Serós, els 2 circuits que vénen de Reus i els 2 circuits que
van cap a Valls. D'aquesta manera s'assegura que no es presentaran subtensions en
la SE Valls.
La solució exposada permet aprofitar les línies de MT existents BONSOL,
MONTBLANC1, MONTBLANC2 i VALLS, subsidiàries de les subestacions Valls
110/25/11 kV i Puigpelat 220/25 kV amb el conseqüent estalvi en l'extensió de
xarxa. A més serà necessari l'estesa de 5 nous circuits des de la subestació
Puigpelat.
• Descripció de l'alimentació opció B:
La solució consisteix a alimentar la potència sol•licitada per a els sectors del POUM de
Valls que no són de reserva mitjançant:
- Extensió de xarxa des de nivell 220 kV:
Per a que la SE Puigpelat pugui proporcionar la potencia sol·licitada, és necessari
ampliar la transformació AT/MT mitjançant un nou transformador 220/25 kV de 63
MVA (mínima potència normalitzada). Aquesta ampliació de potència està
supeditada a la concessió de l'accés per part de REE i als possibles condicionants
que sol•liciti en tractar-se el nus 220 kV de Puigpelat no mallat.
- Extensió de xarxa des de nivell 110 kV
Es requereix realitzar un nou centre de repartiment 110 kV a situar en
l'entroncament a la subestació Valls de l'actual línia Serós - Reus. Al nou parc 110
kV es requereixen 6 posicions 110 kV doble barra, de manera que s'entraran els dos
circuits que vénen de Serós, els 2 circuits que vénen de Reus i els 2 circuits que
van cap a Valls. Així s’assegura que no es presentaran subtensions en la SE Valls.
La solució exposada permet aprofitar les línies de MT existents BONSOL,
MONTBLANC1, MONTBLANC2 i VALLS, subsidiàries de les subestacions Valls
110/25/11 kV i Puigpelat 220/25 kV amb el conseqüent estalvi en l'extensió de
xarxa. A més serà necessària l'estesa de 2 nous circuits des de la subestació
Puigpelat.
• Xarxes de distribució interiors als sectors
Xarxes de Mitjana Tensió (MT) 25 KV, de Baixa Tensió (BT) 400 V. i Centres de
Transformació (CCTT) necessaris per a totes les distribucions interiors dels Sectors
així com la seva interconnexió amb la xarxa existent de l'entorn i les adequacions de
la mateixa per atendre la nova demanda que suposa el Pla.

Del que s’exposa en l’informe es pot concloure que la situació actual de les xarxes i de la
demanda actual pot permetre que el subministrament de la potència necessària per al
desenvolupaments dels sectors previstos en el POUM de Valls es realitzi mitjançant les
instal·lacions de transport existents i, de manera combinada, des de l’ampliació de les
xarxes de distribució també existents per optimitzar la solució.
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Ara bé, en el moment en què calgui definir amb detall la infraestructura necessària (a
través de les corresponents condicions tècnic-econòmiques a emetre per EDE, prèvies a
l'execució de les instal·lacions), caldrà considerar les solucions més adequades, en funció
de l'evolució en el temps tant de les xarxes com de la demanda.
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11.1. DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
D’acord amb l’article 59.3.b del TRLU, la memòria dels plans d’ordenació urbanística
municipal

han

de

contenir

la

justificació

de

l’observança

de

l’objectiu

del

desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic
que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9, consistents en:
Article 3:
3.1 El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional
del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i
futures.
3.2 El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió
en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació
en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a
les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.
3.3 L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb
l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

Article 9:
9.1 Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar
perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir,
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en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos
naturals i tecnològics.
9.2 És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en altres zones de risc
per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la
protecció i la prevenció dels riscs.
9.3 El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis,
i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i
no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic,
tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
9.4 El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta
creixement dels nuclis existents.
9.5 La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d’un
incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no
urbanitzable.
9.6 Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de
contenir les determinacions adequades per a fer efectives les mesures que contingui
la declaració corresponent.
9.7 Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el
territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a criteris que
en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
Cal assenyalar que la justificació de l’assoliment de l’objectiu de desenvolupament
sostenible estan àmpliament recollits en diferents apartats d’aquesta Memòria de
l’ordenació (en els que fa referència tant a les línies estratègiques del nou Pla, com a la
reorientació del model de creixement) així com en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.
No obstant, en aquest apartat es fa una síntesi d’aquells aspectes significatius referits, en
concret, al compliment d’aquest requeriment.
A través de les seves directrius estratègiques, el Pla proposa un model que garanteix la
utilització racional del territori, conjuminant tant les necessitats de creixement i
funcionalitat com la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics:
• El Pla reorienta el model de creixement i defineix un projecte urbà de Valls que
permet completar la ciutat existent i, complementàriament, requalifica l’espai
interior de la ciutat en aquells àmbits susceptibles de transformar-se o reordenar-se de
manera que es puguin reestructurar els sistema d’espais lliures i vialitat, amb
l’objectiu de millorar la qualitat urbana i de la ciutat.
• El model residencial del planejament proposat opta per un model compacte, de
densitat raonable, que complementi els teixits existents i alhora incorpori, d’una
manera coherent, altres tipologies d’edificació que cobreixin la demanda existent. El
desenvolupament del Pla ha de possibilitar una nova política d’habitatge protegit.
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• El Pla proposa un nou model d’espais lliures que millori la condició actual de
fragmentació del municipi, integrant els espais lliures territorials i els verds urbans de
la ciutat en un sistema articulat de relacions. En aquest sistema, l’espai lliure fa a la
vegada la doble funció de reestructuració interna al municipi i de restabliment de les
continuïtats entre les diferents peces territorials.
• El Pla incorpora el patrimoni arquitectònic i ambiental de Valls com un element de la
nova ordenació. Això ha comportat una atenció especial en la redacció del Catàleg de
béns a protegir en el que es reconeixen els edificis i conjunts urbans i rurals de
caràcter històric, artístic i ambiental de Valls.

11.2. MESURES PER A FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
D’acord amb l’article 59.3.c del TRLU, la memòria dels plans d’ordenació urbanística
municipal han d’integrar les mesures a adoptar per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat
sostenible en el municipi.
És un dels objectius del Pla l’assoliment d’una mobilitat sostenible del municipi i, per
aquest motiu, l’ordenació que es preveu en coherència amb l’Estudi d’Avaluació de la
Mobilitat Generada (EAMG) del POUM, garanteix la suficiència de les infraestructures de
mobilitat per tal d’absorbir els futurs volums de mobilitat i millorar la qualitat ambiental
interior del nucli urbà i dels creixements proposats. En aquest sentit, el Pla proposa les
següents actuacions, identificades en el

conjunt

de

plànols

del

document i,

específicament, en el plànol “Estructura general i orgànica del municipi”.
Definir un nou model viari amb dues anelles
Seguint les directrius del planejament supramunicipal, el POUM preveu la creació d'una
ronda exterior conformada per l'A-27 per la banda de ponent, una variant sud que
connecta la C-37 amb l’N-240 amb enllaç directe a l'A-27, i una variant per llevant que
connecta l'N-240 amb la C-51 i les carreteres comarcals TV-2035 i TV-2034. Aquesta
estructura viària de ronda permetrà eliminar el trànsit de pas interurbà que utilitza part
de la xarxa urbana de carrers de la vila de Valls (vehicles que venen de la T-742 i de la C37 han de passar per dins del nucli de Valls per accedir a la N-240 en sentit Tarragona, o
bé vehicles procedents de Tarragona, Reus o Alcover amb sentit Montblanc).
D'altra banda, el POUM preveu una ronda urbana que permet lligar els creixements de
ponent i els de llevant perimetralment al nucli central de la ciutat, a través del traçat
actual de l'N-240 pels barris de Clols i dels Castells per llevant, la creació d'un vial
perimetral que connectarà amb la C-37 per ponent, i una nova connexió entre l'N-240 i la
C-37 al sud. Actualment els desplaçaments entre els barris del municipi amb origen o
destinació diferent al centre urbà i alguns desplaçaments amb origen o destinació
diferents de Valls passen, o bé pel centre de la ciutat (Font de la Manxa), o be per altres
itineraris dins de la trama urbana, degut a la manca d'una ronda sud i una ronda oest que
canalitzin aquests moviments. Aquesta ronda urbana permetrà eliminar aquests itineraris
de pas.
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Tot i que la funcionalitat de la nova connexió entre la C-37 i la N-240 més propera a la
ciutat es pot traspassar a la variant sud exterior, l'increment dels vehicles-quilòmetres pot
dissuadir el seu ús per canalitzar els desplaçaments entre barris. Per tant, es considera
que aquesta ronda urbana ajudarà a millorar la mobilitat de Valls reduint el trànsit intern.
Així mateix, és previsible que aquesta connexió s’executi abans que la variant sud exterior
i, per tant, donar també servei als desplaçaments de connexió Tarragona – Reus/Alcover.
Nous ponts per a facilitar les connexions internes
En escala més urbana, el POUM de Valls preveu la construcció de 4 nous ponts i 3 passeres
per garantir la connectivitat dels nous desenvolupaments de llevant i ponent amb el
centre.
Per la banda de ponent, el POUM preveu la construcció de dos ponts que complementin els
ponts existents (Pont de la carretera d’Alcover, pont del Portal Nou i pont del carrer del
Prado). Aquests connectaran el desenvolupament de la Porta de Picamoixons amb els
barris de la Fraternal, Candela, Albada i Sant Josep Obrer. Es preveu també una passera
per a vianants que connectarà la Porta de Picamoixons amb el PAU12-La Candela.
D’altra banda, l’extensió cap a llevant es recolzarà sobre l’estructura de ponts existents
(Pius Hospital i el de Mas Miquel (antiga N-240), més un de nou per damunt del Catllar a la
zona del Vilar. Així mateix, el POUM considera un nou eix que ressegueix el torrent del
Catllar i que connecta els àmbits de desenvolupament del sud amb els nous
desenvolupaments de llevant, mitjançant també un nou pont (pont de la Cooperativa). Es
preveuen també 3 passeres per a vianants, dos de les quals connecten els
desenvolupaments de llevant amb el barri del Vilar, i una tercera que connecta la Porta
de Nulles amb el centre urbà, a l’est de l’Hospital.
Xarxa primària i xarxa secundària
La ronda urbana juntament amb els trams urbans dels accessos a la ciutat i la carretera.
del Pla conformaran la xarxa primària urbana. Per la seva banda, la xarxa secundària
distribuïdora estarà conformada per les següents vies:
- Muralla de Sant Antoni – carrer Jacint Verdaguer
- Muralla del Castell
- Muralla de Sant Francesc
- Carrer de l’Alt Camp - Carrer del Prado – carrer de la Creu de Cames
- Avinguda de les Comarques i la seva prolongació cap al nord
- Carretera d’Alcover - Camí de la Feixa
- Nou pont de Cabrera
- Carrer de l’Abat Llort – carrer de Mossèn Martí
- Carrer Mare Maria Güell – Pg. de l’Estació
- Carrer del Tren – Carrer Prat de la Riba – nou pont del Catllar
- Carrer dels Artesans
- Carrer dels Fusters
- Carrer Blanquers
- Carrer dels Curtidors
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- Nou eix transversal sud
Xarxa d’itineraris per a vianants
Es proposa establir la xarxa de vianants de manera que es connectin tots els nous sectors
de desenvolupament a les zones residencials i de generació i atracció de viatges existents
(equipaments, polígons industrials i parades d’autobús). Els itineraris han d’ésser continus
amb la xarxa existent de vianants.
A banda de la xarxa actual de principals eixos de vianants, destaquen els següents
itineraris de connexió amb els nous desenvolupaments:
- Eix transversal que ressegueix el torrent del Catllar i connecta els desenvolupaments
del sud amb els sectors de llevant.
- N-240 en el seu pas pels barris de Clols i Castells, els nous desenvolupaments del PPU
de Ruanes i de Cal Gaia, i l’àmbit de la Porta de Nulles. Caldrà, doncs, pacificar aquest
tram de l’N-240, transformant l’actual carretera a una via més urbana.
- Els quatre eixos on es localitzen els ponts per creuar el Catllar i les 3 noves passeres
de llevant.
- El Passeig Clariana i la seva continuïtat pel PMU-12 fins al carrer de l’Alt Camp –
Prado i Creu de Cames.
- Camí del Freixa per connectar els plans parcials de ponent.
- Carrer del Portal Nou i Carretera de Picamoixons (connexió de ponent amb el casc
antic).
- Els dos ponts nous de ponent i la seva prolongació en sentit oest: el pont del carrer
de Cabrera, que es preveu potenciar com a itinerari pacificat, connectarà amb el pont
de l’Escorxador i posteriorment el casc antic; el pont més al nord connectarà amb la
carretera de Montblanc i el barri de Sant Josep Obrer.
- La nova passera de ponent.
- Eix longitudinal nord-sud per la Porta de Picamoixons que connectarà els tres ponts i
la passera del torrent de Sant Pou.
Els trams de carrers nous d’aquests itineraris hauran de complir amb les amplades
mínimes recomanades als paràmetres de planificació general, tant de seccions com de
voreres per garantir la seguretat dels vianants. Aquells que comparteixin traçat amb
l’itinerari de bicicletes hauran de comptar, com a mínim, amb una amplada addicional de
2 metres pel carril bicicleta, en vorera o en calçada en funció del trànsit de vehicles.
D’altra banda, es recomana crear una zona de pacificació del trànsit que inclogui la zona
del casc antic, amb nous carrers exclusius de vianants i carrers de prioritat invertida.
Els àmbits dispersos es connectarien amb el nucli urbà de Valls a través de la xarxa de
camins.
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Definició de la xarxa d’itineraris per a bicicletes
Es proposa crear un carril bici d’accés al polígon industrial de Valls que connecti el centre
urbà amb la Porta del Pla de Santa Maria i altres solars per desenvolupar. D’aquesta
manera es connectaria el centre urbà amb el carril bici localitzat al nord del polígon,
passant pel barri del Fornàs. Es tractaria principalment d’un itinerari ciclable segregat, ja
sigui en calçada (carrer Dels Artesans) o en vorera (Passeig de l’Estació, Francesc Gumà i
Ferran, i Passeig Josep Tarradellas), amb alguns trams compartits amb el vehicle privat
motoritzat (carrer del Tren) i un àmbit de trànsit pacificat en la zona del casc antic. Els
dos punts més crítics es localitzen en els encreuaments amb la via ferroviària i l’N-240. En
el primer dels casos, la secció del pas inferior fa viable el pas d’un itinerari ciclable; en el
segon cas, el voral del pont, d’amplada considerable, permetria segregar un espai pels
desplaçaments en modes no motoritzats, actuació que caldria acompanyar amb la
col·locació d’elements d’advertiment i de reducció de la velocitat per garantir la
seguretat de vianants i ciclistes. Atès que no es disposa de suficient espai per separar
l’espai d’ambdós modes, el vianant tindrà prioritat.
Per connectar els desenvolupaments de llevant amb el centre urbà es proposa arranjar
l’itinerari actual per l’N-240, i crear tres itineraris transversals d’accés al centre a través
de la carretera de Barcelona, de l’N-240 (Anselm Clavé) i de l’eix on el POUM preveu la
localització d’un nou pont sobre el Catllar de connexió amb el barri del Vilar. D’aquesta
manera s’asseguraria la connectivitat amb l’itinerari de connexió amb el polígon. A l’hora,
es proposa connectar la part de llevant amb els desenvolupaments del sud a través del
nou carrer que ressegueix el torrent del Catllar, i connectar-los amb el casc antic a través
del nou pont de la Cooperativa. Les tres noves passeres milloraran també l’accessibilitat
en bicicleta entre ambdós marges del torrent.
Resultarà també important connectar els desenvolupaments de ponent amb el centre urbà
i els principals punts generadors de mobilitat. En primer lloc es proposa crear un itinerari
que lligui els àmbits de ponent a través del Passeig Clariana, que connectarà amb el PMU13 al sud-oest i amb el PMU-12 al nord-est, i posteriorment continuï en sentit nord per la
banda est del PAU-05 i per dins de l’àmbit de la Porta de Picamoixons. Atès que
l’orografia en aquest tram no és favorable pels desplaçaments en bicicleta, es recomana
que en aquest cas el carril bici sigui del tipus segregat. Es proposa també un itinerari
ciclable per l’est que connecti el sector PMU-12 amb els àmbits localitzats entre els
torrents de Sant Pou i de la Xamora a través dels carrers Alt Camp, Prado i Creu de
Cames. Es preveu que la nova estructura viària projectada en el POUM redueixi la
intensitat de trànsit d’aquests carrers ja que formen part d’un dels itineraris de pas
utilitzats pels vehicles que amb el sistema de rondes es preveu que s’expulsin cap a
l’exterior. Per aquest motiu aquest itinerari ciclable podria ser compartit amb el vehicle
privat motoritzat. Així mateix, es recomana la creació d’un itinerari ciclable que connecti
amb els plans parcials de ponent a través de l’actual Camí del Freixa i que s’uneixi a la
xarxa ciclable proposada a l’alçada del carrer Bisbe Móra.
Es proposa potenciar com a eixos transversals de connexió entre els àmbits de ponent i el
centre el pont del Portal Nou i el futur pont del carrer Cabrera, amb continuïtat cap al
pont de l’Escorxador. La nova passera també millorarà l’accessibilitat entre les dues
bandes del torrent.
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Els plans de millora i els polígons d’actuació urbanística localitzats a l’est del torrent de la
Xamora estarien connectats a la xarxa ciclable a través dels carrers de l’Abat Llort i
Mossèn Martí, que es proposa potenciar com a carrers de zona 30. Aquest itinerari tindria
continuïtat en sentit nord a través dels carrers interns del barri de la Xamora fins arribar a
la intersecció de la Carretera del Pla amb la via ferroviària, on el POUM preveu ampliar la
plataforma del pont.
Els àmbits dispersos es connectarien amb el nucli urbà de Valls a través de la xarxa de
camins.
En l’àmbit de Picamoixons, es proposa potenciar els desplaçaments en modes no
motoritzats a través del tramat urbà del nucli, ficant especial atenció als encreuaments
amb la T-743.
D’altra banda, es recomana potenciar les zones 30 dins del nucli urbà de Valls per tal de
donar més capil·laritat a la xarxa i potenciar l’ús de la bicicleta. La nova estructura viària
proposada en el POUM, amb noves variants i rondes urbanes, té associada una reducció
potencial del trànsit en vehicle privat a l’interior de nucli urbà que pot facilitar la
cohabitació entre modes. Aquesta cohabitació es pot contemplar quan la velocitat de la
via no excedeixi els 30 Km/h i la IMD sigui inferior als 1.000 vehicles.
La disponibilitat d’un aparcament còmode i segur en el lloc d’origen i destí dels
desplaçaments és una condició imprescindible per a l’ús de la bicicleta. Així, a més de
l’aparcament als edificis destinats a habitatge, caldrà ubicar aparcaments per bicicletes
als principals punts de generació i atracció de viatges, addicionals als ja existents.
El sistema d’aparcament recomanat per a la via pública és l’universal en forma de “U”
invertida, en que les bicicletes es subjecten pel quadre i les rodes, oferint estabilitat i
seguretat.
La localització de l’aparcament de bicicletes en l’exterior, cal que sigui visible per tal
d’evitar robatoris i proper a l’entrada de l’edifici.
Definició de la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície
La distància màxima d’accés a una parada de transport públic mesurada sobre la xarxa de
vianants ha de ser inferior a 750 metres, segons el Decret 344/2006.
Amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es crearan noves zones al
municipi sense cobertura de transport públic. Es planteja modificar el servei actual
d’autobús urbà donant cobertura als nous àmbits de desenvolupament i, a l’hora,
clarificant els recorreguts i els horaris actuals. Per això es proposa crear 3 línies amb
recorreguts estables i freqüències regulars:
1. Línia dels sectors de llevant: connectaria els actuals barris de llevant i els nous
desenvolupaments que s’hi localitzin, amb els desenvolupaments del sud, el casc
antic, la zona de l’eixample i l’equipament esportiu del Fornàs i l’estació de tren. El
recorregut total de la línia serà de 7,2 Km.
2. Línia de ponent: connectaria el sector de ponent amb el centre urbà (Font de la
Manxa) i la zona de l’eixample (CAP i estació d’autobusos). El recorregut total de la
línia serà de 6,0 Km.
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3. Línia del polígon: connectaria el centre urbà (Font de la Manxa) amb el Fornàs, els
blocs d’edificis de la Carretera del Pla i el polígon industrial, perllongant el recorregut
actual per dins del polígon fins a la Porta del Pla de Santa Maria. El recorregut total de
la línia serà de 8,0 Km.
Aquesta xarxa de transport urbà potenciaria la parada de la Font de Manxa com a punt
principal de transbordament entre línies.
Considerant una distància de 750 metres respecte el recorregut de les 3 línies proposades,
el conjunt de la població del nucli urbà de Valls quedaria coberta.
Es proposa una freqüència mínima d’una expedició a l’hora amb un reforç en hora punta
(3 expedicions/hora) per donar cabuda a la nova mobilitat generada en aquest mode de
transport. Es proposa una amplitud horària de 6h a 22h.
Es disposarien parades cada 200-250 metres per cobrir les noves zones del municipi.
A nivell interurbà, el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 proposa serveis
de vertebració entre els pols primaris contigus que superin els 500 viatges diaris. Valls
supera aquest volum de viatges amb Tarragona, Reus i Montblanc; les actuacions
proposades pel PTVC entre aquests pols són les següents:
· Valls – Tarragona: creació de serveis exprés
· Valls – Reus: serveis cada hora
· Valls – Montblanc: serveis cada 2 hores
Durant l’any 2009, es van realitzar actuacions de millora del TPC d’acord les directrius
marcades en el PTVC.
· Serveis exprés: Valls-Tarragona: expedicions sense parades intermèdies o bé amb una
parada única a l’estació del Camp.
· Serveis de vertebració: Valls-Tarragona: unificació en una sola línia dels serveis VallsTarragona, Estació el Camp-Valls i estació el Camp-Tarragona.
· Es van reforçar els serveis interurbans següents: Reus-Valls i Montblanc-Valls (l’oferta
actual és inferior a la proposada en el PTVC).
Per tant, l’oferta actual interurbana d’autobús és coherent amb els requeriments del
PTVC, amb excepció dels serveis entre Montblanc i Valls. D’altra banda, tal i com s’ha
esmentat en capítols anteriors, es detecta un dèficit d’oferta entre Valls i Puigpelat en
hora punta atès que en aquest període no hi han serveis de connexió. Caldria, doncs,
estudiar en detall la necessitat d’incrementar l’oferta amb ambdós municipis.
Acompliment de les directrius de mobilitat
En definitiva, les solucions proposades en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls contribueixen a una mobilitat més
sostenible, i són coherents amb les principals directrius marcades per el nou marc
establert per la recentment aprovada Llei de Mobilitat, com són:
• Directriu de mobilitat 1: Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits
territorials. 1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima
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seguretat des de les parades de transport públic fins l’origen o la destinació del
desplaçament.
• Directriu de mobilitat 5. Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i
evitar l’exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4. Facilitar
l’accessibilitat als centres de treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i
incentivar l’ús de mitjans no motoritzats en aquells centres propers als nuclis urbans.
• Directriu de mobilitat 11: Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments
urbans i metropolitans. 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la
circulació establint diferents tipologies de carrers.
• Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la
creació d’una xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.6. Establir carrers
de convivència i zones 30 i altres mesures de moderació del trànsit. 13.9 Promoure els
aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades de transport públic,
centres de treball, centres comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat viària de
la bicicleta.
• Directriu de mobilitat 24: Introduir les necessitats de la distribució urbana de
mercaderies en el procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els
àmbits urbans consolidats.

11.3. AVALUACIÓ SOBRE LES RESTRICCIONS A L’EXERCICI DE LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

D’acord amb la Disposició final tercera de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les
modificacions dels plans urbanístics i de les ordenances municipals sobre
edificació i ús del sòl no adaptats al que disposa l’article 22.1 que s’aprovin
inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, sempre que pel
contingut de la modificació sigui factible, han d’incorporar a la memòria una
avaluació a l’efecte de determinar si contenen alguna restricció a l’accés o a
l’exercici de les activitats econòmiques que no compleixi les condicions exigides
per la Directiva de serveis i la normativa de transposició i, si escau, eliminar-la.
El present POUM no comporta cap restricció a les activitats econòmiques ja que
les considera com a usos principals o compatibles en totes les zones del municipi.
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Classificació de sòl
Valls
Sòl urbà

m²
5.937.607
5.356.274
5.320.907
35.367
0
581.333
324.341
256.992
1.564.008
237.008
1.327.000

ha
593,76
535,63
532,09
3,54
0,00
58,13
32,43
25,70
156,40
23,70
132,70

m²
118.526
100.571
17.955
0
17.955
26.611
12.461
14.150

ha
11,85
10,06
1,80
0,00
1,80
2,66
1,25
1,41

m²
61.142
58.036
3.106
3.106

ha
6,11
5,80
0,31
0,31

m²
7.432
7.432

ha
0,74
0,74

ha
612,47
552,23
532,09
3,54
0,00
60,24
32,74
27,49
159,06
26,36
1,25
25,12
132,70
4.758,47

%
11,08%
9,99%

Sòl no urbanitzable

m²
6.124.707
5.522.313
5.320.907
35.367
0
602.394
327.447
274.947
1.590.619
263.619
12.461
251.158
1.327.000
47.584.674

Terme municipal

55.300.000

5.530,00

100,00%

Sòl urbà consolidat
Sòl urbà consolidat fora àmbits
PAU en sòl urbà consolidat
PMU en sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat
PAU en sòl urbà no consolidat
PMU en sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat
Picamoixons
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat
PAU en sòl urbà no consolidat
PMU en sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable
PPU aprovat definitivament
PPU en sòl urbanitzable delimitat
Fontscaldes
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat
PAU en sòl urbà no consolidat
Masmolets
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat

Totals
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat
Sòl urbà consolidat fora àmbits
PAU en sòl urbà consolidat
PMU en sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat
PAU en sòl urbà no consolidat
PMU en sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
PPU aprovat definitivament
PPU en sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat
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SOSTRE

ZONES

SISTEMES

Sostre residencial
20 m²/100m²
espais lliures

ACTIVITATS INDUSTRIALS
Indústria urbana
Indústria agrupada
En parcel·la petita
Palau de Reig S3
Islasol
En parcel·la gran
Palau de Reig S1 i S2
Palau de Reig de Dalt
Indústria aïllada
En parcel·la petita
Polígon industrial
Palau de Reig S1, S2 i de Dalt
En parcel·la mitjana
Polígon industrial
Islasol
Palau de Reig S3
Palau de Reig S1
En parcel·la gran
Polígon industrial
Palau de Reig S1 i Palau de Reig de Dalt
TERCIARI ISERVEIS PRIVATS
Serveis privats amb volumetria definida
Aparcaments
Naus patrimonials
Mercat Central
Serveis privats amb volumetria flexible
Zona esportiva Plana d'en Berga
Hostal Masia Vallense
El Fornas
Islasol
Restaurant Fontscaldes
CARREFUR

Nucli antic de Valls
Vilaclosa i Barri jueu
Mur Vell
Espina de peix
Cort, Ravals i plaça del Pati
Nucli antic de Picamoixons
Nucli antic de Fontscaldes
Nucli antic de Masmolets
Ravals
EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA
Edificació en ordenació contínua
EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA
Amb espais lliures associats
Amb espais comunitaris
EDIFICACIÓ EN FILERA
Amb volumetria definida i alineada a vial
Grups unitaris
Grup Brunel
Grup la Fraternal
Grup Vallenc
Grup Colla vella dels xiquets de Valls
Grup Benedicto
Residencial II el Fornàs
Nou Miramar
Amb volumetria definida i separada del vial
Grups unitaris
Grup la Xamora
Grup Terricabres
Grup Cases dels mestres
Grup Albada
Grup Arche Ochotorena
Grup Vallenc
Terreny dels Hereus
Carrer Ametllers
Residencial el Fornàs
Carrer Gerhard
Miramar
Nou Miramar
Amb volumetria flexible
Sant Josep Obrer
Carrers Gallofré Oller - Pau Parellada i parcel
Residència Alt Camp
Santa Magdalena
Grup la Candela
Mas Clariana
Carrer Bisbe Móra
Les Comarques
Carretera del Pla
Fileres Bon sol
EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA
Tradicional
Santa Magdalena
Sant Josep Obrer
Grup Moncunill
Grup Homs
En parcel·la petita
Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3
En parcel·la mitjana
Ciutat jardí Bon sol
Sant Josep Obrer
Santa Gemma
Barri Ochoterena
En parcel·la gran
Plana d'en Berga
Sol i vent
En parcel·la singular

NUCLI ANTIC

Xarxa viària territorial
Xarxa viària urbana
Complement de vialitat
Prioritat invertida
Aparcament
Xarxa viària rural
Sistema ferroviari
Ferroviari
D'ESPAIS LLIURES
Sistema de parcs i jardins urbans
Places i jardins
Parcs urbans
D'EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS
Sistema d'equipaments comunitaris
Educatiu
Esportiu
Sense ús assignat
Sistema d'habitatge dotacional
Habitatge dotacional
Sistema de serveis tècnics
Serveis tècnics

PER LA MOBILITAT
Sistema viari

SUPERFÍCIES I SOSTRE DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT FORA D'ÀMBITS I SECTORS

8a
8a1
8a2
8a3
8b
8b1
8b2
8b3
8b4
8b5
8b6

7a
7b
7b1
7b1a
7b1b
7b2
7b2a
7b2b
7c
7c1
7c1a
7c1b
7c2
7c2a
7c2b
7c2c
7c2d
7c3
7c3a
7c3b

6a
6a1
6a2
6a3
6a4
6b
6b1
6b2
6b3
6c
6c1
6c2
6c3
6c4
6d
6d1
6d2
6e1

5a
5a1
5a1a
5a1b
5a1c
5a1d
5a1e
5a2
5a3
5b
5b1
5b1a
5b1b
5b1c
5b1d
5b1e
5b1f
5b2
5b3
5b4
5b5
5b6
5b7
5c
5c1
5c2
5c3
5c4
5c5
5c6
5c7
5c8
5c9
5c10

4a
4b

3

1a
1a1
1a2
1a3
1a4
1b
1c
1d
1e

T

D

1,50
1,50
1,80
1,00
0,80
0,80
1,00
1,18
0,84
0,70

280.133
345.109
345.109
377.228
377.228
0
634.695
414.861
1.471
9.436
14.889
10.880
10.350
38.466
3.335
92.402
41.682
28.105
4.280
1.770
7.527
451
4.524
30.865
7.766
4.131
3.434
127.433
16.845
23.642
16.923
1.555
7.473
37.075
1.596
17.840
1.878
2.605
146.849
66.018
35.385
20.694
4.854
5.084
25.594
25.594

75.144
96.162
96.162
158.508
150.870
7.638
300.530
73.790
43.417
1.266
8.389
15.496
7.999
10.267
27.399
2.975
110.495
51.412
33.145
5.905
3.280
6.978
2.104
4.319
35.996
6.650
7.430
4.688
116.245
11.230
15.761
9.401
1.555
9.342
46.344
1.596
15.060
2.234
3.721
175.216
62.569
35.385
17.245
4.854
5.084
31.993
31.993

484.705

6.679 1,00

0,25
5.765 0,40
0,75
1,25

1.338
12.444

1,00
0,95

1,00
1,15
1,00
0,95

1,00
0,95

0,80
1,00

0,80
1,15

1,2

2.348.757
469.751

4.778.722

6.679

2.306

2.140
8.985

2.399.185
6.216
182.175
78.402
29.121
49.281
103.773
81.485
22.288
2.210.794
249.247
116.937
132.309
426.994
290.499
23.283
53.051
60.162
1.534.553
930.226
604.327
30.779
21.794
19.654

10.964

18.273 0,60
2.458.273
5.180
203.399
79.255
36.402
42.853
124.144
101.856
22.288
2.249.694
256.210
116.937
139.273
427.124
290.499
20.246
53.051
63.328
1.566.359
930.226
636.134
28.319
15.875
14.537

44.272
35.413
4.014
4.845

62.381
50.590 0,70
5.734 0,70
6.056 0,80

0,80

1,00
1,20
1,00
1,00

844.876
282.372
20.836
196.675
12.417
52.444

152.454
77.310
6.644
43.922
7.711
19.034

3.369.462

10.530
1.196
7.682
1.652
0

192.830
90.426
87.759
14.645
131
131
80.394
80.394

10.015

0

1.928
1.928
1.928

0

76.230
15.246

0

4.625
4.625
4.625

0

1.867

2.498

4.164 0,60

3.112 0,60

6.752
2.498

6.752

11.118
0

11.576 0,58
4.164

11.576

18.852
0

3.507

2.415

4.002
4.053

5.922
2.415

5.922

8.055

8.055
4.002

4.212
4.212

35.296

19.682

54.977

80.855

sostre

1.598
1.598

18.365

6.230

24.595

55.029

11
11

10.015
10.015

484.705
83.136
401.569

Vj
Vp

Ed
Ee
E

0

39.942
39.942

24.987

45.542

superfície índex

F

4.778.722

sostre

21.948
3.040

1.153.443

1.951.445

superfície índex

PICAMOIXONS

1.026.407
109.234
13.089
4.712

Xt
X
Xv
Xi
Xa
Xr

Codi

VALLS

7.764

1.909 0,60

1.909

1.909
0

1.799
1.799 1,20

300 0,60

10.178 0,80

10.178

10.478
0

0

17.720

8.171

25.891

40.077

14
14

2.078
400
0

2.478

7.764
7.764

0

7.429
276

7.704

17.959

superfície índex

FONTSCALDES

42.671
8.534

1.145

1.145

1.145
0

2.159
2.159

180

8.142

8.142

8.322
0

0

25.021

9.328

34.349

45.975

sostre

371

0

0
0

0

0
0

0

5.052

5.052

5.052

0

276
0

276

371
371

0

1.733

1.733

2.380

superfície

MASMOLETS

9.799
1.960

0

0

0

0
0

0

9.799

9.799

9.799

sostre

502.854

32.156

2.460.072

204.546

308.585

160.106

96.162

207.992

3.469.619

80.419

131

206.113

502.854

39.942

1.187.868

2.017.327

superfície

TOTAL

243

2.477.457
495.491
7.363

36.550

2.401.344

166.289

640.617

381.440

345.109

944.002

4.915.351

sostre

II. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

12. QUADRES

SUPERFÍCIE

ÀMBIT O SECTOR

m²

vialitat
m²

vialitat
%

espais
lliures

espais
lliures
m²

%

equipament equipament
s
s
m²

%

SÒL
PÚBLIC
m²

SÒL
PÚBLIC
%

SÒL PRIVAT
m²

SÒL
PRIVAT
%

SOSTRE
TOTAL

no residencial

residencial

sostre
residencial
lliure

sostre
residencial
HPO general i
especial

sostre
residencial
concertat

m²

m²

m²

m²

m²

m²

%

hbtg
existent

nou hbtg

HBTG
TOTALS

hbtg
lliures

%

hbtg HPO
general i
especial

hbtg
concertat
%

%

c.ED/bruta

sostre/hab

dns.bruta

%

m²/m²

m²

hbtg/ha

99

263.619

51.668

19,60%

47.595

18,05%

42.670

16,19%

141.932

53,84%

121.686

46,16%

128.533

12.558

115.975

80.759

12.056

10,40%

23.160

19,97%

1.169

1.169

764

65,36%

133

11,38%

272

23,27%

0,49

PPU-01 FREIXA

54.887

10.977

20,00%

5.489

10,00%

16.466

30,00%

32.932

60,00%

21.955

40,00%

27.992

2.744

25.248

17.674

2.525

10,00%

5.050

20,00%

257

257

170

66,15%

28

10,89%

59

22,96%

0,51

PPU-02 RETO

61.241

12.248

20,00%

9.186

15,00%

3.062

5,00%

24.496

40,00%

36.745

60,00%

31.233

3.062

28.171

19.720

2.817

10,00%

5.634

20,00%

287

287

190

66,20%

31

10,80%

66

23,00%

0,51

98

47

PPU-03 RUANES

50.638

10.128

20,00%

10.128

20,00%

5.064

10,00%

25.319

50,00%

25.319

50,00%

25.825

2.532

23.293

16.305

2.329

4.659

237

237

156

26

55

0,51

98

47

PPU-04 CAL GAIA

70.242

14.048

20,00%

14.048

20,00%

14.048

20,00%

42.145

60,00%

28.097

40,00%

35.823

3.512

32.311

22.618

3.231

6.462

330

330

218

36

76

47

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

1.835

12,97%

4.681

33,08%

2.636

18,63%

9.153

64,68%

4.997

35,32%

3.218

707

2.511

2.035

476

18

18

14

4

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

2.431

19,51%

4.063

32,61%

1.393

11,18%

7.887

63,29%

4.574

36,71%

4.440

4.440

2.408

677

40

40

16

8

1.327.000

179.720

13,54%

203.290

15,32%

106.960

8,06%

489.970

36,92%

837.030

63,08%

732.669

415.014

317.655

222.359

31.766

10,00%

63.531

20,00%

3.316

3.316

2.216

66,83%

353

10,65%

747

270.400

54.080

20,00%

54.080

20,00%

27.040

10,00%

135.200

50,00%

135.200

50,00%

137.904

16.224

121.680

85.176

12.168

10,00%

24.336

20,00%

1.270

1.270

849

66,85%

135

10,63%

286

10.770

30,00%

25.130

70,00%

18.309

2.154

16.155

11.309

1.616

3.231

168

168

112

18

38

0,51

96

47

79.920

20,00%

219.780

55,00%

179.820

45,00%

203.796

23.976

179.820

125.874

17.982

35.964

1.878

1.878

1.255

200

423

0,51

96

47

124.220

20,00%

496.880

80,00%

372.660

372.660

179.997

19.008

Sòl urbanitzable delimitat

Sol urbanitzable no delimitat
PORTA DE NULLES

35.900

3.590

10,00%

7.180

20,00%

PORTA PICAMOIXONS

399.600

59.940

15,00%

79.920

20,00%

PORTA PLA DE SANTA MARIA

621.100

62.110

10,00%

62.110

10,00%

Plans de millora urbana de transformació

274.947

PORTA ALCOVER

47

0,51

98

0,2275

139

13

0,3563

111

32

22,53%

0,55

96

22,52%

0,51

16

96

47

0,60

53.965

19,63%

69.694

25,35%

153.723

55,91%

121.224

44,09%

16.100

10,00%

32.200

20,00%

1.580

1.023

64,75%

180

11,39%

377

23,86%

0,65

102

8.280

1.656

20,00%

2.484

30,00%

4.140

50,00%

4.140

50,00%

6.624

662

5.962

4.173

596

10,00%

1.192

20,00%

62

62

41

66,13%

7

11,29%

14

22,58%

0,80

96

75

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

16.839

4.210

25,00%

5.894

35,00%

10.103

60,00%

6.736

40,00%

14.313

1.431

12.882

9.017

1.288

10,00%

2.576

20,00%

134

134

90

67,16%

14

10,45%

30

22,39%

0,85

96

80

PMU-03 MOLINS

10.222

1.022

10,00%

4.089

40,00%

5.111

50,00%

5.111

50,00%

7.667

767

6.900

4.830

690

10,00%

1.380

20,00%

71

71

47

66,20%

8

11,27%

16

22,54%

0,75

97

70

PMU-04 CONVENT DEL CARME

37.432

5.615

15,00%

9.358

25,00%

20.588

55,00%

16.844

45,00%

29.946

2.995

26.951

18.866

2.695

10,00%

5.390

20,00%

280

280

187

66,79%

30

10,71%

63

22,50%

0,80

96

75

PMU-01 VALLENSE

30.064

1.355

98

5.615

10,93%

15,00%

160.989

112.692

1.580

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

3.746

30,00%

3.121

25,00%

6.867

55,00%

5.618

45,00%

12.485

1.249

11.237

7.866

1.124

10,00%

2.247

20,00%

118

118

80

67,80%

12

10,17%

26

22,03%

1,00

95

95

PMU-06 LES PARELLADES

12.758

1.914

15,00%

4.465

35,00%

6.379

50,00%

6.379

50,00%

12.120

1.276

10.844

7.591

1.084

10,00%

2.169

20,00%

114

114

76

66,67%

12

10,53%

26

22,81%

0,95

95

90

4.393

1.538

35,00%

659

15,00%

2.416

55,00%

1.977

45,00%

3.734

351

3.383

2.368

338

10,00%

677

20,00%

35

35

23

65,71%

4

11,43%

8

22,86%

0,85

97

80

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

10.570

1.586

15,00%

6.342

60,00%

7.928

75,00%

2.643

25,00%

8.985

846

8.139

5.697

814

10,00%

1.628

20,00%

84

84

56

66,67%

9

10,71%

19

22,62%

0,85

97

80

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

37.482

7.496

20,00%

9.371

25,00%

3.748

10,00%

20.615

55,00%

16.867

45,00%

14.993

1.499

13.494

9.445

1.349

2.699

104

104

57

15

32

0,40

130

28

PMU-10 PROVENÇA

32.500

6.500

20,00%

8.775

27,00%

2.600

8,00%

17.875

55,00%

14.625

45,00%

13.975

13.975

9.783

1.398

2.795

104

104

55

16

33

0,43

134

32

0,40

98

37

0,55

88

47

0,90

93

50

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

220

5,00%

PMU-11 CASERNA

19.054

1.905

10,00%

5.716

30,00%

3.811

20,00%

11.432

60,00%

7.622

40,00%

7.622

762

6.859

4.802

686

PMU-12 CARRER BISBE MORA

34.500

8.625

25,00%

1.725

5,00%

13.800

40,00%

24.150

70,00%

10.350

30,00%

15.648

1.423

14.225

9.958

1.423

6.503

845

13,00%

1.756

27,00%

2.601

40,00%

3.902

60,00%

5.345

2.376

2.970

2.079

297

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT
PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA
PMU-15 CARRER NOU
PMU-16 FILADORS
PMU-17 RAMON BARBAT

1.372

70

70

46

162

162

113

594

32

32

22

12

12

2.845

10,00%

20,00%

8
69,75%

16
3

449

25,00%

449

25,00%

1.347

75,00%

1.796

359

1.437

1.006

144

287

7

2

3

1,00

120

70

3.950

22,00%

3.232

18,00%

7.182

40,00%

10.773

60,00%

12.569

1.796

10.773

7.541

1.077

2.155

89

89

52

12

25

0,70

121

50

1.805

20,00%

2.708

30,00%

271

3,00%

4.783

53,00%

4.242

47,00%

9.025

903

8.123

5.686

812

1.625

81

81

53

9

19

1,00

100

90

1.104

35,00%

2.049

65,00%

3.153

315

2.838

1.986

284

1,00

101

90

2.033

0,91%

69.099

31,01%

153.696

68,99%

147.175

80.854

66.321

55.443

3.594

5,42%

7.283

10,98%

0,66

117

67

10,00%

133

20,00%

568

28

28

18

555

569

428

75,22%

3

162

162

162

100,00%

8

8

5

20,00%

36

36

20,00%

22

22

1.077

20,00%

57

1.502

20,00%

79

1.104

35,00%

14,75%

34.199

15,35%

11.011

2.429

22,06%

1.743

15,83%

4.173

37,89%

6.839

62,11%

23.050

6.839

16.212

16.212

677

64

9,45%

172

25,41%

236

34,86%

441

65,14%

888

222

666

466

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

4.550

94

2,07%

1.149

25,25%

1.243

27,32%

3.307

72,68%

6.586

3.211

3.375

2.363

338

10,00%

675

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

79

4,69%

866

51,46%

945

56,15%

738

43,85%

2.892

739

2.153

1.507

215

10,00%

431

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

2.361

27,42%

633

7,35%

4.353

50,55%

4.258

49,45%

6.196

811

5.385

3.770

539

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

1.048

25,31%

1.395

33,69%

2.443

59,00%

1.698

41,00%

8.640

1.131

7.509

5.256

751

3.447

632

18,33%

1.405

40,76%

2.037

59,09%

1.410

40,91%

2.115

2.115

1.481

212

423

13

13

6

2

66.444

6.812

10,25%

10.634

16,00%

18.120

27,27%

48.324

72,73%

12.081

12.081

12.081

31

45

31

1.375

44,27%

1.375

44,27%

1.731

55,73%

2.340

780

1.560

1.092

156

312

12

12

6

2

3.548

2.484

355

710

28

28

16

1.280

896

128

256

13

13

9

3.355

2.349

336

671

35

35

23

PAU-08 LA FRATERNAL
PAU-09 SOL I VENT

7

9.025

32.866

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

20,37%

1.796

3.153

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

33

17.955

222.794

Polígons d'actuació urbanística de transformació

16
9,88%

1.359

674

15,78%

1,01%

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

PAU-12 LA CANDELA

4.095

1.345

32,84%

446

10,89%

1.791

43,74%

2.304

56,26%

3.948

400
60.314

0
10,00%

14

14

7

40

7,03%

87

15,29%

2,09

100

147

62,50%

1

12,50%

2

25,00%

1,31

83

118

24

66,67%

4

11,11%

8

22,22%

1,45

94

79

15

68,18%

2

9,09%

5

22,73%

1,72

98

131

57

38

66,67%

6

10,53%

13

22,81%

0,72

94

66

79

53

67,09%

8

10,13%

18

22,78%

2,09

95

191

5

0,61

163

38

0,18

268

4

0,75

130

39

4

8

0,96

127

68

1

3

0,69

4

8

2,89

7

99.595

15.581

15,64%

11.703

11,75%

27.284

27,39%

72.311

72,61%

60.314

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

2.465

375

15,21%

725

29,41%

1.100

44,62%

1.365

55,38%

1.706

427

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

5.709

967

16,94%

1.849

32,39%

2.816

49,33%

2.893

50,67%

3.472

3.472

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

375

25,30%

375

25,30%

1.107

74,70%

4.281

926

323

126

39,01%

197

60,99%

669

196

473

331

47

95

5

5

3

1

1

2,07

95

155

347

14,25%

2.088

85,75%

5.756

1.230

4.526

3.168

453

905

48

48

32

5

11

2,36

94

197

335

68,09%

157

31,91%

471

157

314

220

94

3

3

2

1

0,96

105

61

2.528

100,00%

1.770

1.770

1.770

3

3

3

1

0,70

590

12

40,93%

1.233.636

59,07%

1.188.374

527.434

660.940

471.253
71%

6.620

6.634

4.431
67%

66,79%

0,57

100

32

27.857

21.032

6.826

6.826

60

60

60

100,00%

0,79

114

6.826

6.826

60

60

60

0,56

114

PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA
PAU-22 TENNIS BON SOL

126

39,01%

2.435

347

14,25%

492

231

46,95%

104

21,14%

2.528

Total sectors i àmbits que comporten sostre de nova implantació

2.088.360

318.219

3.055

15,24%

354.778

8,64%

16,99%

181.727

Polígons d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (urbanització)

35.367

3.067

8,67%

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

516

4,21%

PAU-16 ISLASOL

23.119

2.539

10,98%

3.067

13,27%

8,70%

854.724

3.112

8,80%

9.234

26,11%

26.045

73,64%

3.112

25,41%

3.628

29,62%

8.532

69,66%

6.826

5.606

24,25%

17.513

75,75%

21.032

21.032

0,61
1

98

62

96

236

0,61

63.516
10%

9,61%

126.174
19%

19,09%

14

706
11%

10,64%

1.483
22%

22,35%

70

0,91

Polígons d'actuació urbanística de millora urbana

104.653

8.796

8,40%

9.377

8,96%

1.281

1,22%

19.454

18,59%

85.199

81,41%

25.140

3.753

21.387

21.387

49

38

87

38

0,24
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PAU-10 PLANA D'EN BERGA

103.386

8.710

8,42%

9.377

9,07%

1.281

1,24%

19.368

18,73%

84.018

81,27%

21.005

2.641

18.364

18.364

49

8

57

8

0,20

322

6

345

68

19,71%

68

19,71%

277

80,29%

1.108

277

831

831

9

9

9

3,21

92

261

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

18

3,60%

18

3,60%

482

96,40%

1.761

413

1.348

1.348

13

13

13

1

3,52

104

90

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

422

100,00%

1.266

422

844

844

8

8

8

1

3,00

106

190

1.344.880

60,35%

1.241.371

552.219

689.152

499.466

6.718

6.781

4.529

706

1.483

0,56

102

30

110

90

85

PAU-17 CA MAGRANÉ

2.228.380
Total Sunc

602.394

Valls

581.333

Picamoixons

17.955

Fontscaldes

3.106

330.070

26.611

14,81%

367.222

16,48%

186.120

8,35%

883.412

39,64%

63.516

9,22%

126.174

18,31%

SUND
SUD
SU

3.316
1.169
2.233

43,68%

49,36%
17,40%
33,24%

Masmolets
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ATLES DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE VALLS. AVANÇ 2011

1

ENCAIX TERRITORIAL

1.1

Valls en l'Alt Camp. Ortofotomapa

1.2

Valls en l'Alt Camp. Base cartogràfica

1.3

Estructura territorial. Xarxes de mobilitat

1.4

Estructura Territorial. Sistema d'espais lliures

2

EL TERME MUNICIPAL DE VALLS

2.1

El terme municipal de Valls. Ortofotomapa

2.2

El terme municipal de Valls. Base topogràfica

2.3.1

Evolució històrica del municipi. Valls. Anys 1930 i 1958

2.3.2

Evolució històrica del municipi. Valls. Any 1939

2.4

Evolució física del municipi. Valls. S.XIII – 2010

3

MEDI NATURAL

3.1

Matriu biofísica del territori. Topografia i xarxa hídrica

3.2

Característiques topogràfiques. Pendents superiors 20%

3.3

Àrees vulnerables

3.4

Sòls protegits sectorialment

4

PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC

4.1

PLANEJAMENT TERRITORIAL

4.1

Pla Territorial General de Catalunya 1995
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4.2

PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA

4.2.1

Model territorial

4.2.2

Estratègies

4.2.3

Alt Camp

4.2.4

Proposta infraestructures

4.2.5

Proposta espais oberts

4.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4.3.1

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques

4.3.2

Àrea residencial estraègica de Ruanes. Delimitació i qualificació del sòl

4.3.3

Planejament vigent a Valls i entorn

4.4

PLANEJAMENT MUNICIPAL HISTÒRIC

4.4.1

Pla general de Valls. 1935

4.4.2

Pla general d'ordenació de Valls. 1959

4.4.3

Pla general d'ordenació de Valls. 1975

4.4.4

Pla general d'ordenació de Valls. 1975

4.5

PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT

4.5.1

Classificació del sòl, PGOU 1988

4.5.2

Classificació del sòl, PGOU 2011

4.5.3

Estructura general del territori, PGOU 1988

4.5.4

Estructura orgànica del territori. Detall del centre, PGOU 1988

4.5.5

Tipus i categories dels sòls, PGOU 1988

4.5.6

Tipus i categories dels sòls, PGOU 2011

4.5.7

Àrees de reforma interior, PGOU 1988

4.5.8

Desenvolupament i gestió pendent, PGOU 2011

4.5.9

Àrees de reforma interior pedanies i urbanitzacions, PGOU 1988
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4.5.10 Àrees de reforma interior pedanies i urbanitzacions, PGOU 2011
4.5.11 Zonificació, PGOU 1988
4.5.12 Zonificació, PGOU 2011
4.5.13 Zonificació pedanies i urbanitzacions, PGOU 1988
4.5.14 Zonificació pedanies i urbanitzacions, PGOU 2011
4.6

DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL

4.6.1

Planejament tramitat. Modificacions puntuals i programes d'actuació

4.6.2

Planejament tramitat. Plans parcials

4.6.3

Planejament tramitat. Plans especials

4.6.4

Execució del planejament. Unitats d'actuació

4.6.5

Estat de tramitació dels sectors i àmbits de gestió

4.6.6
4.6.7

Picamoixons
Licències

5

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

5.1

L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL

5.1.1

Cadastre de rústega

5.1.2

Cadastre d'urbana

5.1.3

Superfícies de les illes

5.1.4

Superfícies de les parcel·les

5.1.5

Superfícies de les parcel·les. Detall del centre

5.1.6

El patrimoni públic de sòl

5.1.7

Picamoixons

5.2
5.2.1

CONDICIÓ EDIFICATÒRIA DE LES CONSTRUCCIONS EXISTENTS
Alçades existents segons cadastre, detall del centre

5.2.2

Alçades existents segons planejament vigent, detall del centre

5.2.3

Discomformitats volumètriques. Alçada màxima

5.2.4

Solars vacants en sòl urbà

5.2.5

Estat de les edificacions del nucli antic
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6

USOS DEL SÒL I ACTIVITATS ECONÒMIQUES

6.1
6.1.1

HABITATGE
El sòl residencial. Tipologies edificatòries segons planejament

6.1.2

El sòl residencial. Condicions d'ús segons planejament

6.1.3

El sòl residencial. Edificacions unifamiliars i plurifamiliars

6.1.4

Picamoixons

6.2

ACTIVITATS

6.2.1

Superfícies de parcel·les industrials

6.2.2

Ocupació

6.2.3

Activitat

7

SISTEMES GENERALS

7.1

SISTEMES PER A LA MOBILITAT

7.1.1

Xarxa general viària i de ferrocarrils. Accessibilitat territorial

7.1.2

Estructura de la xarxa viària urbana

7.1.3

Amplades dels carrers

7.1.4

Seccions carrers de la muralla

7.1.5

Seccions carretera de Montblanc

7.1.6

Seccions carretera del pla

7.1.7

Seccions ferrocarril

7.1.8

Mobilitat ciutadana. Carrers arbrats, espais per a vianants i eixos cívics

7.1.9

Afectacions no executades i urbanitzacions pendents
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7.1.10 Aparcament
7.1.11 Transport públic
7.1.12 Camilns, senders i itineraris
7.2

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

7.2.1

Enclaus territorials i elements del paisatge

7.2.2

La xarxa d’espais lliures urbans. Planejament vigent

7.2.3

Catalogació segons tipus

7.2.4

Catalogació segons propietat

7.2.5

Picamoixons

7.2.6

Secció torrent de la Xamora

7.2.7

Secció torrent de Sant Pou

7.2.8

Secció torrent del Catllar

7.3

SISTEMA D'EQUIPAMENTS I DOTACIONS

7.3.1

Estructura del sistema d'equipaments. Catalogació segons qualificació

7.3.2

Estructura del sistema d'equipaments. Catalogació segons tipus

7.3.3

Estructura del sistema d'equipaments. Catalogació segons propietat

7.3.4

Picamoixons

7.4

XARXES GENERALS DE SERVEIS

7.4.1

Xarxa principal de distribució de la energia elèctrica, alta i mitja tensió

7.4.2

Xarxa principal de telecomunicacions. Cobertura telefonia mòbil

7.4.3

Xarxa principal de telecomunicacions. Millor estació de la xarxa BAR

7.4.4

Xarxa principal de telecomunicacions. Millor estació de la xarxa TDT

7.4.5

Xarxa principal d'abastament i distribució d'aigua

7.4.6

Xarxa principal d'hidrants per a incendi

7.4.7

Xarxa principal de sanejament

7.4.8

Xarxa principal d'abastament i distribució de gas

8

PATRIMONI

8.1.1

Edificis i elements arquitectònics d'interès històric-artístic

8.1.2

Edificis i elements arquitectònics d'interès històric-artístic. Pedanies

8.2

Restes arqueològiques
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PLÀNOLS D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. APROVACIÓ PROVISIONAL
1. Classificació del sòl

1 plànol 1:15.000

2. Estructura general del territori

1 plànol 1:15.000

3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable:
3a. Compliment de les determinacions del PTP CT

1 plànol 1:15.000

3b. Qualificació del SNU

8 plànols 1:5.000

3c. Components de qualificació del SNU

8 plànols 1:5.000

4. Qualificació i gestió del sòl

15 plànols 1:2.000

5. Ordenació detallada del sòl urbà

19 plànols 1:1.000

6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM

1 plànol 1:15.000

7. Protecció dels sistemes

8 plànols 1:5.000

8. Xarxes generals de serveis
9. Reordenació del clavegueram dels Torrents de Valls
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1. MARC DE REFERÈNCIA DE L’AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
La disposició urbanística que emmarca el contingut de l’Agenda i avaluació econòmica i
financera és l’establerta per l’article 59 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant, TRLU), en el que s'especifica la
necessitat de disposar d’un document que permeti avaluar temporalment i econòmica les
actuacions del Pla d’ordenació urbanística municipal.
El contingut i la importància d’aquest document serà més o menys significativa en la
mesura en què el nou Pla incorpori el Programa d’actuació urbanística municipal que, en
el redactat legislatiu, es contempla com a potestatiu i com a document independent del
mateix Pla d’ordenació urbanística municipal.
L'article 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (d’ara endavant, RLU) estableix respecte la documentació de l'agenda i
l'avaluació econòmica de les actuacions a desenvolupar que ha de contenir el POUM el
següent:
76.1 El pla d’ordenació urbanística municipal pot incorporar en la seva
documentació el programa d’actuació urbanística municipal, al qual li correspon:
a) Establir les previsions temporals d’execució de les determinacions del pla
d’ordenació urbanística municipal i, concretament, regular els terminis
d’inici o de finalització per al desenvolupament dels sectors de planejament
derivat,

determinant

la

graduació

temporal

i

espacial

del

seu

desenvolupament en sòl urbanitzable, d’acord amb el què estableix l’article
65.1.c) d’aquest Reglament; i establir les previsions temporals per a
l’execució dels sistemes urbanístics no inclosos en sectors, l’execució dels
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà i l’execució de les altres
actuacions urbanístiques definides pel pla.
b) Establir els terminis per a l’edificació d’acord amb l’article 68.2.h)
d’aquest Reglament.
c) Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és preferent per a la
promoció del planejament urbanístic derivat, i establir, si escau, una reserva
per a la iniciativa pública al llarg d’un termini concret, que no pot superar
els sis anys.
76.2 Si el pla d’ordenació urbanística municipal no incorpora el programa d’actuació
urbanística municipal en la seva documentació, correspon a l’agenda establir les
previsions temporals a què fa referència l’apartat anterior. L’agenda, si no es
formula un programa d’actuació urbanística municipal, s’actualitza cada sis anys
d’acord amb el què estableix l’article 59.4 de la Llei d’urbanisme.
76.3 L’avaluació econòmica i financera del pla d’ordenació urbanística municipal
conté l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del
caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les
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previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les
actuacions derivades de l’execució del pla.
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls no incorpora el Programa d’actuació
urbanística municipal dintre de la seva documentació. Així doncs, d’acord amb l’article
76.2 del RLU, li correspon a l’Agenda establir les previsions temporals d’execució del Pla.
Concretament, l’Agenda del Pla haurà de:
1) regular els terminis d’inici o finalització per als sectors de planejament derivat,
2) establir les previsions temporals per a l’execució dels sistemes urbanístics no
inclosos en sectors,
3) establir les previsions temporals per a l’execució dels polígons d’actuació en sòl
urbà, i
4) establir les previsions temporals per a l’execució de les altres actuacions
urbanístiques definides pel Pla.
D’acord amb l’article 59.4 del TRLU, l’Agenda del Pla haurà de ser actualitzada cada sis
anys per acord de l’Ajuntament, després d’un mes d’informació pública. Aquest acord
haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial i haurà de ser comunicat a la Comissió
territorial d’urbanisme pertinent.
L’article 76.3 del RLU estableix els continguts de l’Avaluació econòmica i financera del
Pla. En concret, contindrà:
1) l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes
2) la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a
l’execució del Pla,
3) les previsions de finançament públic, i
4) l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del Pla.

2. OBJECTIUS, DIRECTRIUS I ESTRATÈGIA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA
Els objectius de desenvolupament del Pla queden reflectits en la mateixa Memòria
d’ordenació i s’engloben dintre de quatre directrius estratègiques:
1) La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat com un
element clau de la nova ordenació del Pla d’ordenació urbanística municipal. La
preservació i conservació del conjunt patrimonial de la ciutat ha de passar a tenir un
protagonisme singular en l’ordenació que emani del nou planejament general. Això
comporta una atenció especial al nucli antic i a la revisió del catàleg d’edificis i
conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Valls.
2) La reorientació del model de creixement i del projecte de ciutat, que tendeixi al
reequilibri de les parts i al reforçament de la qualitat urbana de l’àrea central del seu
nucli antic (centre històric). El Pla fa una aposta ferma per la distribució estratègica
de les principals peces que s’han d’incorporar al procés urbà dels propers anys, a la
vegada que posa una atenció particular als projectes concrets del centre de la ciutat.
Al mateix temps, la reorientació del model té una aplicació concreta en els nuclis
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urbans que formen aquesta ciutat polinuclear, en el sentit de definir i concretar, en
cada nucli, alternatives de creixement que responen a les condicions particulars de
cada cas.
3) La diversificació de les activitats productives, que inclogui tant la localització com
la tipologia de les mateixes, conscients que aquest és un dels principals instruments
que han de possibilitar fer el necessari salt d’escala que li correspon a la ciutat com a
capital interior del Camp de Tarragona. L’aposta passa per una definició dels espais
productius i per la xarxa de comunicacions, viària i ferroviària que han de servir a les
mateixes i al conjunt del territori.
4) La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. La quantitat i qualitat
del terme municipal i la presència rica d’espais i unitats de paisatge, han de fer
d’aquesta component un element de qualitat del conjunt, tot incorporant un doble
nivell de criteris. Per una part, la definició dels elements estructurants d’aquest
conjunt d’espais: els torrents, els espais d’interès natural i els connectors; i, per
l’altra, la classificació i regulació de la resta d’àrees que conformen el conjunt del
terme municipal.
Les actuacions concretes del Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls també estan
reflectides en la Memòria citada, en les Normes urbanístiques i en els plànols d’ordenació
que les concreten.
Respecte les actuacions del POUM poden establir-se els següents grans grups:
1. Execució dels sistemes generals
Correspon a les actuacions incardinades a aconseguir l’estructura general i orgànica
definida pel Pla, mitjançant els sistemes urbanístics no inclosos en cap àmbit de
gestió. Es contemplen, tant les actuacions d’adquisició de sòl, com les d’urbanització
dels sistemes generals de vialitat i d’espais lliures.
Les actuacions que conté l’Agenda i avaluació econòmica i financera es refereixen a
l’adquisició de sòl d’aquelles actuacions considerades extraordinàries i noves en el
present planejament, així com les obres d'urbanització i implantació de serveis dels
sistemes generals que es considerin d’especial significació, mentre que aquelles
actuacions que no tenen una especial rellevància no s’han tingut en consideració, ja
que formen part de l’obra ordinària i quotidiana de l’Ajuntament.
2. Desenvolupament dels sectors de planejament derivat i dels polígons d’actuació
El POUM de Valls delimita un mosaic de diferents sectors i polígons d’actuació d’una
dimensió molt inferior als que eren vigents actualment, a fi i efecte de facilitar la seva
gestió i execució.
El conjunt del sòls subjectes a actuacions integrades de gestió (incloent els sòl
urbanitzable no delimitat, que en el present POUM té un caràcter marcadament de
reserva de la ciutat en creixement en extensió) té una dimensió superior a les 290 ha
de sòl. D’aquest dimensionat, més d’un 30% (86 ha de sòl) es destina a activitats
econòmiques de diferents naturalesa i que vindran a complementar la gran oferta ja
actualment existent per aquest tipus de sòl a la ciutat de Valls.
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El conjunt del dimensionat del POUM, pel que fa a l’oferta residencial és situa a
l’entorn que casi el 50% (3.316 habitatges que equivalen a un 49,49% del total de
l’oferta dels 6.700 habitatges nous, dels residencial del POUM) es situen en el sòl
urbanitzable no delimitat, entenent aquest dimensionat com un veritable sòl de
reserva de futur, ja que l’aposta residencial del Pla es centra en el la ciutat existent,
amb una especial atenció en el nucli antic. D’acord amb l’anterior es pot afirmar que
el Pla es centra en la seva planificació sobre el conjunt de la ciutat existent amb una
previsió de creixement en extensió molt limitada, ja que dels 3.412 habitatges que el
Pla determina sobre diferents sectors i polígons d’actuació, el 66%, dos de cada tres,
que equivalen a un total de 2.243 habitatges, ho són en diferents actuacions sobre sòl
urbà no consolidat, ja sigui amb plans de millora urbana o sobre polígons d’actuació i
el 33% restant sòl actuacions d’extensió urbana sobre sòl urbanitzable.
Les actuacions integrades, tant residencials com d’activitat econòmica, previstes en el
POUM es poden classificar en els següents gran grups:
2.1. Els sectors residencials plurifamiliars en sòl urbà no consolidat.
2.2. Els polígons d’actuació urbanística plurifamiliars.
2.3. Els sectors i polígons d’actuació residencials unifamiliars.
2.4. Els sectors i polígons d’actuació d’activitat econòmica.
2.5. Els sectors residencials en sòl urbanitzable delimitat.
2.6. Els sòls de reserva de sòl urbanitzable no delimitat.
2.1. Els sectors residencials plurifamiliars en sòl urbà no consolidat
Els sectors residencials plurifamiliars en sòl urbà no consolidat, amb una extensió total
aproximada de 27,49 ha, inclou un total de 17 sectors que ordenen, regulen i
concentren la major part de l’oferta plurifamiliar del pla en la ciutat existent, ja que
sobre els mateixos està prevista la construcció de 1.580 habitatges i estan localitzats
sobre tot al voltant del mesclant dels torrents i entorn al nucli vell, ja que en aquest
espai es concentren gairebé un miler de nous habitatges distribuïts en nou sectors de
planejament que han de donar un impuls a la recuperació i recentralització del nucli
vell, com a veritable centre de la ciutat.
Els plans de millora urbana constitueixen un conjunt de sectors de naturalesa molt
diversa, on es mesclen accions sobre el nucli antic, els torrents i també en menor
mesura amb accions de naturalesa diferent segons es detalla en les corresponents
fitxes normatives del Pla. Altrament també s’incorporen plans de millora de caràcter
residencial ja assenyalats en el planejament vigent i que encara no s’havien
desenvolupat, en aquests casos el desenvolupament que no s’ha produït es deu a
qüestions de dificultat de gestió i de viabilitat econòmica, ja que eren sectors massa
grans pel mercat immobiliari de Valls i a la vegada sectors que integraven tant solars
com edificis plens d’activitat, amb la coneguda dificultat de garantir la seva
transformació.
El nou POUM delimita nous sectors de menor dimensió i més homogenis respecte les
propietats que s’inclouen en cada àmbit de planejament. En aquest cas, haurà de ser
la gestió la que desencalli el procés d’aquest sectors, en tant que la viabilitat
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econòmica està garantida, ja que son sectors amb aprofitament ajustats o similars als
vigent en el Pla General de Valls, però que sobretot s’ha redimensionat a fi i efecte de
facilitar la seva gestió i execució.
Les cessions i càrregues que el pla determina, son perfectament compatibles amb la
viabilitat econòmica dels mateixos tota vegada que en general suposen un millora de la
situació actual. No obstant aquestes condicions generals, en l’apartat de la justificació
de l’avaluació econòmica d’aquest document del POUM, es comprova i detalla aquesta
viabilitat econòmica.
2.2. Els polígons d’actuació urbanística plurifamiliars
Els polígons d’actuació urbanística plurifamiliars, comprenen una extensió total de
6,20 ha, i inclouen un total de 18 actuacions de naturalesa diversa. En el seu conjunt
suposen una oferta total de 449 habitatges nous, amb una mitjana per polígon
d’actuació de poc més d’una trentena d’habitatges en cadascun d’ells.
Es tracta, excepte alguna actuació que ja estava delimitada anteriorment i que el
POUM recull en la seva integritat, d’actuacions de menor entitat i dimensionat, més
petites en general inclús que els mateixos PMU’s detallats anteriorment. Altrament el
POUM també recull una part de les actuacions que el Pla del nucli antic establia.
En general es tracta d’ordenacions de baixa complexitat que ja tenien precisada la
seva ordenació en el planejament vigent i que per aquesta raó el POUM recull com a
tal i per tant sobre els mateixos sòls restarà pendent l’instrument de gestió que
estableixi el corresponent repartiment de beneficis i càrregues entre els propietaris
inclosos en el mateix.
2.3. Els sectors i polígons d’actuació residencials unifamiliars
En aquest grup s’inclouen els plans de millora urbana i els polígons d’actuació que
tenen per objecte aquest tipus de producte residencial. Són en total 3 actuacions amb
una oferta de 42 habitatges nous. En cap cas es tracta d’actuacions de nova planta,
sinó que el POUM el que fa es recollir els 3 polígons existents en el Pla General vigent
(Sol i Vent, Plana d’en Berga i Bon Sol).
2.4. Els sectors i polígons d’actuació d’activitat econòmica
Les diferents figures que contenen sòl d’activitat econòmica sumen en total una
superfície de 86,45 ha de sòl en un total de 4 figures de planejament i/o gestió de
diferent naturalesa que inclou tant actuacions de dimensió molt reduïda, de poc més
de mitja hectàrea, fins la peça de poc més de 73 ha de la reserva de sòl d’extensió i
complement del polígon industrial actual i que han de complementar l’oferta actual
del sòl productiu de la ciutat de Valls, quan s’esgoti el potencial vigent en el polígon
industrial actual.
2.5. Els sectors residencials en sòl urbanitzable delimitat
El sòl urbanitzable delimitat, amb una extensió total aproximada de 26 ha, inclou un
conjunt de 6 sectors residencials dels quals 2 sectors ja estan aprovats definitivament
(els emplaçats al nucli de Picamoixons) i 4 sectors no (aquests darrers repartits a
llevant i ponent del nucli de Valls amb dos sectors a cada part, en coherència amb el
principi de l’equilibri esmentat en diferents documents d’aquest POUM). En el conjunt
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d’aquests 4 sectors darrers l’oferta residencial és de poc més de 900 habitatges, amb
una dimensió mitjana d’uns 245 habitatges per sector i que han de venir a
complementar l’oferta residencial del sòl urbà no consolidat establerta com a principal
pel POUM.
La viabilitat econòmica de les actuacions ve garantida per un dimensionat de les
densitats i de les edificabilitats d’acord amb els valors de posició dels mateixos
terrenys, amb uns aprofitament similars als que fins l’actualitat eren vigents. Els
sectors tenen una densitat i coeficient d’edificabilitat que en conjunt han de facilitar
la gestionabilitat del mateix Pla. No obstant aquestes condicions normals d’aquests
sectors, en l’apartat de la justificació de l’avaluació econòmica d’aquest document del
POUM, es comprova i detalla aquesta viabilitat econòmica.
2.6. Els sòls de reserva de sòl urbanitzable no delimitat
Finalment i pel que respecta al sòl urbanitzable no delimitat, el POUM estableix unes
reserves de sòl generoses, de l’ordre del 50% de la reserva total dels habitatges del
Pla, que han de permetre en un moment de necessitat incorporar aquests sòls amb la
finalitat de garantir un mercat suficient d’habitatges en els anys de vigència del
POUM.
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3. CONTINGUT DE L’AGENDA
El Reglament de la Llei d'urbanisme 305/2006, de 18 de juliol, estableix sobre el contingut
de l’agenda que aquesta ha d'establir el següent:
a) Establir les previsions temporals d’execució de les determinacions del pla
d’ordenació urbanística municipal i, concretament, regular els terminis d’inici o de
finalització per al desenvolupament dels sectors de planejament derivat.
b) Establir les previsions temporals per a l’execució dels sistemes urbanístics no
inclosos en sectors.
c) Establir les previsions temporals per l’execució dels polígons d’actuació urbanística
en sòl urbà i l’execució de les altres actuacions urbanístiques definides pel Pla.
d) Establir els terminis per a l’edificació d’acord amb l’article 68.2.h) d’aquest
Reglament.
e) Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és preferent per a la promoció
del planejament urbanístic derivat.
Les actuacions que conté l’Agenda econòmica, es refereixen a l’adquisició de sòl
d’aquelles actuacions considerades extraordinàries i noves en la revisió del present
document de planejament, així com les obres d'urbanització i implantació de serveis dels
sistemes generals que es considerin d’especial significació, mentre que aquelles
actuacions ja vigents en l’anterior Pla o que no tenen una especial rellevància no s’han
tingut en consideració, ja que formen part de l’obra ordinària i quotidiana de
l’Ajuntament i la seva execució, en cap cas, no pot ser considerada inviable
econòmicament, ni per l’import ni per la importància de la mateixa actuació.
Les valoracions de l'adquisició de sòl per part dels organismes públics, les despeses
d'urbanització i instal·lació d'equipaments i serveis, així com l'atribució del finançament
als diferents organismes públics i privats, formen part del contingut de la mateixa Agenda
econòmica i financera.
Pel que fa a l'establiment dels terminis per a l’edificació d’acord amb l’article 68.2.h) del
Reglament de la Llei d'urbanisme, aquests es fixen de forma concreta en les fitxes
normatives que acompanyen la documentació d'aquest POUM, d'acord amb el que
s'estableix a la vigent legislació urbanística.
La previsió, en termes d’agenda o temporalització, en què es preveu es desenvolupin els
sectors i polígons d’actuació del POUM de Valls, es divideix en sexennis a fi i efecte
d’establir una lògica seqüencial en la construcció del Pla.
La seqüència de les actuacions dels sectors i polígons d’actuació que incorpora aquest Pla
i l’horitzó del seu desplegament, així com la identificació respecte la iniciativa que li
correspon el desenvolupament del planejament, és el que segueix a continuació, en els
quadres adjunts:
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3.1. PREVISIONS TEMPORALS PER A L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS GENERALS
Respecte les previsions específiques concernents a la realització dels sistemes generals no
inclosos dintre d’àmbits de desenvolupament o gestió del Pla, caldria diferenciar les
següents:
- les actuacions d’adquisició de sòl; i
- les actuacions d’urbanització.

a. Les actuacions referents a l’adquisició de sòl respecte els sistemes generals són les que
es relacionen en el quadre adjunt:
Adquisició de sòl per a sistemes
Codi

Contingut

001

Torrents de Valls 1

1er sexenni

Agenda

Ajuntament de Valls

002

Torrents de Valls 2

2n sexenni

Ajuntament de Valls

003

Torrents de Valls 3

Fora sexenni

Ajuntament de Valls

004

Ronda de Ponent

2n sexenni

Ajuntament de Valls

005

Finalització A-27

1er sexenni

Ministerio de Fomento

006

Desdoblament carretera C-37

1er sexenni

Departament de Territori
i Sostenibilitat

007

Variant sud C-37 (connexió N-240 C-51)

2n sexenni

Departament de Territori
i Sostenibilitat

008

Variant Picamoixons (T-742/T-743 C-14)

2n sexenni

Finançament

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Les actuacions anteriors incorporen aquelles accions ja previstes en el planejament
sectorial i que han de portar una millora substancial a la mobilitat a la ciutat de Valls,
alguna d’elles com la finalització de la A-27 una infraestructura llargament sol·licitada pel
conjunt de territori. Pel que fa a l’administració local l’actuació més significativa es la
potencial adquisició del sòls de no urbanitzable que conformen els torrents de Valls. La
dimensió, la complexitat i la situació actual dels torrents fan del tot recomanable que
aquesta sigui una adquisició executada al llarg de la vigència del Pla (ja sigui en els dos
sexennis o inclús fora d’aquest termini) i que la seva potencial adquisició estigui en part
en funció del necessari diàleg a mantenir amb els titulars del terreny, essent recomanable
iniciar els treballs pel torrent de Xamora, ja que aquest està situat en una posició
territorial més central.
La ronda de ponent relacionada en el quadre anterior correspon al tancament de la xarxa
viària que discorre pel sòl no urbanitzable en la part del sud i ponent del nucli urbà de
Valls i que no està inclosa en cap dels sectors de planejament delimitats.
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b. Les actuacions referents a les actuacions d’urbanització de sòl respecte els sistemes
generals són les que es relacionen en el quadre adjunt:

Urbanització espais públics (espais lliure i infraestructures)
Codi

Contingut

001

Torrents de Valls 1

1er sexenni

Agenda

Ajuntament de Valls

Finançament

002

Torrents de Valls 2

2n sexenni

Ajuntament de Valls

003

Torrents de Valls 3

Fora sexenni

Ajuntament de Valls

004

Ronda de Ponent

2n sexenni

Ajuntament de Valls

005

Finalització A-27

1er sexenni

Ministerio de Fomento

006

Desdoblament carretera C-37

1er sexenni

Departament de Territori i
Sostenibilitat

007

Variant sud C-37 (connexió N-240 C-51)

2n sexenni

Departament de Territori i
Sostenibilitat

008

Variant Picamoixons (T-742/T-743 C-14)

2n sexenni

Departament de Territori i
Sostenibilitat

La urbanització dels espais lliures associats als torrents, que és l’actuació pública més
complexa del Pla, ha d’anar coordinada amb l’actuació de reordenació del clavegueram
que en l’actualitat discorre pel fons del llit d’alguns del torrents de Valls.
La resta de les actuacions sectorials de les carreteres s’executaran dins de les
disponibilitats pressupostàries de les corresponents administracions actuants identificades
en el quadre anterior.
3.2. PREVISIÓ TEMPORAL PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE PLANEJAMENT
DERIVAT PLURIFAMILIARS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
La seqüència de les actuacions vinculades als plans de millora de sectors plurifamiliars en
sòl urbà no consolidat i l’horitzó del seu desplegament és el que segueix a continuació:

ÀMBIT O SECTOR

PMU's residencials plurifam iliars

SUPERFÍCIE

hbtg

m²

u

274.947

PMU-01 VALLENSE

ús

sexenni

iniciativa

1.580

8.280

62

residencial

1er sexenni

privada

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

16.839

134

residencial

1er sexenni

privada

PMU-03 MOLINS

10.222

71

residencial

1er sexenni

privada

PMU-04 CONVENT DEL CARME

37.432

280

residencial

1er sexenni

privada

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

118

residencial

1er sexenni

privada

PMU-06 LES PARELLADES

12.758

114

residencial

1er sexenni

privada
privada

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

4.393

35

residencial

2on sexenni

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

10.570

84

residencial

1er sexenni

pública

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

37.482

104

residencial

2on sexenni

privada

PMU-10 PROVENÇA

32.500

104

residencial

2on sexenni

privada

PMU-11 CASERNA

19.054

70

residencial

2on sexenni

privada

PMU-12 CARRER BISBE MORA

34.500

162

residencial

2on sexenni

privada

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

6.503

32

residencial

2on sexenni

privada

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.796

12

residencial

2on sexenni

privada

17.955

89

residencial

2on sexenni

privada

PMU-16 FILADORS

9.025

81

residencial

2on sexenni

privada

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

28

residencial

2on sexenni

privada

PMU-15 CARRER NOU
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3.3. PREVISIÓ TEMPORAL PER A L’EXECUCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PLURIFAMILIARS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

m²

hbtg

ús

sexenni

iniciativa

u

PAU's residencials plurifam iliars

62.033

449

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

11.011

162

residencial

1er sexenni

privada

677

8

residencial

2on sexenni

privada

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

4.550

36

residencial

2on sexenni

privada

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

22

residencial

2on sexenni

privada

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

57

residencial

2on sexenni

privada

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

60

residencial

2on sexenni

privada

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

79

residencial

2on sexenni

privada

PAU-08 LA FRATERNAL

3.447

13

residencial

2on sexenni

privada

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

12

residencial

1er sexenni

privada

PAU-12 LA CANDELA

4.095

28

residencial

2on sexenni

privada

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

2.465

13

residencial

2on sexenni

privada

PAU-17 CA MAGRANÉ

345

9

residencial

2on sexenni

privada

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

35

residencial

2on sexenni

privada

323

5

residencial

2on sexenni

privada

2.435

48

residencial

2on sexenni

privada

492

3

residencial

2on sexenni

privada

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

13

residencial

1er sexenni

pública

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

8

residencial

1er sexenni

pública

PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA

La seqüència de les actuacions vinculades als polígons d’actuació plurifamiliars en sòl urbà
no consolidat i l’horitzó del seu desplegament és el que segueix:
3.4. PREVISIÓ TEMPORAL PER A L’EXECUCIÓ SECTORS I POLÍGONS D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA D’HABITATGES UNIFAMILIARS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
La seqüència de les actuacions vinculades als sectors i polígons d’actuació d’habitatges
unifamiliars en sòl urbà no consolidat i l’horitzó del seu desplegament és el que segueix a
continuació:
ÀMBIT O SECTOR

PAU's residencials unifam iliars

SUPERFÍCIE

hbtg

m²

u

sexenni

iniciativa

172.358

42

66.444

31

residencial

2on sexenni

privada

103.386

8

residencial

1er sexenni

privada

2.528

3

residencial

1er sexenni

privada

PAU-09 SOL I VENT
PAU-10 PLANA D'EN BERGA

ús

PAU-22 TENNIS BON SOL

3.5. PREVISIÓ TEMPORAL PER A L’EXECUCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
D’ACTIVITAT ECONÒMICA EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
La seqüència de les actuacions vinculades als sectors d’activitat econòmica en sòl urbà no
consolidat i l’horitzó del seu desplegament és el que segueix a continuació:
ÀMBIT O SECTOR

PAU's d'activitat econòm ica

SUPERFÍCIE

hbtg

m²

u

ús

sexenni

iniciativa

128.423

PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

99.595

activitat

1er sexenni

privada

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

5.709

activitat

2on sexenni

privada

23.119

activitat

2on sexenni

privada

PAU-16 ISLASOL

3.6. PREVISIÓ TEMPORAL PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE PLANEJAMENT
DERIVAT RESIDENCIALS EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
La seqüència de les actuacions vinculades als plans parcials urbanístics en sòl urbanitzable
i l’horitzó del seu desplegament és el que segueix a continuació:

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

262

III. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials urbanístics

SUPERFÍCIE

hbtg

m²

u

ús

sexenni

iniciativa

privada

263.619

912

PPU-01 FREIXA

54.887

257

residencial

1er sexenni

PPU-02 RETO

61.241

287

residencial

2on sexenni

privada

PPU-03 RUANES

50.638

237

residencial

2on sexenni

privada

PPU-04 CAL GAIA

70.242

330

residencial

1er sexenni

privada

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

18

residencial

2on sexenni

privada

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

40

residencial

1er sexenni

privada

3.7. PREVISIÓ TEMPORAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBANITZABLE NO
DELIMITAT
La previsió de les actuacions vinculades al sòl urbanitzable no delimitat es situa en la seva
totalitat fora dels sexennis previstos en el present POUM tal i com es relaciona en el
quadre que segueix a continuació.
ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials en sòl urbanitzable no delim itat

SUPERFÍCIE

hbtg

m²

u

ús

sexenni

iniciativa

privada

1.327.000

3.316

PORTA DE NULLES

270.400

1.270

residencial

fora sexenni

PORTA ALCOVER

35.900

168

residencial

fora sexenni

privada

PORTA PICAMOIXONS

399.600

1.878

residencial

fora sexenni

privada

PORTA PLA DE SANTA MARIA

621.100

activitat

fora sexenni

privada

3.8. PREVISIÓ TEMPORAL PER A L’EXECUCIÓ DEL POUM EN SEXENNIS
Per a establir la programació en dos sexennis s’han fet servir dos criteris: en primer lloc,
prioritzar des de la programació del POUM les accions al voltant del nucli antic de Valls i,
en segon lloc, mantenir un equilibri quantitatiu entre el primer i el segon sexenni del Pla
de forma que en el primer sexenni es programa el 52,23% de la superfície total dels àmbits
i sectors delimitats pel Pla (que comportaran un total de 1.766 habitatges) i en el segon
sexenni el 47,47% (que comportaran un total de 1.646 habitatges).
La programació relacionada en els quadres anteriors es reparteix de manera equilibrada
pel que fa a la seva programació temporal, ja que del dimensionat total del Pla (6.728
habitatges), es preveu que es desenvolupen dins dels dos sexennis del pla quasi el 50%
(3.316 habitatges) i restant l’altre 50% (3.412 habitatges) en el sòl de reserva, dins de la
classificació del sòl urbanitzable no delimitat.
En la fitxa normativa dels diferents sectors de planejament residencial, ja siguin plans
parcials o plans de millora urbana, així com en els polígons d'actuació, es determina el
termini previst per l'inici dels habitatges protegits continguts en cada àmbit. Per la seva
part, el planejament derivat que desenvolupi els sectors establirà, amb més precisió, la
data de l'inici i l'acabament determinat pels habitatges protegits.
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Agenda. Sectors i polígons d’actuació residencials del primer sexenni

ÀMBIT O SECTOR

nou hbtg

ús

sexenni

iniciativa

nou hbtg
Actuacions residencials prim er sexenni

1.756

PMU-01 VALLENSE

62

residencial

1er sexenni

privada

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

134

residencial

1er sexenni

privada

PMU-03 MOLINS

71

residencial

1er sexenni

privada

PMU-04 CONVENT DEL CARME

280

residencial

1er sexenni

privada

PMU-05 HORT DE PANDO

118

residencial

1er sexenni

privada

PMU-06 LES PARELLADES

114

residencial

1er sexenni

privada

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

84

residencial

1er sexenni

pública

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

162

residencial

1er sexenni

privada
privada

PAU-06 SANTA GEMMA

60

residencial

1er sexenni

PAU-10 PLANA D'EN BERGA

8

residencial

1er sexenni

privada

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

12

residencial

1er sexenni

privada

PAU-22 TENNIS BON SOL

3

residencial

1er sexenni

privada

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

13

residencial

1er sexenni

pública

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

8

residencial

1er sexenni

pública

PPU-01 FREIXA

257

residencial

1er sexenni

privada

PPU-04 CAL GAIA

330

residencial

1er sexenni

privada

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

40

residencial

1er sexenni

privada

ús

sexenni

iniciativa

Agenda. Sectors i polígons d’actuació residencials del segon sexenni
ÀMBIT O SECTOR

nou hbtg
nou hbtg

Actuacions residencials segon sexenni

1.646

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

35

residencial

2on sexenni

privada

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

104

residencial

2on sexenni

privada

PMU-10 PROVENÇA

104

residencial

2on sexenni

privada

PMU-11 CASERNA

70

residencial

2on sexenni

privada

PMU-12 CARRER BISBE MORA

162

residencial

2on sexenni

privada

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

32

residencial

2on sexenni

privada

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

12

residencial

2on sexenni

privada

PMU-15 CARRER NOU

89

residencial

2on sexenni

privada

PMU-16 FILADORS

81

residencial

2on sexenni

privada

PMU-17 RAMON BARBAT

28

residencial

2on sexenni

privada

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

8

residencial

2on sexenni

privada

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

36

residencial

2on sexenni

privada

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

22

residencial

2on sexenni

privada

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

57

residencial

2on sexenni

privada
privada

PAU-07 L'ESCORXADOR

79

residencial

2on sexenni

PAU-08 LA FRATERNAL

13

residencial

2on sexenni

privada

PAU-09 SOL I VENT

31

residencial

2on sexenni

privada

PAU-12 LA CANDELA

28

residencial

2on sexenni

privada

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

13

residencial

2on sexenni

privada

PAU-17 CA MAGRANÉ

9

residencial

2on sexenni

privada

PAU-18 GASSÓ NORD

35

residencial

2on sexenni

privada

PAU-19 CINEMA VALLS

5

residencial

2on sexenni

privada

PAU-20 GASSÓ SUD

48

residencial

2on sexenni

privada

PAU-21 CA PORTA

3

residencial

2on sexenni

privada

PPU-02 RETO

287

residencial

2on sexenni

privada

PPU-03 RUANES

237

residencial

2on sexenni

privada

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

18

residencial

2on sexenni

privada

La reduïda dimensió de molts dels àmbits o sectors delimitats (aquells inferiors a 60
habitatges en total) ha de permetre que, malgrat estiguin el segon sexenni del POUM,
puguin avançar la seva programació, sense que això comporti cap distorsió significativa de
la temporalització de l’execució del Pla.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

264

III. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

Agenda. Àmbits fora sexenni
ÀMBIT O SECTOR

nou hbtg

ús

sexenni

iniciativa

nou hbtg
Actuacions residencials fora sexennis

3.316

PORTA DE NULLES

1.270

residencial

fora sexenni

privada

PORTA ALCOVER

168

residencial

fora sexenni

privada

1.878

residencial

fora sexenni

privada

PORTA PICAMOIXONS

Respecte al sòl d’activitat econòmica el Pla n’estableix un menor nombre d’actuacions en
el primer sexenni donat l’elevat nombre de sòl disponible que hi ha actualment a la ciutat
de Valls.
Agenda. Sectors i polígons d’actuació d’activitat econòmica
ÀMBIT O SECTOR

nou hbtg

ús

sexenni

iniciativa

nou hbtg
Actuacins sectors i polígons d'activitat econòm ica

0

PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

0

activitat

1er sexenni

privada

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

0

activitat

2on sexenni

privada

PAU-16 ISLASOL

0

activitat

1er sexenni

privada

PORTA PLA DE SANTA MARIA

0

activitat

fora sexenni

privada

4. CONTINGUT DE L'AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
L'avaluació econòmica és el document que ha d'avaluar econòmicament la implantació
dels serveis i l'execució de les obres d'urbanització, tal i com especifica en el Text refós
de la Llei d’urbanisme.
El contingut de l'avaluació econòmica i financera, pel que fa a la quantificació econòmica,
respon als determinis d'aquest marc normatiu, tot i estimant la capacitat d'inversió de la
Hisenda municipal; definint els criteris de valoració segons la vigent Ley de suelo, per a
les adquisicions de sòl que corresponen a les diferents administracions, la valoració de les
obres d'urbanització i instal·lació d'equipaments, infraestructures i serveis i, en darrer
lloc, l'avaluació econòmica de les inversions, el finançament previst i la viabilitat
econòmica del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls.
La finalitat de l’avaluació econòmica del Pla ha de ser conèixer el grau d’implicació
econòmica que es preveu per l’administració pública i, en primera instància, respecte el
propi l’Ajuntament de tal manera que les determinacions incloses en aquest Pla puguin ser
assumides per l’administració que el promou.
En aquest sentit caldrà calcular aquelles inversions previstes en el Pla que no tinguin
autofinançament, entenent per autofinançades aquelles que ja estan incloses en un sector
de gestió que garanteix la seva execució per ser viables tal i com ja s’ha esmentat
anteriorment en aquest mateix document.
Es tracta, en definitiva, de no fer un pla comptable del Pla i de la seva avaluació
econòmica i financera, sinó de posar l’accent en aquella part més estratègica respecte els
elements considerats estructurants del model de Pla que es proposa desenvolupar.
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4.1. LES INVERSIONS MUNICIPALS REALITZADES EN ELS DARRERS ANYS
L’anàlisi dels diferents programes d’inversió i dels pressupostos dels darrers anys, es
poden desglossar en diferents inversions realitzades i repartides en els següents
conceptes:
- adquisició de terrenys;
- urbanització de carrers;
- urbanització d’espais lliures; i
- construcció d’equipaments.
El conjunt de les actuacions pels diferents conceptes ve a donar una inversió aproximada
en adquisició de terrenys, urbanització de zones verdes i vialitat, construcció
d’equipaments i altres despeses, a l’entorn dels 6,6 milions d’euros anuals durant els anys
2008 i 2018 i que en els darrers anys han tingut algunes diferències significatives per
l’ajust lògic de la situació de la crisi econòmica.
El resum concret del pressupost d’inversions dels darrers 10 anys de l’ajuntament de Valls,
segons consta a la seva plana web, és el que s’adjunta a continuació:
Pressupost inversions Ajuntament de Valls
Pres s upos t d'i nvers ions
Des pes a cl as s i fi caci ó econòmica
Invers i os rea l s
Exerci ci 2008

6.672.278,00 €

Exerci ci 2009

7.788.893,56 €

Exerci ci 2010

9.681.706,00 €

Exerci ci 2011

2.018.829,34 €

Exerci ci 2012

1.928.600,00 €

Exerci ci 2013

7.651.480,00 €

Exerci ci 2014

13.343.280,00 €

Exerci ci 2015

7.349.980,00 €

Exerci ci 2016

6.453.280,00 €

Exerci ci 2017

2.346.000,00 €

Exerci ci 2018

7.430.000,00 €

mi tja na

6.605.847,90 €

L’actual situació de la crisi econòmica, fa del tot necessari que les actuacions del nou
POUM es dimensionin amb un significat realisme tant pel que fa a les previsions de la
inversió municipal, com pel que fa referència a la capacitat per part del sector privat de
desenvolupar les actuacions que el nou Pla determina.
En aquest sentit el Pla es redacta, pel que fa a la seva viabilitat econòmica, sota tres
grans principis:
- Minimitzar les inversions municipals extraordinàries derivades del desenvolupament
del Pla i que afecten principalment a l’adquisició de sòl i a la urbanització no subjecta
a sector de planejament.
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- Minimitzar la despesa que han de suportar els nous sectors i polígons d’actuació
temperant la càrrega dins una franja raonable.
- Esmicolar al màxim les actuacions de la delimitació dels sectors i polígons d’actuació
que el Pla en determina a fi i efecte de que l’esforç inversor sigui el més ajustat
possible.
4.2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES GENERALS
Respecte les previsions específiques concernents a l’execució dels sistemes generals, no
inclosos dintre d’àmbits de desenvolupament o gestió del Pla, caldria diferenciar les
següents:
- les actuacions d’adquisició de sòl; i
- les actuacions d’urbanització.
Les actuacions d’adquisició en el POUM es concentren, bàsicament, en dues grans
actuacions: l’adquisició dels sòls classificats com a sòls no urbanitzables i vinculats als
torrents de Valls i l’adquisició del sòl, classificat com a sòl no urbanitzable, pel tancament
del vial que, per la part de ponent, limita amb els sòls urbanitzables d’aquella part. A
aquestes dues actuacions, en tractar-se d’adquisicions en sòl no urbanitzable, no els serà
d’aplicació l’expropiació del sòl per ministeri de la llei, regulada a l’article 114 del TRLU,
essent l’administració local qui, dintre de les seves disponibilitats pressupostàries,
adquirirà aquests terrenys quan les finances municipals ho permetin.
Aquestes peces de sòl no urbanitzable no estan incloses en cap sector de planejament i es
corresponen: pel que fa als torrents, als sòls no urbanitzables situats entre la via del tren i
el mesclant del torrents amb una extensió aproximada d’unes 15,6 ha de sòl; i, pel que
respecta a als sòls necessaris pel tancament de la ronda de ponent, és tracta igualment de
sòls no urbanitzables i la seva extensió és de 0,72 ha de sòl. En total, la previsió de
l’adquisició de sòl és de 16,32 ha de sòl.
La previsió del finançament per l’adquisició d’aquestes dues peces de sòl està relacionada
amb el destí d’una part de l’aprofitament urbanístic que l’ajuntament obtindrà de les
actuacions a desenvolupar dels diferents sectors i polígons d’actuació que el POUM
delimita de tal manera que aquestes peces de sòl seran incorporades al patrimoni de sòl
en la mesura que la hisenda municipal permeti disposar de nous recursos econòmics per
fer front a aquesta adquisició de sòl no urbanitzable.
El valor de l’expropiació dels mateixos s’haurà de realitzar d’acord amb la legislació
vigent en el moment d’executar l’adquisició de sòl. En el moment actual de la redacció
del present POUM, la legislació estableix que els mateixos hauran de ser valorats d’acord
amb la naturalesa de sòl rural al que pertanyen i, per tant, en funció del seva rendibilitat
agrària, multiplicant aquest valor per un coeficient en funció de la seva proximitat al sòl
urbà.
Per les diferents raons esmentades anteriorment és pot considerar que el valor
d’expropiació estarà al voltant dels 4€/m² de sòl i per tant aquesta adquisició en el seu
conjunt pot comportar un import total de 624.000 € que si es repartissin entre els 2
sexennis del Pla comportarien una inversió captiva de 52.000 € anuals en l’adquisició del
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sòl esmentat, perfectament assumibles per la hisenda un cop passi la situació de crisi que
actualment encara té immers al conjunt del país.
Les actuacions referents a les actuacions d’urbanització de sòl respecte els sistemes
generals que corresponen, principalment, a l’ajuntament de Valls, es concentren
estratègicament en la urbanització dels torrents i el vial de ronda, ja que la resta
d’actuacions previstes (l’A-27, la carretera d’Alcover i la variant de la N-240....)
corresponen a altres administracions diferents de l’administració municipal, i el seu
desplegament no comporta condicionants a l’estructura general i bàsica definida en el Pla
d’ordenació urbanística municipal de Valls.
Pel finançament d’aquestes actuacions, amb el conjunt d’operacions urbanístiques en
tràmit i determinades pel POUM, l'Ajuntament de Valls, se’n dotarà d'uns recursos
extraordinaris, que li han de garantir la urbanització de les peces de sòl esmentades en
aquest document de forma que ja sigui mitjançant la permuta de sòls o la venta d'aquest
actiu quedi garantida la viabilitat econòmica d'aquestes actuacions.
L’adquisició del sòl, en el cas dels torrents, haurà d’anar acompanyada de la corresponent
obra urbanitzadora, en el tram entre la via del tren i el mesclant dels torrents Sant PouCatllar. Aquesta obra es certament complexa ja que, per una correcta integració
ambiental dels torrents a la vida de la ciutat caldrà, prèviament, alliberar els col·lectors
que discorren pel seu fons i que afecten de manera especial els següents trams (veure
plànol d’ordenació P9. Reordenació del clavegueram dels torrents de Valls:
- el tram del torrent de Sant Pou, des de l’entroncament amb el torrent de la Xamora
fins l’entroncament amb el torrent del Catllar.
- el tram del torrent de la Xamora des de la línia del tren fins el seu entroncament
amb el torrent de Sant Pou.
- el torrent del Catllar des de la via del tren fins el seu entroncament amb el torrent
de Sant Pou.
Per aquesta actuació el POUM determina la necessària redacció del corresponent “Pla
especial de reordenació del clavegueram dels torrents de Valls” que serà l’instrument
tècnic urbanístic que concretarà la materialització d’aquesta actuació i n’establirà les
condicions tècniques i pressupostàries per la seva actuació.
Com a treballs previs a aquest pla especial, l’empresa responsable del servei de
clavegueram del municipi de Valls (SOREA) ha redactat una Proposta de renovació dels
col·lectors del clavegueram de la Xamora i el Catllar. En aquest document es proposa el
següent:
- Col·lector de la Xamora
Es planteja el traçat del col·lector de la Xamora, utilitzant el traçat dels col·lectors
existents. La 1a fase del col·lector es planteja a l'inici després de l'encreuament de la
variant de la carretera N-240, evitant creuar l'esmentada carretera, pel seu alt cost
(infraestructures de la pròpia carretera i canalitzacions de gas en alta), a més d'evitar
que aigües procedents d'un polígon industrial siguin processades per una depuradora
d'aigües residuals urbanes. Les aigües del polígon íntegrament deuen ser depurades en
la pròpia depuradora del polígon.
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El recorregut del col·lector proposat es fa per fora de l'àmbit del torrent de la
Xamora, sempre utilitzant les vies urbanes on ja existeixen col·lectors. S'haurà de fer
un exhaustiu estudi de tots els col·lectors existents, per determinar cotes, diàmetres
i estat de conservació dels mateixos, en algun cas s'haurà de construir algun tram nou.
(vegeu els plànols) .D’acord amb els objectius del Pla, cal eliminar tot abocament als
torrents i, per a això, s'ha d'estudiar una proposta de traçat dels nous col·lectors que
estiguin instal·lats totalment fora de l'àmbit dels torrents. Es tracta, per tant, que els
traçats dels nous col·lectors siguin plantejats a l'interior de la ciutat i tractant
d'utilitzar les canalitzacions d'aigües residuals existents si fos el cas o en tot cas,
renovant els col lectors existents i construint trams no existents, canviant els
diàmetres dels col·lectors segons les sol·licitacions del càlcul de cabals.
També s'ha estudiat el col·lector que recull les aigües a la marge dreta del barranc de
la Xamora i el Torrent de Sant Pol, en aquest cas s’instal·la el col·lector en vies
urbanes o previstes pel POUM. Actualment està en fase de renovació el Passeig del
Prat, per on s'instal·laria el col· lector.
- Col·lector del Catllar
El col·lector del Catllar es planteja amb el mateix concepte del col·lector de la
Xamora, que és el transport de les aigües residuals aprofitant els col·lectors existents
a força renovar i redimensionar els existents. Es produeixen uns petits bombaments
com el del Centre Cultural o l'Hospital que hauran bombejar les seves pròpies aigües
al nou col·lector.
Els cost estimat d’aquestes actuacions s’avalua en 4.700.143 € (PEC sense IVA). La
longitud total del sistema lineal de clavegueram que cal instal·lar té una mesura de 9.571
metres lineals de clavegueram que dividits pel pressupost estimat comporta un cost lineal
de 594 €/metre lineal de clavegueram.
En els quadres que segueixen a continuació es desglossen els trams i els imports estimatius
necessaris per tal de poder executar aquesta infraestructura. Els trams s’identifiquen en
l’esmentat plànol “Reordenació del clavegueram dels torrents de Valls” que s’acompanya
en els plànols d’ordenació del POUM. Els codis del plànol per cada tram s’identifiquen
d’acord amb el següent:
- Torrent de Sant Pou marge dreta: codi 1d.
- Torrent de Sant Pou marge esquerra: codi 1e.
- Torrent de la Xamora marge dreta: codi 2d.
- Torrent de la Xamora marge esquerra: codi 2e.
- Torrent del Catllar marge dreta: codi 3d.
- Torrent del Catllar marge esquerra: codi 3e.
El quadre que segueix a continuació identifica el codi del col·lector, el règim del sòl
(diferenciant si es tracta de sòl urbà consolidat, sector, polígon d’actuació o sòl no
urbanitzable), el sostre del sector o polígon afectat, la longitud del tram, la despesa
d’urbanització i finalment afegeix algunes observacions respecte el tram en concret. La
imputació de la despesa que es realitza en el quadre correspon als metres lineals afectats
a cada sector o polígon d’actuació urbanística així com els que correspon directament a
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l’administració municipal perquè el col·lector passa per sòl urbà consolidat sense
incidència en cap sector o polígon d’actuació.
(Nota: als quadres s’afegeix un dígit numèric que identifica cada part de la tramada)

Torrent de Sant Pou
marge dreta

codi

Règim urbanístic del sòl

1d1

PORTA PICAMOIXONS

1d2

Sòl urbà consolidat

1d3

PMU-12 CARRER BISBE MORA

1d4

Sòl no urbanitzable

sostre

longitut

m²st

m

203.796
15.648

aportació inicial
col·lector
€

131

83.880

186

119.096

322

206.178

317

202.976

marge esquerra
codi

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

despesa

m²st

m

€

1e1

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

3.734

175

112.053

1e2

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

5.345

265

169.680

1e3

PMU-01 VALLENSE

6.624

113

72.354

1e4

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

14.313

249

159.435

1e5

PMU-03 MOLINS

7.667

93

59.548

1e6

PMU-06 LES PARELLADES

12.120

127

81.319

1e7

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

72

46.102

2.050

Torrent de La Xam ora
marge dreta

codi

2d1

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

m²st

m

Sòl urbà consolidat

aportació inicial
col·lector
€

343

219.624

2d2

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.796

60

38.418

2d3

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

1.706

118

75.556

2d4

PAU-08 LA FRATERNAL

2.115

2d5

Sòl urbà consolidat

2d6

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

14.993

94

60.188

128

81.959

243

155.594

marge esquerra
codi

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

m²st

m

despesa
€

2e0

Sòl urbà consolidat

644

412.355

2e1

Sòl urbà consolidat

905

579.474

2e2

Sòl urbà consolidat

155

99.247

2e3

PMU-11 CASERNA

199

127.420

2e4

Sòl urbà consolidat

124

79.398

2e5

Sòl urbà consolidat

62

39.699

2e6

Sòl urbà consolidat

129

82.599

2e7

Sòl urbà consolidat

544

348.325

2e8

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

122

78.117

2e9

PAU-07 L'ESCORXADOR

8.640

174

111.413

123

78.757

2e10 PMU-08 FONT D'EN BOSCH

7.622

8.985

4.167
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Torrent del Catllar
marge dreta

codi

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

m²st

m

aportació inicial
col·lector
€

3d1

Sòl urbà consolidat

56

35.857

3d2

Sòl urbà consolidat

52

33.296

3d3

Sòl urbà consolidat

30

19.209

3d4

Sòl urbà consolidat

131

83.880

3d5

Sòl urbà consolidat

220

140.867

3d6

PMU-16 FILADORS

9.025

232

148.550

PAU-18 GASSÓ NORD

4.281

3d7

PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD

3d8

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

3d9

PMU-04 CONVENT DEL CARME

34.053
133

669
5.756

5.322
45.786

3.472

209

133.823

29.946

244

156.234

marge esquerra
codi

3e1

Règim urbanístic del sòl

PORTA DE NULLES

sostre

longitut

m²st

m

137.904

despesa
€

1.159

742.111

2.466

El resum acumulat per cada tram del torrent i el total de la intervenció en la
reordenació del clavegueram dels torrents de Valls es mostra en els quadres que
segueixen a continuació, en els que es poden concloure les principals
observacions:
- La despesa total de l’actuació puja un total de 5,68 milions d’euros dels que
2,98 milions d’euros corresponen a trams associats a diferents sectors o
polígons d’actuació i 2,70 milions corresponen a trams que discorren per sòl
en els que no hi ha cap figura de planejament o gestió associada al mateix.
- El torrent de major complexitat, longitud i cost és el torrent de torrent de la
Xamora i, a la vegada, és el que presenta una major tramada per sòl urbà
consolidat.
S’adjunta en el quadre que segueix a continuació l’import de l’actuació en
cada torrent i l’import total de l’actuació diferenciant els trams associats a
sector o polígon d’actuació i els trams que discorren pels sòls ens els que no hi
ha cap figura de planejament associat als mateixos.

Total Sant Pou

sostre
m²st

m

€

Total en sector o PAU

281.731

1.547

990.549

Total en Suc o SNU
Total en sector, PAU i SUc
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Total Xam ora

sostre
m²st

m

€

Total en sector o PAU

49.009

1.133

725.464

Total en Suc o SNU

3.233

2.070.100

Total en sector, PAU i SUc

4.366

2.795.564

sostre

longitut

despesa

m²st

m

€

191.052

1.977

1.265.879

Total Catllar

Total en sector o PAU
Total en Suc o SNU
Total en sector, PAU i SUc

longitut

despesa

489

313.108

2.466

1.578.988

I el total conjunt en termes de longitud i despesa d’urbanització dels torrents és el que
segueix a continuació:
Total conjunt dels torrents

sostre
m²st

m

€

Total en sector o PAU

521.793

4.657

2.981.892

4.225

2.705.281

521.793

8.882

5.687.173

Total en SUc
Total en sector, PAU i SUc

longitut

despesa

El POUM determina que les actuacions de renovació dels col·lectors del clavegueram
situats en la llera dels torrents de Valls seran costejades a partir d’una doble font de
finançament, d’acord amb els criteris que s’estableixen que s’estableixen a continuació:
• Les actuacions de renovació dels col·lectors del clavegueram situats en la llera dels
torrents de Valls i que discorren o afecten sòls subjectes a sectors o polígons
d’actuació es consideren despesa urbanística d’aquests mateixos sectors o polígons
d’actuació per la seva vinculació espacial als mateixos i aquesta càrrega tindrà el
concepte de despesa d’urbanització del sector o polígon d’actuació. No obstant això, i
als efectes de no posar en perill la viabilitat econòmica dels sectors, s’estableixen dos
limitacions:
- Els sectors o polígons d’actuació amb major càrrega interna (>120 €/m²st) tindran
una reducció del 50% de la repercussió del clavegueram a fi i efecte de no posar en
perill la viabilitat econòmica del sector.
- La càrrega corresponent a la reordenació del clavegueram no serà superior al 20%
de la càrrega interna pel conjunt del 90% del sostre que ha de suportar les despeses
d’urbanització de cada sector o polígon d’actuació.
• La resta de la despesa no coberta per la font de finançament especificada en el punt
anterior serà assumida per l’ajuntament de Valls que podrà permutar, en cada cas,
part de l’aprofitament urbanístic que li correspon en cada sector o polígon d’actuació,
a canvi de no assumir aquestes despeses de la renovació dels col·lectors situats en la
llera dels torrents.
Aquests criteris establerts pel POUM seran precisats i concretats amb el corresponent “Pla
especial de reordenació del clavegueram del torrents”.
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El repartiment de la despesa i la imputació a cada sector, polígon d’actuació o àmbit de
sòl urbanitzable no delimitat, d’acord amb el descrit anteriorment, és el que s’especifica
en els quadres que segueixen a continuació:

Torrent de Sant Pou
marge dreta

codi

Règim urbanístic del sòl

1d1

PORTA PICAMOIXONS

1d2

Sòl urbà consolidat

1d3

PMU-12 CARRER BISBE MORA

1d4

Sòl no urbanitzable

sostre

longitut

m²st

m

aportació inicial
col·lector

repercusió
interna

màxim
repercussió
20%
col·lector base
càrrega
inicial
interna

repercussió
col·lector
inicial
corregida
€/m² st

aportació
final
urbanització
col·lector
€

€

€/m² st

€/m² st

203.796

131

83.880

88,67

0,48

17,73

0,48

83.880

186

119.096

15.648

322

206.178

97,99

15,50

19,60

15,50

206.178

317

202.976

aportació
ajuntament
€

Valor cessió
AU
€
7.491.675

119.096
575.212
202.976

marge esquerra
codi

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

despesa

m²st

m

€

repercussió

1e1

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

3.734

175

112.053

78,43

33,34

15,69

15,69

52.716

59.337

1e2

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

5.345

265

169.680

44,61

35,27

8,92

8,92

42.920

126.761

1e3

PMU-01 VALLENSE

6.624

113

72.354

62,50

12,14

12,50

12,14

68.335

243.503

1e4

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

14.313

249

159.435

71,90

12,38

14,38

12,38

150.578

526.161

1e5

PMU-03 MOLINS

7.667

93

59.548

51,85

8,63

10,37

8,63

59.548

281.826

1e6

PMU-06 LES PARELLADES

12.120

127

81.319

46,78

7,45

9,36

7,45

76.801

445.543

1e7

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

72

46.102

63,89

4,10

12,78

4,10

43.541

2.050

137.266
196.489

458.957

784.495

508.170

aportació
final
urbanització
col·lector

aportació
ajuntament

Valor cessió
AU

€

€

Torrent de La Xam ora
marge dreta

codi

2d1

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

m²st

m

Sòl urbà consolidat

aportació inicial
col·lector

repercusió
interna

€
343

219.624

màxim
repercussió
20%
col·lector base
càrrega
inicial
interna

€/m² st

repercussió
col·lector
inicial
corregida
€/m² st

219.624

2d2

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.796

60

38.418

41,67

23,77

8,33

8,33

13.470

24.948

66.022

2d3

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

1.706

118

75.556

60,24

49,20

12,05

12,05

18.500

57.056

62.723

2d4

PAU-08 LA FRATERNAL

2.115

86,71

31,62

17,34

17,34

33.010

27.178

77.749

2d5

Sòl urbà consolidat

2d6

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

14.993

94

60.188

128

81.959

243

155.594

81.959
118,06

11,53

23,61

11,53

155.594

551.145

marge esquerra
codi

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

despesa

m²st

m

€

repercussió

2e0

Sòl urbà consolidat

644

412.355

412.355

2e1

Sòl urbà consolidat

905

579.474

579.474

2e2

Sòl urbà consolidat

155

99.247

2e3

PMU-11 CASERNA

199

127.420

2e4

Sòl urbà consolidat

124

79.398

79.398

2e5

Sòl urbà consolidat

62

39.699

39.699

2e6

Sòl urbà consolidat

129

82.599

82.599

2e7

Sòl urbà consolidat

544

348.325

348.325

2e8

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

122

78.117

58,33

27,53

11,67

11,67

33.107

45.010

115.906

2e9

PAU-07 L'ESCORXADOR

8.640

174

111.413

29,19

14,33

5,84

5,84

45.390

66.023

317.612

8.985

123

78.757

68,63

9,74

13,73

9,74

74.382

2e10 PMU-08 FONT D'EN BOSCH

7.622

99.247
86,71

18,58

4.167
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Torrent del Catllar
marge dreta

codi

Règim urbanístic del sòl

sostre

longitut

m²st

m

aportació inicial
col·lector

repercusió
interna

€

màxim
repercussió
20%
col·lector base
càrrega
inicial
interna

€/m² st

repercussió
col·lector
inicial
corregida
€/m² st

aportació
final
urbanització
col·lector

aportació
ajuntament

Valor cessió
AU

€

€

3d1

Sòl urbà consolidat

56

35.857

35.857

3d2

Sòl urbà consolidat

52

33.296

33.296

3d3

Sòl urbà consolidat

30

19.209

19.209

3d4

Sòl urbà consolidat

131

83.880

83.880

3d5

Sòl urbà consolidat

220

140.867

140.867

232

148.550

50,00

18,29

10,00

10,00

81.225

67.325

331.765

34.053

14,60

8,84

2,92

2,92

11.250

22.803

157.372

5.322

31,39

8,84

6,28

6,28

3.780

1.542

24.593

45.786

10,05

8,84

2,01

2,01

10.410

35.376

211.594

86.323

3d6
3d7

PMU-16 FILADORS

9.025

PAU-18 GASSÓ NORD

4.281

PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD

3d8

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

3d9

PMU-04 CONVENT DEL CARME

133

669
5.756
3.472

209

133.823

76,01

42,83

15,20

15,20

47.500

29.946

244

156.234

48,61

5,80

9,72

5,80

147.554

21,71

6,33

127.618
1.100.820

marge esquerra
codi

3e1

Règim urbanístic del sòl

PORTA DE NULLES

sostre

longitut

despesa

m²st

m

€

137.904

1.159

repercussió

742.111

108,56

6,33

742.111

2.466

Total Sant Pou

sostre
m²st

m

€

Total en sector o PAU

281.731

1.547

990.549

Total en Suc o SNU
Total en sector, PAU i SUc

longitut

despesa total

despesa
sectors

€
10.356.632

322.073
1.312.622

784.495

508.170

508.170
10.356.632

4,91%

longitut

despesa total

despesa
sectors

despesa
ajuntam ent

Valor cessió
AU

% despesa
sobre AU

m²st

m

€

1.133

725.464

Total en Suc o SNU

3.233

2.070.100

Total en sector, PAU i SUc

4.366

2.795.564

492.407

longitut

despesa total

despesa
sectors

Total Catllar

sostre
m²st

m

€

Total en sector o PAU

191.052

1.977

1.265.879

€
492.407

€
1.801.609

0

2.171.361

1.801.609

120,52%

despesa
ajuntam ent

Valor cessió
AU

% despesa
sobre AU

2.171.361

€
1.043.831

€
7.023.205

489

313.108

2.466

1.578.988

1.043.831

526.477

7.023.205

7,50%

longitut

despesa total

despesa
sectors

despesa
ajuntam ent

Valor cessió
AU

% despesa
sobre AU

Total conjunt dels torrents

sostre
m²st

m

€

Total en sector o PAU

521.793

4.657

2.981.892

4.225

2.705.281

521.793

8.882

5.687.173

526.477

€

€
19.181.445

3.206.009
2.320.733

3.206.009

40,81%

56,37%

19.181.445

D’acord amb el quadre anterior, la despesa a assumir per part de l’ajuntament de Valls
respecte la reordenació del clavegueram del torrents estaria a l’entorn dels 3.206.009 €,
un 56,37% del cost total previst.
L’actuació general de l’ordenació dels torrents comportarà tant l’adquisició com la
reordenació del clavegueram i, finalment, la seva urbanització. El muntant total
d’aquesta actuació és la que es mostra en el quadre que segueix a continuació:
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% despesa
sobre AU

503

49.009

Total en sector, PAU i SUc

526.477

2.050

Total en sector o PAU

Total en SUc

Valor cessió
AU

€

sostre

Total en sector, PAU i SUc

despesa
ajuntam ent

784.495

Total Xam ora

Total en Suc o SNU

5.069.442

1.043.831
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Actuació general dels torrents

Adquisició de sòl

m² sòl

€/m² sòl

€

156.000

4,00

624.000

217.400

20,00

4.348.000

Adequació clavegueram
Urbanització

5.687.173

Total actuació torrents

10.659.173

De la despesa total de l’actuació dels torrents caldrà restar la part que li correspon a
l’aportació per part dels sectors i polígons d’actuació que aquest POUM delimita i que està
entorn als 2,32 milions d’euros. D’acord amb això, l’import que li correspon assumir a
l’ajuntament de Valls serà de 8,34 milions d’euros tal i com es mostra en el quadre
adjunt:
Finançam ent actuació general dels torrents
€/m² sòl
Total actuació torrents

€
10.659.173

Actuacions en sectors i PAU's

2.320.733

Finançament directe Ajuntament

8.338.440

L’import anterior serà cobert per part de l’ajuntament de Valls, totalment o en part, a
partir d’alguna de les fons de finançament que segueixen a continuació:
a) recursos propis d’inversió;
b) l’aplicació de la millora i optimització per part de l’empresa SOREA de la gestió
integral del cicle del aigua i per tant del preu de la mateixa;
c) l’aportació de fons de finançament externes per part de l’Ajuntament a través
d’altres administracions de rang superior (Generalitat, Diputació, Estat....) amb
subvencions i ajudes que l’administració local recavarà per garantir l’execució
d’aquesta actuació estratègica del la ciutat; i
d) de l’ingrés extraordinari que li reportarà la cessió l’aprofitament urbanístic lliure de
despeses d’urbanització dels diferents sectors i polígons associats a l’actuació.
Aquesta darrera font de finançament és la que es creu més viable i, a tal efecte, es
realitza en el quadre que segueix a continuació una valoració de l’import que pot suposar
per l’ajuntament el desenvolupament dels sectors i polígons associats als torrents amb un
import total de:

Import valor AU cessió de les actuacions associades als torrents

19.181.445

L’import dels 8,34 milions d’euros relacionats anteriorment respecte aquest import total
de l’aprofitament urbanístic dels sectors i polígons d’actuació associats als torrents és un
percentatge del 43,47% el que vol dir que amb el 50% d’aquest aprofitament es cobriria ja
el total de la despesa, restant alliberat l’altre 50% per altres actuacions i necessitats
municipals.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

275

III. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

Finalment, cal tenir en compte que el sostre total dels sectors i els polígons d’actuació
associats als torrents no representen ni el 50% del total del sostre del POUM, tal i com
s’assenyala en el quadre que segueix a continuació:
Sostre total POUM en sectors i PAU's
% de sostre en actuacions torrents, respecte sostre total POUM en actuacions

1.241.371
42,03%

Per tant, i amb una transposició directa de la despesa imputada a l’ajuntament de Valls
dins de l’actuació general dels torrents i la seva cobertura per part de la comercialització
del total de l’aprofitament urbanístic que l’administració local rebrà per cessió del
desenvolupament i execució dels sectors i polígons d’actuació delimitats, en resulta que
aquesta despesa estaria coberta per la venda del 18,27% del total de AU del POUM i, per
tant, perfectament assumible dins de la viabilitat econòmica que el mateix ha de
representar en el marc del desenvolupament d’aquest planejament municipal.
4.3. AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS SECTORS I POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
El que estableix l’apartat 3 de l’article 76 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme és el següent:
76.3 L’avaluació econòmica i financera del pla d’ordenació urbanística municipal
conté l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del
caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les
previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les
actuacions derivades de l’execució del pla.
Donada l’actual situació econòmica en general, i la immobiliària en particular, fa que
resulti més complex la justificació de la viabilitat econòmica de les actuacions. És per
aquesta raó que, en el present POUM, es creu necessari i oportú analitzar la viabilitat
econòmica de les diferents actuacions i, dins dels diferents escenaris possibles a analitzar,
fer-ho a partir del càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el
percentatge de sostre del sector que, una vegada descomptat l’aprofitament urbanístic de
cessió a l’administració que exigeix la legislació vigent, haurà de suportar el sector o
polígon d’actuació i comparant aquesta despesa respecte el valor en venda dels diferents
productes immobiliaris que es reparteixen en el sectors i polígons del planejament
delimitats de forma que del resultat se’n pugui concloure la viabilitat o no de les
actuacions que es proposen, així com aquelles mesures, que dins del marge que permet la
gestió i execució d’aquestes actuacions, es pugui millorar el balanç entre despeses i
ingressos.
En aquest escenari, el càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el
percentatge del sostre del sector delimitat que suporta la càrrega d’urbanització, és un
dels escenaris més habituals per avaluar la viabilitat econòmica d’una actuació, i
consisteix en valorar la càrrega urbanística sobre el sostre que l’ha de suportar que, en la
major part de les diferents actuacions que en el POUM es proposen, es correspon amb el
90% del sostre total, ja que el 10% restant, és l’aprofitament objecte de cessió lliure de
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despeses d’urbanització (en el cas dels nous sòls urbanitzables, aquest percentatge de
cessió de l’aprofitament urbanístic és del 15%).
El valor de la despesa sobre el sostre dona sempre una referència de la càrrega urbanística
que haurà de ser avaluada en els instruments de gestió en termes de càrrega sobre
l’aprofitament urbanístic ponderant, per cada tipus de sostre, la despesa que haurà de
suportar.
Les dades econòmiques respecte el valor de repercussió de sòl o sostre de la venda dels
diferents productes immobiliaris que han de suportar aquesta càrrega, es calculen en base
a un percentatge màxim del valor de venda del producte immobiliari. Donades les
condicions actuals del mercat i d’acord amb això es poden establir 3 escenaris:
1. Escenari de càrrega urbanística baixa: 6% del valor de venda.
2. Escenari de càrrega urbanística mitja: 8% del valor de venda.
3. Escenari de càrrega urbanística alta: 10% del valor de venda.

S’adjunta a continuació una mostra de l’estudi de mercat obtingut a partir de portals
d’internet que es poden atrobar a la xarxa on s’especifica el tipus d’immoble, la dimensió
i el valor unitari per mere quadrat de cada mostra, cercant en tot cas sempre situacions
de qualitat, posició i dimensió similars a les del POUM.
Les mostres corresponen a l’estudi fet en data de inicis del 2019 en el oment de redacció
del document per la seva aprovació provisional i l resultat d’aquest estudi dona les
mostres que s’ofereixen en el quadre que segueix a continuació:

Mostres de mercat a Valls obra nova 2018
Font informació: portal idealista
pis
pis
pis
pis
pis
pis
pis
pis
pis
mitjana

preu venda
163.000
222.230
245.000
199.000
180.000
245.000
195.000
189.000
149.900

m2 sostre
80
115
132
110
100
137
110
110
90

€/m2
2.037,50
1.932,43
1.856,06
1.809,09
1.800,00
1.788,32
1.772,73
1.718,18
1.665,56
1.819,99

Font informació: portal fotocasa

preu venda
144.300
210.000
207.000
190.890
148.470
117.500
169.680
149.000
245.000

m2 sostre
53
95
95
90
70
60
90
80
137

€/m2
2.722,64
2.210,53
2.178,95
2.121,00
2.121,00
1.958,33
1.885,33
1.862,50
1.788,32
2.094,29

pis
pis
pis
pis
pis
pis
pis
pis
pis
mitjana
Mitjana idealista-fotocasa
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Si prenem com a preu de referència el valor de venda de l’habitatge lliure de 1.957,14
€/m² construït de Valls i, a partir de l’experiència professional de les actuacions
residencials que es poden considerar viables en el futur, podem considerar que els valors
d’aquests escenaris de viabilitat econòmica són els que s’assenyalen en el quadre que
segueix a continuació:
valor venda
m² const

repercussió màxima
urbanització per m² st

€/m² st

€/m² st

Valor de venda habitatges plurifamiliars

1.957,14

Escenari de càrrega urbanística baixa

6,00%

117,43

Escenari de càrrega urbanística mitja

8,00%

156,57

Escenari de càrrega urbanística alta

10,00%

195,71

A partir d’aquest valors es poden considerar que, pel que fa a la viabilitat econòmica. els
sectors i polígons d’actuació es poden considerar segons les següents categories:
- Categoria 1: Sectors i polígons d’actuació amb viabilitat garantida. Es corresponen
amb els sectors en els que la càrrega de la despesa d’urbanització pel percentatge de
sostre que l’ha de suportar es inferior a 130 €/m² de sostre.
- Categoria 2: Sectors i polígons d’actuació amb viabilitat moderada. Es corresponen
amb els sectors en els que la càrrega de la despesa d’urbanització pel percentatge de
sostre que l’ha de suportar està en la franja entre 130 i 160 €/m² de sostre.
- Categoria 3: Sectors i polígons d’actuació amb viabilitat en risc. Es corresponen amb
els sectors en els que la càrrega de la despesa d’urbanització pel percentatge de sostre
que l’ha de suportar es superior a 160 €/m² de sostre. En aquests casos caldrà
justificar la procedència de la delimitació i, en el seu cas establir les mesures i
justificacions adequades que en garanteixen la viabilitat del sector o polígon
esmentat.
En el cas dels sectors d’activitat econòmica caldria considerar aquest valors límits quan
sobrepassessin valors superiors al 70% dels assenyalats en el quadre anterior
Pel que fa a les despeses d’urbanització i per tant pel càlcul de la despesa total
d’urbanització dels diferents sectors, s’han emprat els valors habituals en aquest tipus
d’actuacions, amb un valor unitari de 150 €/m² de sòl per la despesa d’urbanització dels
vials i un valor de 20 €/m² de sòl per la urbanització dels espais lliures de tipus forestals i
de 50 €/m² de sòl per la urbanització de les zones verdes i els espais lliures de caràcter
més urbà.
Altrament, pel que fa a les despeses externes als sectors de planejament en sòl
urbanitzable, s’ha considerat un cost de 1,5 milions d’euros per la construcció de cada
pont nou que s’ha de construir sobre els torrents i de 0,2 milions d’euros per cada passera
nova.
Finalment, pel que fa a les despeses de la reordenació del clavegueram dels torrents de
Valls, aquests costos consten en l’apartat anterior d’aquest mateix document.
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D’acord amb aquestes dades i les reserves de sòl per cada tipus de sistema que comporten
despesa d’urbanització (la vialitat i els espais lliures) l’import total de les despeses de
l’obra urbanitzadora, per cadascun dels sectors i polígons d’actuació agrupats per
tipologies és el que resulta a continuació e els apartats que segueixen a continuació.
4.4. AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS SECTORS
PLURIFAMILIARS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

ÀMBIT O SECTOR

DE

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

PMU's residencials plurifam iliars
PMU-01 VALLENSE
PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

PLANEJAMENT

HBTG
TOTALS

1.580

DESPESSES
INTERNES

DERIVAT

DESPESES
EXTERNES I
CLAVEGUERA
M

274.947

179.997

8.280

6.624

62

11.579.419
372.600

68.335

16.839

14.313

134

926.145

150.578

PMU-03 MOLINS

10.222

7.667

71

357.770

59.548

PMU-04 CONVENT DEL CARME

37.432

29.946

280

1.310.120

639.544

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

12.485

118

717.888

248.708

PMU-06 LES PARELLADES

12.758

12.120

114

510.320

275.963

4.393

3.734

35

263.580

59.337

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

10.570

8.985

84

554.925

74.382

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

37.482

14.993

104

1.592.985

155.594

1.413.750

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

PMU-10 PROVENÇA

32.500

13.975

104

PMU-11 CASERNA

19.054

7.622

70

571.620

118.955

PMU-12 CARRER BISBE MORA

34.500

15.648

162

1.380.000

206.178

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

6.503

5.345

32

214.599

42.920

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.796

1.796

12

67.350

PMU-15 CARRER NOU

17.955

12.569

89

754.110

PMU-16 FILADORS

9.025

9.025

81

406.125

81.225

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

3.153

28

165.533

45.010

Els sectors PMU-04 Convent del Carme, PMU-05 Hort de Pando i PMU-06 Les Parellades
participaran en les despeses d’expropiació dels terrenys i d’urbanització del cost del vial
de connexió amb la carretera de Barcelona, obra que inclou un pont sobre el torrent del
Catllar.
Les despeses seran assumides pels propietaris dels tres sectors proporcionalment al seu
aprofitament urbanístic que, segons les dades d’aquest POUM es corresponen amb el
54,89%, el 22,89% i el 22,22% respectivament sobre cada sector de planejament. Aquesta
càrrega no posa en perill la viabilitat econòmica dels esmentats sectors, tal i com es pot
comprovar en l’apartat que s’adjunta seguidament.
A continuació s’avalua la repercussió que comporta aquesta despesa d’urbanització sobre
el sostre dels diferents sectors, un cop descomptat el que correspon de cessió gratuïta
segons la legislació vigent:
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1.1 Repercussió per plans de millora urbana d’habitatges plurifamiliars

ÀMBIT O SECTOR

PMU's residencials plurifam iliars

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

Reper
sobre
sostre

Reper
Reper sanej
sanej
torrents
torrents
corregida
base

Total
reper

274.947

179.997

1.580

71,48

8.280

6.624

62

62,50

12,14

12,14

74,64

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

16.839

14.313

134

71,90

12,38

12,38

84,27

PMU-03 MOLINS

10.222

7.667

71

51,85

8,63

8,63

60,48

PMU-04 CONVENT DEL CARME

37.432

29.946

280

48,61

5,80

5,80

54,41

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

12.485

118

63,89

4,10

4,10

67,99

PMU-06 LES PARELLADES

12.758

12.120

114

46,78

7,45

7,45

54,24

4.393

3.734

35

78,43

33,34

15,69

94,12

PMU-01 VALLENSE

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT
PMU-08 FONT D'EN BOSCH

10.570

8.985

84

68,63

9,74

9,74

78,37

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

37.482

14.993

104

118,06

11,53

11,53

129,59

PMU-10 PROVENÇA

32.500

13.975

104

112,40

PMU-11 CASERNA

19.054

7.622

70

83,33

18,58

5,80

89,13

PMU-12 CARRER BISBE MORA

34.500

15.648

162

97,99

15,50

15,50

113,49

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

6.503

5.345

32

44,61

35,27

8,92

53,53

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.796

1.796

12

41,67

17.955

12.569

89

66,67

PMU-16 FILADORS

9.025

9.025

81

50,00

18,29

10,00

60,00

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

3.153

28

58,33

27,53

11,67

70,00

PMU-15 CARRER NOU

112,40

41,67
66,67

De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que tenen una repercussió de la despesa
d’urbanització inferior als 130 €/m² sostre i, per tant, es situen dins de la categoria 1,
com a sectors i polígons d’actuació de viabilitat garantida.
Pel que fa al sector, el PMU-09 Molí dels Çacelada, els valors estan en el límit de la
categoria que es considera de sectors i polígons de viabilitat moderada. En aquest cas, es
tracta d’un sector de planejament bastant singular per la tipologia i la posició privilegiada
que ocupa en el conjunt de la ciutat de Valls i, per aquesta raó, amb un marge superior de
valor de venda del producte immobiliari que ha de garantir i repercutiran favorablement
en la seva viabilitat en el moment de la seva execució i, per tant, també es considera
viable econòmicament.
4.5.
AVALUACIÓ
ECONÒMICA
DELS
POLÍGONS
PLURIFAMILIARS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

ÀMBIT O SECTOR

D’ACTUACIÓ

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

URBANÍSTICA

DESPESES
EXTERNES I
CLAVEGUERA
M

DESPESSES
INTERNES

PAU's residencials plurifam iliars

62.033

80.499

611

2.014.206

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

11.011

23.050

162

451.556

677

888

8

18.200

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

4.550

6.586

36

71.550

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

2.892

22

55.150

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

6.196

57

385.800

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

6.826

60

77.400

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

8.640

79

226.950

45.390

PAU-08 LA FRATERNAL

3.447

2.115

13

165.050

33.010

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

2.340

12

68.750

PAU-12 LA CANDELA

4.095

3.948

28

224.050

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

2.465

1.706

13

92.500

PAU-17 CA MAGRANÉ

345

1.108

9

10.200

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

4.281

35

56.250

323

669

5

18.900

5.322

2.435

5.756

48

52.050

45.786

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA

492

471

3

39.850

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

1.761

13

2.700

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

1.266

8

0
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A continuació s’avalua la repercussió que comporta aquesta despesa d’urbanització sobre
el sostre dels diferents dels diferents polígons d’actuació, un cop descomptat el que
correspon de cessió gratuïta segons la legislació vigent:

1.2. Repercussió per Polígons d’actuació d’habitatges plurifamiliars
ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

Reper
sobre
sostre

27,80

Reper
Reper sanej
sanej
torrents
torrents
corregida
base

Total
reper

PAU's residencials plurifam iliars

62.033

80.499

611

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

11.011

23.050

162

21,77

21,77

677

888

8

22,77

40,11

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

4.550

6.586

36

12,07

12,07

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

2.892

22

21,19

21,19

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

6.196

57

69,18

69,18

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

6.826

60

12,60

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

8.640

79

29,19

14,33

5,84

35,02

PAU-08 LA FRATERNAL

3.447

2.115

13

86,71

31,62

17,34

104,05

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

2.340

12

32,64

PAU-12 LA CANDELA

4.095

3.948

28

63,06

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

2.465

1.706

13

60,24

PAU-17 CA MAGRANÉ

345

1.108

9

10,23

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

4.281

35

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

PAU-19 CINEMA VALLS

12,60

32,64
63,06
49,20

12,05

72,28

14,60

8,84

2,92

17,52

10,23

323

669

5

31,39

8,84

6,28

37,67

2.435

5.756

48

10,05

8,84

2,01

12,06

PAU-21 CA PORTA

492

471

3

94,01

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

1.761

13

1,70

1,70

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

1.266

8

0,00

0,00

PAU-20 GASSÓ SUD

94,01

De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que tots els sectors tenen una repercussió
de la despesa d’urbanització inferior als 130 €/m² sostre i, per tant, es situen dins de la
categoria 1, com a sectors i polígons d’actuació de viabilitat garantida.
4.6. AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA D’HABITATGES
UNIFAMILIARS EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

PAU's residencials unifam iliars

DESPESES
EXTERNES I
CLAVEGUERA
M

DESPESSES
INTERNES

172.358

34.855

105

3.328.850

66.444

12.081

45

1.553.500

103.386

21.005

57

1.775.350

2.528

1.770

3

0

PAU-09 SOL I VENT
PAU-10 PLANA D'EN BERGA

HBTG
TOTALS

PAU-22 TENNIS BON SOL

A continuació s’avalua la repercussió que comporta aquesta despesa d’urbanització sobre
el sostre dels diferents sectors i polígons d’actuació, un cop descomptat el que correspon
de cessió gratuïta segons la legislació vigent:

1.3. Repercussió per sectors d’habitatges i polígons d’actuació unifamiliars

ÀMBIT O SECTOR

PAU's residencials unifam iliars
PAU-09 SOL I VENT
PAU-10 PLANA D'EN BERGA
PAU-22 TENNIS BON SOL

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

Reper
sobre
sostre

Reper
Reper sanej
sanej
torrents
torrents
corregida
base

Total
reper

172.358

34.855

105

106,12

66.444

12.081

45

142,88

142,88

103.386

21.005

57

93,91

93,91

2.528

1.770

3

0,00

0,00
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De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que tots els sectors, excepte un, es situen
dins de la franja inferior als 130€/m² sostre i per tant es poden considerar dins de la
categoria 1, com a sectors i polígons d’actuació de viabilitat garantida.
En el cas del PAU-09 Sol i Vent, que excedeix de la càrrega de 140€/m², cal considerar
que aquesta despesa d’urbanització s’ha calculat en el POUM de forma genèrica com si es
tractés da la urbanització totalment nova dels sòls destinats a sistemes, quan la realitat és
que la major part de la vialitat ja està urbanitzada i, per tant, els costos finals de
l’actuació respecte la càrrega de la despesa urbanitzadora seran molt inferiors i en aquest
sentit també es pot considerar que aquest sector té la seva viabilitat garantida al igual
que la resta de polígons que s’inclouen en aquesta categoria.
4.7. AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA D’ACTIVITAT
ECONÒMICA EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

PAU's d'activitat econòm ica

HBTG
TOTALS

DESPESSES
INTERNES

128.423

84.817

0

3.694.000

PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

99.595

60.314

0

2.922.300

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

5.709

3.472

0

237.500

23.119

21.032

0

534.200

PAU-16 ISLASOL

DESPESES
EXTERNES I
CLAVEGUERA
M

133.823

A continuació s’avalua la repercussió que comporta aquesta despesa d’urbanització sobre
el sostre dels diferents sectors i polígons d’actuació, un cop descomptat el que correspon
de cessió gratuïta segons la legislació vigent:

1.4. Repercussió polígons d’actuació d’activitat econòmica

ÀMBIT O SECTOR

PAU's d'activitat econòm ica

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

Reper
sobre
sostre

Reper
sanej
torrents
base

Reper sanej
torrents
corregida

Total
reper

128.423

84.817

0

48,39

PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

99.595

60.314

0

53,83

53,83

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

5.709

3.472

0

76,01

76,01

23.119

21.032

0

28,22

28,22

PAU-16 ISLASOL

De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que tots sectors tenen una repercussió de
la despesa d’urbanització inferior als 76 €/m² sostre i, per tant, es consideren amb
viabilitat garantida.
4.8. AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS SECTORS EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
Els sectors residencials de sòl urbanitzable delimitat, d’acord amb el que estableix la
legislació vigent tenen a més l’obligació de: “costejar i, si s’escau, executar i cedir a
l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres
d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb
les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de
l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques, sens
perjudici del dret de rebre el reintegrament de les despeses d’instal·lació de les xarxes
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de serveis amb càrrec a les empreses prestadores d’aquests serveis, en els termes que
estableix la legislació aplicable”.
D’acord amb l’anterior, aquest POUM determina que la construcció dels nous ponts i
passeres que s’han de construir sobre els torrent de Valls es repartiran entre els sectors de
sòl urbanitzable de la següent manera:
1. El pont del Villar i la passera de l’auditori s’imputen respectivament al 50%
cadascun dels sectors de sòl urbanitzable delimitat de la part de llevant del municipi
(sectors PPU-03 Ruanes i PPU-04 Cal Gaia).
2. Els ponts en continuïtat al carrer Sant Pou i al carrer Cabrera, així com la passera
situada en continuació al carrer Josep Maria Cases Homs s’imputen als sòls classificats
per aquest POUM com a sòl urbanitzable no delimitat de ponent a l’àmbit de la porta
de Picamoixons.
3. El nou pont situat enfront de l’església del Carme, així com les passeres situada en
al parc de Mas Miquel i la passera de l’Hospital s’imputen als sòls classificats per
aquest POUM com a sòl urbanitzable no delimitat de llevant a l’àmbit de la porta de
Nulles.
Aquestes càrregues són les que s’identifiquen com a càrregues externes en el quadre que
segueix a continuació:

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

Plans parcials urbanístics
PPU-01 FREIXA

HBTG
TOTALS

DESPESSES
INTERNES

263.619

128.533

1.169

10.392.221

54.887

27.992

257

1.921.045

DESPESES
EXTERNES I
CLAVEGUERA
M

1.700.000

PPU-02 RETO

61.241

31.233

287

2.296.538

PPU-03 RUANES

50.638

25.825

237

2.025.520

850.000

PPU-04 CAL GAIA

70.242

35.823

330

2.809.680

850.000

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

3.218

18

617.681

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

4.440

40

721.758

A continuació s’avalua la repercussió que comporta aquesta despesa d’urbanització sobre
el sostre dels diferents sectors, un cop descomptat el que correspon de cessió gratuïta
segons la legislació vigent:
1.5. Repercussió per sectors d’habitatges plurifamiliars en sòl urbanitzable

ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials urbanístics

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

Reper
sobre
sostre

Reper
Reper sanej
sanej
torrents
torrents
corregida
base

Total
reper

263.619

128.533

1.169

95,12

PPU-01 FREIXA

54.887

27.992

257

80,74

PPU-02 RETO

61.241

31.233

287

86,51

86,51

PPU-03 RUANES

50.638

25.825

237

120,25

120,25

80,74

PPU-04 CAL GAIA

70.242

35.823

330

112,44

112,44

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

3.218

18

225,79

225,79

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

4.440

40

180,62

180,62

De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que tots els sectors, excepte dos, tenen
una repercussió de la despesa d’urbanització inferior als 130 €/m² sostre i, per tant, es
situen dins de la categoria 1, com a sectors i polígons d’actuació de viabilitat garantida.
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Els dos sectors que superen aquesta quantitat són sectors d’iniciativa privada a l’EMD de
Picamoixons. En un cas es tracta d’un sector que ja ha estat aprovat definitivament; en
l’altre es tracta d’un sector en estat molt avançat de tramitació, per la qual cosa el POUM
es limita incorporar-los tal i com els ha tramitat el promotor privat que ja procura per la
seva viabilitat econòmica.
4.9. AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT
Al igual que s’ha explicat en el cas dels sectors de sòl urbanitzable delimitat, en aquesta
categoria de sòl el POUM determina la necessitat d’assumir despeses externes vinculades
amb les connexions d’aquest sectors amb el conjunt de la ciutat de Valls i, per tant, en
aquests sòls s’estableix l’esmentat anteriorment i que ara es reprodueix:
Aquest POUM determina que la construcció dels nous ponts i passeres que s’han de
construir sobre els torrent de Valls es repartiran entre els sectors de sòl urbanitzable de la
següent manera:
1. Els ponts en continuïtat al carrer Sant Pou i al carrer Cabrera, així com la passera
situada en continuació al carrer Josep Maria Cases Homs s’imputen als sòls classificats
per aquest POUM com a sòl urbanitzable no delimitat de ponent a l’àmbit de la porta
de Picamoixons.
2. El nou pont situat enfront de l’església del Carme, el vial de connexió i la rotonda
sobre la carretera C-246, així com les passeres situada en al parc de Mas Miquel i la
passera de l’Hospital s’imputen als sòls classificats per aquest POUM com a sòl
urbanitzable no delimitat de llevant a l’àmbit de la porta de Nulles.

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

Plans parcials en sòl urbanitzable no delim itat

HBTG
TOTALS

DESPESES
EXTERNES I
CLAVEGUERA
M

DESPESSES
INTERNES

1.327.000

732.669

3.316

37.122.500

5.925.991

PORTA DE NULLES

270.400

137.904

1.270

10.816.000

2.642.111

PORTA ALCOVER

35.900

18.309

168

897.500

PORTA PICAMOIXONS

399.600

203.796

1.878

12.987.000

PORTA PLA DE SANTA MARIA

621.100

372.660

0

12.422.000

3.283.880

A continuació s’avalua la repercussió que comporta aquesta despesa d’urbanització pels
diferents sòls urbanitzables no delimitats:

1.5. Repercussió per sectors en sòl urbanitzable no delimitat

ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials en sòl urbanitzable no delim itat

SUPERFÍCIE

SOSTRE
TOTAL

m²

m²

HBTG
TOTALS

Reper
sobre
sostre

1.327.000

732.669

3.316

59,61

PORTA DE NULLES

270.400

137.904

1.270

108,56

PORTA ALCOVER

35.900

18.309

168

57,67

PORTA PICAMOIXONS

399.600

203.796

1.878

88,67

PORTA PLA DE SANTA MARIA

621.100

372.660

0

39,22
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Reper
sanej
torrents
base

Reper sanej
torrents
corregida

Total
reper

6,33

6,33

114,89

0,48

0,48

89,15

57,67
39,22
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De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que tots els sectors tenen una repercussió
de la despesa d’urbanització inferior als 130 €/m² sostre i, per tant, es situen dins de la
categoria 1, com a sectors i polígons d’actuació de viabilitat garantida.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

285

IV. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019

287

1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA. CONTINGUT
El Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures urgents en matèria urbanística, en el
seu article 12, va afegir una nova lletra d) a l’article 59.3 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, que comporta l’obligatorietat d’incorporar a la documentació de la memòria
dels plans d’ordenació urbanística municipal l’informe de sostenibilitat econòmica.
Atenent al contingut del referit article 59.3.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme,
l’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir:
- La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de
les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
L’anterior determinació emana de l’adaptació catalana al que establia l’article 15
"evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano", dins del Títol II
sobre bases de règim del sòl, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, avui Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Suelo. Aquest text legal en la seva part d’exposició de motius manifesta el
següent:
Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las
Administraciones con que la Ley abre su Título II.
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución
urbanísticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano
estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento económico, en la
protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos
estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no
meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los
planes sobre la economía y el medio ambiente.
La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor
envergadura de impacto, que producen una mutación radical del modelo territorial,
se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación. Además, la Ley
hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el
objeto de integrar en él la consideración de los recursos e infraestructuras más
importantes.
Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata
y la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.
D’acord amb l’anterior caldrà, de forma particular, realitzar la sostenibilitat econòmica,
sobretot, de les actuacions en aquells casos d’actuacions de "mayor envergadura" que
produeixin una mutació radical del model territorial, que no és el cas que ens ocupa ja
que les actuacions en el conjunt de les actuacions establertes en el POUM de Valls
comportaran un creixement mesurat respecte l’actual municipi, no plantejant-se en
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aquest cas una transformació radical del model actual, sinó més aviat una reorientació i
equilibri de la nova ciutat que ve recollida en els objectius principals del POUM detallats a
la memòria del mateix. L’atenció principal del Pla serà el nucli antic i la integració dels
torrents, equilibrant a costat i costat el nou creixement en extensió, prioritzant les
actuacions properes al centre i mantenint una relació equilibrada entre els llocs de treball
i la potencial població resident del municipi
I en referir-nos al nivell acotat de les actuacions que es proposen en aquest POUM, cal fer
esment dels principals indicadors bàsics que en aquest document s’estableixen i el seu
potencial impacte respecte les finances públiques de l'Administració responsable del seu
posterior manteniment, que en aquest cas serà pel conjunt del sòls públics destinats a
sistemes d’espais lliures i vialitat:
- En primer lloc, es tracta d’un nombre de nous habitatges en base a unes densitats
racionals pel que fa al consum de sòl i la seva optimització, ja que la major part de les
actuacions en extensió estan dins del que es podria considerar densitats mitjanes al
voltant de 50 habitatges per hectàrea, i les actuacions de renovació urbana tenen
densitats superiors a les de l’extensió urbana.
- En segon lloc, pel que fa les despeses de manteniment de l’espai públic (no cal
considerar la despesa de l’obra d’urbanització, per rebre l'Ajuntament els sòls ja
urbanitzats després de les actuacions urbanístiques que es proposen), la present
actuació urbanística no comportarà cap increment de la despesa pública en el
manteniment dels carrers i els espai lliures, ja que la mateixa vindrà compensada pels
majors ingressos en termes de recaptació de l’impost de béns immobles (d’ara
endavant, IBI) i altres ingressos que generaran els nous assentaments residencials.
En aplicació del que s’estableix en els textos legals vigents, s’avalua el següent:
1. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
El POUM, pels seus propis objectius, comporta la delimitació de diferents sectors i
polígons de desenvolupament residencial amb la finalitat principal de generar
habitatge assequible, modulant així l’oferta residencial existent a l’inici dels treballs
del POUM. No obstant l’anterior, i essent els usos a desenvolupar principalment de
tipus residencial, s’estableix en els principals sectors d’habitatge plurifamiliar, un
sostre complementari significatiu, pel que fa a l’activitat i vinculada al comerç de
proximitat del barri.
Els nous habitatges i les noves activitats milloraran el comportament de la hisenda
municipal del municipi, ja que es tracta en conjunt d’una actuació urbanística de
transformació amb uns coeficients d’edificabilitat i densitat, en els principals sectors
residencials, que afavoreixen el principi de racionalització de l’ús del sòl i el reciclatge
urbà.
2. Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes
La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les
administracions responsables de d’implantació i manteniment de les infraestructures i
dels serveis necessaris, en aquest cas, es realitzarà avaluant l’import de les despeses
de manteniment del sistema viari i dels espais lliures i els ingressos que, en termes de
de l’IBI pot reportar per l’administració local l’actuació que s’executarà.
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2. EQUILIBRI ENTRE SÒL DE RESIDENCIAL I SÒL PRODUCTIU EN LES PROPOSTES DEL PLA
El present POUM fa una aposta per definir un model equilibrat de ciutat pel que fa a
l’oferta del nous habitatges i dels nous llocs de treball i, en coherència amb aquesta
afirmació, en determina les hectàrees de sòl necessàries perquè això sigui possible, tot
tenint en compte que en els solars industrials existents i ja urbanitzats de la ciutat actual,
a diferencia dels solars de la ciutat residencial, el desplegament i l’execució del
planejament urbanístic en els darrers anys, ha comportant un gran nombre de superfície
de sòl en disponibilitat per acollir, en el moment en que la crisi ja no sigui l’actualitat del
país, nous llocs de treball.
La quantificació total d’aquesta superfície, en forma de solars industrials, sumen una
extensió total de 63,54 hectàrees de sòl de disponibilitat immediata. Aquesta superfície ja
existent i molt significativa, ve complementada per una estratègia doble:
- En primer lloc, per la proposta de classificació dels sòls que han de comportar
l’esgotament i el reompliment de les peces de sòl que no tenen una especial protecció
ambiental en el planejament territorial i que permetrien ampliar els sòls prop de les
actuals instal·lacions d’IKEA, ocupant una extensió bruta de sectors d’activitat
econòmica d’unes 62 hectàrees que, un cop transformades en sectors urbanitzats,
vindrà a aportant més de 35 hectàrees més de solars industrials de diferent naturalesa.
Amb aquest sòls i els solars existents relacionats anteriorment es considera que es
determina un Pla amb garanties pel creixement dels propers anys, harmònic entre el
creixement residencial i el creixement d’activitat econòmica. No obstant aquest punt,
es considerar estratègicament necessari preveure també les reserves que s’apunten en
l’apartat que segueix a continuació.
- En segon lloc, per la determinació de reservar els sòls situats a llevant del gran
polígon actual i en l’espai que hi ha entre el torrent del Catllar i els terrenys de l’antic
camp d’aviació, com un espai estratègic i de condicions idònies per l’emplaçament
d’activitats econòmiques vinculades al transport ferroviari de mercaderies. En aquest
sentit, el POUM reconeix el valor de posició, dimensió i accessibilitat estratègica que
tenen aquest terrenys, ja identificats així en el Pla parcial territorial del camp de
Tarragona, ja que els mateixos, en funció de com evolucioni el transport de les
mercaderies a Catalunya en el futur i amb la posada en funcionament del corredor del
mediterrani, podran tenir garantit l’accés des de la xarxa ferroviària amb la
possibilitat de la implantació d’una terminal intermodal ferroviària amb una longitud
de 750 metres que permeti la seva interconnexió amb la resta de les terminals del país
i, de forma espacial, amb les dues terminals portuàries de Tarragona i Barcelona. El
conjunt d’aquests sòls, de clara vocació econòmica i productiva, precisament pel seu
elevat valor estratègic, queden reservats i condicionats a la implantació d’una
actuació econòmica i productiva vinculada al transport de mercaderies per ferrocarril,
de tal manera que hagi de ser aquesta potencial inversió o implantació la que
dinamitzi la transformació i el desenvolupament d’aquesta part del territori del Valls
productiu i capital econòmica interior del Camp de Tarragona.
Pel que fa al projecte de creixement residencial, el dimensionat quantitatiu que es preveu
en aquest Pla i que es reflexa en els plànols i quadres que acompanyen aquest document
inclou el conjunt de sòls de nou creixement residencial, tant en sectors com en polígons
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d’actuació, així com en les diferents classes de sòl, ja siguin sòls urbans no consolidats o
sòls urbanitzables, i que inclouen el sectors actuals així com els nous sectors residencials
que es proposen en aquest POUM, s’estableix en una oferta en l’entorn d’uns 7.300
habitatges, dels que el 50% estan en sectors i polígons d’actuació delimitats en el Pla i
l’altre 50% està en el sòl urbanitzable no delimitat, considerant aquest tipus de sòl com
una peça de reserva possible en cas de necessitat i en funció de l’evolució del mercat i de
la demanda immobiliària de la ciutat en particular i del territori de l’Alt Camp en general.
D’acord amb l’anterior es considera que l’oferta residencial i d’activitat econòmica
d’aquest POUM està plenament equilibrada tant quantitativament, pel que fa a l’oferta
entre habitatges i llocs de treball, com qualitativament, pel que fa als diferents tipus de
producte immobiliari que ha de donar cobertura tant a les demandes unifamiliars, com
plurifamiliars i a l’oferta de sòl per activitat econòmica diversificada dins del conjunt del
Pla que ara es tramita.

3. PONDERACIÓ DE L’IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES FINANCES DE LES
ADMINISTRACIONS RESPONSABLES D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE LES
INFRAESTRUCTURES I DELS SERVEIS NECESSARIS
Tot seguit s’avalua l’import de les despeses de manteniment del sistema viari i dels espais
lliures i els ingressos que en termes de l'IBI pot reportar per a l’ajuntament de Valls el
total de les actuacions previstes.
L'execució del conjunt de les actuacions previstes pel POUM de Valls comportarà l'obtenció
de 442.413 m² de sòl destinat a parcs i jardins i de 428.583 m² de sòl destinat a nova
vialitat. A aquest sòls caldria afegir els 217.400 m² de sòl del parc territorial dels torrents
de Valls, la qual cosa donaria un dimensionat total d’espais lliures a mantenir de 659.813
m² d’espais lliures.
Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment al voltant de 1,20 €/m² i
any pels espais lliures (considerant aquest valor ponderat entre els espais lliures de
caràcter urbà i el sòl no urbanitzable dels torrents) i al voltant de 1,80 €/m² i any per la
vialitat (ponderant igualment els diferents tipus de vialitat que el POUM incorpora).
El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generaran en el conjunt
del POUM i en els nous sectors i polígons delimitats tindran un manteniment que, entre
d’altres fons d’ingressos procediran de la recaptació en concepte de l’IBI que l'Ajuntament
recaptarà de les noves construccions (no es comptabilitzen en aquest cas l'import de les
llicències, ni dels possibles impostos d’activitat a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que
puguin generar noves aportacions a l’administració municipal).
En termes generals, al municipi de Valls s’ha considerat que la mitjana per recaptació per
IBI dels nous habitatges es situarà entorn a 3,69 €/m² resultat d’aplicar sobre un valor de
300 €/m² el percentatge del 1,23% que s’aplica en l’actualitat.
En total, i tal com s’ha explicitat anteriorment, les despeses de manteniment dels
diferents sectors i polígons de planejament, així com el conjunt dels vials i els espais
lliures no inclosos en cap sector de planejament del POUM, vindrà a comportar, pel
conjunt de les actuacions, una necessitats d’inversió en termes de manteniment que les
podem desglossar en els següents grups:
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1. Despesa manteniment dels plans de millora urbana d’habitatges plurifamiliars

ÀMBIT O SECTOR

PMU's residencials plurifam iliars

SUPERFÍCIE

vialitat

m²

m²

€

m²

274.947

53.965

69.694

8.280

1.656

2.484

5.962

16.839

4.210

5.894

14.650

PMU-01 VALLENSE
PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

despesa
espais lliures m antenim ent
anual

180.769

PMU-03 MOLINS

10.222

1.022

4.089

6.747

PMU-04 CONVENT DEL CARME

37.432

5.615

9.358

21.336

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

3.746

3.121

10.487

PMU-06 LES PARELLADES

12.758

1.914

4.465

8.803

4.393

1.538

659

3.558

10.570

1.586

6.342

10.464

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT
PMU-08 FONT D'EN BOSCH
PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

37.482

7.496

9.371

24.738

PMU-10 PROVENÇA

32.500

6.500

8.775

22.230

PMU-11 CASERNA

19.054

1.905

5.716

10.289

PMU-12 CARRER BISBE MORA

34.500

8.625

1.725

17.595

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

6.503

845

1.756

3.629

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.796

449

0

808

17.955

3.950

3.232

10.988

PMU-15 CARRER NOU
PMU-16 FILADORS

9.025

1.805

2.708

6.498

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

1.104

0

1.986

2. Despesa manteniment dels polígons d’actuació d’habitatges plurifamiliars
ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

vialitat

m²

m²

despesa
espais lliures m antenim ent
anual
€

m²

PAU's residencials plurifam iliars

62.033

10.108

10.013

30.211

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

11.011

2.429

1.743

6.465

677

64

172

322

4.550

94

1.149

1.548

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR
PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA
PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

79

866

1.181

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

2.361

633

5.009

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

516

0

929

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

1.048

1.395

3.560

PAU-08 LA FRATERNAL

3.447

632

1.405

2.824

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

0

1.375

1.650

PAU-12 LA CANDELA

4.095

1.345

446

2.956

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

1.545

2.465

375

725

PAU-17 CA MAGRANÉ

345

68

0

122

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

375

0

675
227

PAU-19 CINEMA VALLS

323

126

0

2.435

347

0

625

492

231

104

541

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

18

0

32

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

0

0

0

PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA
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3. Despesa manteniment en sectors i polígons d’actuació unifamiliars en sòl urbà

ÀMBIT O SECTOR

PAU's residencials unifam iliars
PAU-09 SOL I VENT
PAU-10 PLANA D'EN BERGA

SUPERFÍCIE

vialitat

m²

m²

despesa
espais lliures m antenim ent
anual
€

m²

172.358

15.522

20.011

51.953

66.444

6.812

10.634

25.022

103.386

8.710

9.377

26.930

2.528

0

0

0

PAU-22 TENNIS BON SOL

4. Despesa manteniment en sectors d’activitat econòmica

ÀMBIT O SECTOR

PAU's d'activitat econòm ica
PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

SUPERFÍCIE

vialitat

m²

m²

€

m²

128.423

19.087

16.619

54.299

99.595

15.581

11.703

42.089

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS
PAU-16 ISLASOL

despesa
espais lliures m antenim ent
anual

5.709

967

1.849

3.959

23.119

2.539

3.067

8.251

5. Despesa manteniment en sectors d’habitatges plurifamiliars en sòl urbanitzable

ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials urbanístics

SUPERFÍCIE

vialitat

m²

m²

despesa
espais lliures m antenim ent
anual
€

m²

263.619

51.668

47.595

PPU-01 FREIXA

54.887

10.977

5.489

150.116
26.346

PPU-02 RETO

61.241

12.248

9.186

33.070

PPU-03 RUANES

50.638

10.128

10.128

30.383

PPU-04 CAL GAIA

70.242

14.048

14.048

42.145

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

1.835

4.681

8.920

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

2.431

4.063

9.251

6. Despesa manteniment en secors de sòl urbanitzable no delimitat

ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials en sòl urbanitzable no delim itat
PORTA DE NULLES
PORTA ALCOVER

SUPERFÍCIE

vialitat

m²

m²

despesa
espais lliures m antenim ent
anual
€

m²

1.327.000

179.720

203.290

567.444

270.400

54.080

54.080

162.240

35.900

3.590

7.180

15.078

PORTA PICAMOIXONS

399.600

59.940

79.920

203.796

PORTA PLA DE SANTA MARIA

621.100

62.110

62.110

186.330

Pel que fa referència a la cobertura de les despeses de manteniment a partir de l’ingrés
que generarà en termes d’IBI per l’ajuntament de Valls, el balanç es el següent:
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1. Balanç de d’ingrés per IBI menys la despesa de manteniment en plans de millora urbana
d’habitatges plurifamiliars

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

PMU's residencials plurifam iliars

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

274.947

180.769

664.190

483.421

8.280

5.962

24.443

18.481

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

16.839

14.650

52.816

38.166

PMU-03 MOLINS

10.222

6.747

28.289

21.543

PMU-04 CONVENT DEL CARME

37.432

21.336

110.499

89.163

PMU-05 HORT DE PANDO

12.485

10.487

46.070

35.582

PMU-06 LES PARELLADES

12.758

8.803

44.723

35.920

PMU-01 VALLENSE

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

4.393

3.558

13.779

10.220

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

10.570

10.464

33.153

22.689

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

37.482

24.738

55.323

30.585

PMU-10 PROVENÇA

32.500

22.230

51.568

29.338

PMU-11 CASERNA

19.054

10.289

28.124

17.835

PMU-12 CARRER BISBE MORA

34.500

17.595

57.739

40.144

6.503

3.629

19.723

16.095

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT
PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA
PMU-15 CARRER NOU

1.796

808

6.627

5.819

17.955

10.988

46.378

35.389

PMU-16 FILADORS

9.025

6.498

33.302

26.804

PMU-17 RAMON BARBAT

3.153

1.986

11.635

9.648

Tots els sectors de planejament detallats en el quadre anterior presenten un balanç
positiu pel que fa a l’equilibri entre despeses de manteniment i els ingressos que en
concepte de IBI rebrà l’ajuntament de Valls.
2. Balanç de d’ingrés per IBI menys la despesa de manteniment en Polígons d’actuació
d’habitatges plurifamiliars

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

PAU's residencials plurifam iliars

62.033

30.211

297.042

266.832

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

11.011

6.465

85.056

78.592

677

322

3.277

2.955

4.550

1.548

24.302

22.754

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR
PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA
PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.683

1.181

10.671

9.490

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

8.611

5.009

22.863

17.854

PAU-06 SANTA GEMMA

12.248

929

25.186

24.258

PAU-07 L'ESCORXADOR

4.141

3.560

31.882

28.321

PAU-08 LA FRATERNAL

3.447

2.824

7.804

4.981

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

3.106

1.650

8.635

6.985

PAU-12 LA CANDELA

4.095

2.956

14.568

11.612

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

2.465

1.545

6.296

4.751

PAU-17 CA MAGRANÉ

345

122

4.089

3.966

PAU-18 GASSÓ NORD

1.482

675

15.797

15.122

PAU-19 CINEMA VALLS

323

227

2.469

2.242

2.435

625

21.240

20.615

PAU-21 CA PORTA

492

541

1.738

1.197

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

500

32

6.498

6.466

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

422

0

4.672

4.672

PAU-20 GASSÓ SUD

Tots els polígons d’actuació detallats en el quadre anterior presenten un balanç positiu
pel que fa a l’equilibri entre despeses de manteniment i els ingressos que en concepte de
IBI rebrà l’ajuntament de Valls.
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3. Balanç de d’ingrés per IBI menys la despesa de manteniment en Sectors d’habitatges i
polígons d’actuació unifamiliars en sòl urbà

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

PAU's residencials unifam iliars
PAU-09 SOL I VENT
PAU-10 PLANA D'EN BERGA

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

172.358

51.953

128.615

66.444

25.022

44.579

19.556

103.386

26.930

77.507

50.576

2.528

0

6.530

6.530

PAU-22 TENNIS BON SOL

76.663

Tots els sectors i els polígons d’actuació detallats en el quadre anterior presenten un
balanç positiu pel que fa a l’equilibri entre despeses de manteniment i els ingressos que
en concepte de IBI rebrà l’ajuntament de Valls.

4. Balanç de d’ingrés per IBI menys la despesa de manteniment en sectors d’activitat
econòmica

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

PAU's d'activitat econòm ica

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

128.423

54.299

312.976

258.677

PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2

99.595

42.089

222.559

180.469

PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS

5.709

3.959

12.810

8.851

23.119

8.251

77.607

69.357

PAU-16 ISLASOL

Tots els sectors i els polígons d’actuació detallats en el quadre anterior presenten un
balanç positiu pel que fa a l’equilibri entre despeses de manteniment i els ingressos que
en concepte de IBI rebrà l’ajuntament de Valls.

5. Balanç de d’ingrés per IBI menys la despesa de manteniment en Sectors d’habitatges
plurifamiliars en sòl urbanitzable

ÀMBIT O SECTOR

Plans parcials urbanístics

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

263.619

150.116

474.285

PPU-01 FREIXA

54.887

26.346

103.292

324.169
76.946

PPU-02 RETO

61.241

33.070

115.249

82.179

PPU-03 RUANES

50.638

30.383

95.296

64.913

PPU-04 CAL GAIA

70.242

42.145

132.188

90.043

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14.150

8.920

11.876

2.956

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

12.461

9.251

16.384

7.132

Tots els sectors detallats en el quadre anterior presenten un balanç positiu pel que fa a
l’equilibri entre despeses de manteniment i els ingressos que en concepte de IBI rebrà
l’ajuntament de Valls.
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6. Balanç de d’ingrés per IBI menys la despesa de manteniment en sòl urbanitzable no
delimitat

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

Plans parcials en sòl urbanitzable no delim itat

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

1.327.000

567.444

2.703.549

2.136.105

PORTA DE NULLES

270.400

162.240

508.866

346.626

PORTA ALCOVER

35.900

15.078

67.560

52.482

PORTA PICAMOIXONS

399.600

203.796

752.007

548.211

PORTA PLA DE SANTA MARIA

621.100

186.330

1.375.115

1.188.785

Tots els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat detallats en el quadre anterior presenten
un balanç positiu pel que fa a l’equilibri entre despeses de manteniment i els ingressos
que en concepte de IBI rebrà l’ajuntament de Valls.
En tots els grups d’actuacions anteriors el balanç de l’ingrés per IBI menys les despeses de
manteniment del sector presenten un balanç positiu i, per tant, es pot afirmar que la seva
sostenibilitat econòmica n’està garantida.
Finalment, amb independència de la potencial constitució de les corresponents entitats de
conservació de les obres d’urbanització per cada actuació que presentin saldos favorables
més minsos, el balanç del conjunt de la totalitat del POUM presenta, també, un saldo
favorable anual, en el que els diferents IBI’s a recaptar cobreixen amb escreix les
despeses de manteniment dels espais lliures i els carrers.
Quadre general de la sostenibilitat econòmica del POUM:

ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

despesa
m antenim ent
anual

IBI

m²

€

€

Totals

2.228.380

1.034.792

4.580.658

Balanç IBI
m enys
m antenim ent

3.545.866

Dels diferents valors anteriors, la mitjana del cost del manteniment anual del sistema
d’espais lliure i la nova vialitat es situa en la quantitat de 1.034.792 €/any.
El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en la nova
actuació tindran un manteniment que, entre d’altres fons d’ingressos, procediran de la
recaptació en concepte d'IBI que l'Ajuntament de Valls recaptarà de les noves
construccions (no es comptabilitzen en aquest cas l'import de les llicències, ni dels
possibles impostos d’activitat a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que puguin generar
noves aportacions a l’administració municipal).
Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre de les noves
actuacions proposades pel POUM, amb el valor de 3,69 €/m² i any, s’obtenen uns ingressos
de 4.580.658 €/anuals que cobreixen, de manera suficient, l'import de la despesa de
1.302.346 €/any.
Així doncs, podem confirmar que l’import de les despeses de manteniment del sistema
viari i dels espais lliures de les actuacions previstes pel POUM serà inferior als ingressos
que reportaran a l’ajuntament de Valls en termes de recaptació de IBI garantint, per tant,
la seva sostenibilitat econòmica.
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