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Pla parcial urbanístic Freixa Codi: PPU-01 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 54.887 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal de dotar d’un nou passeig a la ciutat. 

c) Localitzar la cessió d’una peça de sòl destinada al nou IES Serra de Miramar. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 10,00% 

 Equipaments - Serveis tècnics 30,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 60,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 40,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 40,00% 

El pla parcial podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total 
i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa, així com els mínims exigibles per l’article 65.3 del 
TRLU. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,51 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,46 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,05 m²st/m²sl. 

sostre edificable total (indicatiu)     27.992 m²st. 

sostre edificable principal (indicatiu)    25.248 m²st. 

sostre edificable complementari (indicatiu)    2.744 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges de protecció oficial de règim general, de règim especial, o ambdós règims. 
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El pla parcial urbanístic haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 47 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 25.248 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 17.674 m²st 70,00% 100 170 

habitatge protegit concertat 2.524 m²st 10,00% 90 28 

habitatge protegit general i/o especial 5.050 m²st 20,00% 85 59 

Total habitatges (indicatiu)     257 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla parcial podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant. Cal que el pla parcial defineixi un passeig que estructuri el sector. 

- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM té caràcter vinculant. Aquesta peça ha d’incloure la totalitat de la cessió a compte de 
18.519,43 m² destinada a equipaments on es preveu una part destinada a la ubicació del nou IES Serra 
de Miramar. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla parcial urbanístic haurà de precisar i 
concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5 

- Edificació unifamiliar aïllada, codi 6. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial podrà establir els polígons d’actuació urbanística que consideri més adients per una 
correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna 
de les modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més de 
les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 
del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 
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- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i preveure una 
reserva de sòl per tal d’instal·lar una solució autònoma de depuració i incloure la conseqüent partida 
pressupostària. En el tràmit d’aprovació del projecte d’urbanització, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema de sanejament, les previsions del PSARU i la 
valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la connexió al sistema públic de 
sanejament. 

En el cas que sigui factible la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora 
i l’emissari terrestre. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per garantir la depuració de les aigües residuals 
del sector. L’autorització d’abocament del nou sistema de sanejament s’haurà de sol·licitar al 
Departament d’Autoritzacions d’Abocaments de l’ACA. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

- Els edificis i usos existents dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat estaran a les disposicions 
generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 

- En tant el tram afectat de la T-742 tingui la condició de carretera, les connexions de la vialitat local a la 
carretera s'hauran d'ajustar a la normativa sectorial. No es podran autoritzar accessos directes a la 
carretera des de les propietats confrontants i, en cas que siguin necessaris, s'hauran d'efectuar a través de 
calçades laterals a la carretera, que tindrien consideració de vialitat local. Aquestes actuacions aniran a 
càrrec dels propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat. La línia 
d'edificació s'haurà de situar a 25 metres amidats des de les arestes exteriors de la calçada de la·carretera, 
mitjançant qualificacions i galibs edificatoris associats. 

.  
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Pla parcial urbanístic Reto Codi: PPU-02 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, 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. 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, conformant una gran peça central. 

c) 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. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 15,00% 

 Equipaments - Serveis tècnics 5,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 40,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 60,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 60,00% 

El pla parcial podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total 
i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa, així com els mínims exigibles per l’article 65.3 del 
TRLU. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,51 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,46 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,05 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim total (indicatiu)    31.233 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   28.171 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   3.062 m²st. 
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c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial o ambdós règims. 

El pla parcial urbanístic haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 47 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 28.171 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 19.720 m²st 70,00% 100 190 

habitatge protegit concertat 2.817 m²st 10,00% 90 31 

habitatge protegit general i/o especial 5.634 m²st 20,00% 85 66 

Total habitatges (indicatiu)     287 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla parcial podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant, cal que el pla parcial els situï en una peça única central.  

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla parcial urbanístic haurà de precisar i 
concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5 

- Edificació unifamiliar aïllada, codi 6. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 
execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats 
d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més de 
les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 
del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 
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- Cedir el sòl necessari per l’execució de l’anell viari entre la carretera d’Alcover i la carretera de 
Picamoixons definit pel POUM. 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i preveure una 
reserva de sòl per tal d’instal·lar una solució autònoma de depuració i incloure la conseqüent partida 
pressupostària. En el tràmit d’aprovació del projecte d’urbanització, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema de sanejament, les previsions del PSARU i la 
valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la connexió al sistema públic de 
sanejament. 

En el cas que sigui factible la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora 
i l’emissari terrestre. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per garantir la depuració de les aigües residuals 
del sector. L’autorització d’abocament del nou sistema de sanejament s’haurà de sol·licitar al 
Departament d’Autoritzacions d’Abocaments de l’ACA. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Fins a que no s’aprovi definitivament el pla parcial urbanístic, en l’edificació anomenada Masia de Cal 
Magrané, inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals de Valls, s’admetran els usos i les intervencions 
previstes en la fitxa M19-73 del citat catàleg. 

En la resta d’edificis i usos existents dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat estaran a les 
disposicions generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Pla parcial urbanístic Ruanes Codi: PPU-03 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 50.638 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) 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.  

c) Obtenir la titularitat del sòl dels terrenys que es qualifiquen d’equipament.  

d) 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. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 20,00% 

 Equipaments - Serveis tècnics 10,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 50,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 50,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 50,00% 

El pla parcial podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total 
i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa, així com els mínims exigibles per l’article 65.3 del 
TRLU. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,51 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,46 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,05 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim total (indicatiu)    25.825 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   23.293 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   2.532 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
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pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o ambdós règims. 

El pla parcial urbanístic haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 47 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 23.293 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 16.305 m²st 70,00% 100 156 

habitatge protegit concertat 2.329 m²st 10,00% 90 26 

habitatge protegit general i/o especial 4.659 m²st 20,00% 85 55 

Total habitatges (indicatiu)     237 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla parcial podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla parcial ordeni una franja verda al nord-oest de l’àmbit que 
ajudarà a la formació del parc perifluvial del torrent del Catllar que vertebri tot el límit sud-est del 
nucli de Valls. 

- La posició dels sols destinats a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter indicatiu. Malgrat això, el pla parcial concentrarà la implantació dels grans equipaments 
previstos en peces de sòl de gran dimensió i sensiblement planeres, per poder situar-los amb facilitat. 

- Els aprofitaments privats es situaran prop de la carretera C-37 perquè, a llarg termini, aquesta via es 
podrà reconvertir amb una via més urbana amb menor volum de transit. Quan es desenvolupi el sòl 
urbanitzable no delimitat previst a l’altre costat de la carretera, aquest vial es convertiria en l’eix 
urbà de la zona. 

El nou barri ha de tenir estructura pròpia definida, identificable, i que, alhora, faciliti la varietat i 
heterogeneïtat social, que incorpori mesures d’equitat i dels factors positius que promocioni 
integracions de gènere. 

La seva ordenació ha de permetre la penetració del Parc perifluvial en la trama urbana, amb 
extensions fins a la carretera C-37 que permeti, fins i tot, la connexió amb els espais lliures no 
urbanitzables. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir les possibles troballes del jaciment 
arqueològic de la Vila romana de la Masia dels quatre vents (BPU RT11-2) inclòs en el Catàleg de béns 
a protegir del municipi de Valls. La protecció de les restes passarà per considerar l'àmbit del 
jaciment, una vegada feta la corresponent delimitació arqueològica, com a sistema d’espais lliures. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
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en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla parcial urbanístic haurà de precisar i 
concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5 

- Edificació unifamiliar aïllada, codi 6. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 
execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats 
d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més de 
les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 
del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i preveure una 
reserva de sòl per tal d’instal·lar una solució autònoma de depuració i incloure la conseqüent partida 
pressupostària. En el tràmit d’aprovació del projecte d’urbanització, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema de sanejament, les previsions del PSARU i la 
valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la connexió al sistema públic de 
sanejament; en el cas que sigui factible la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de 
sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de 
la depuradora i l’emissari terrestre. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per garantir la depuració de les aigües residuals 
del sector. L’autorització d’abocament del nou sistema de sanejament s’haurà de sol·licitar al 
Departament d’Autoritzacions d’Abocaments de l’ACA. 

- Assumir el 50% del cost de la construcció del Pont del Vilar i de la passera de l’Auditori. L’altre 50% 
restant serà assumit pels propietaris del sector PPU-04. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

- Els edificis i usos existents dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat estaran a les disposicions 
generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 

- En tant el tram afectat de la C-37 sigui carretera, caldrà disposar de calçada lateral des de la qual es 
donara accés al sector. La reconfiguració de la secció tipus de la carretera C-37 cap a una avinguda urbana 
només es podrà autoritzar quan la variant sud hagi estat executada i aquest tram deixi de ser carretera. La 
connexió de la calçada lateral a la carretera C-37 s'haurà d'efectuar a la intersecció amb la carretera local 
TV-2034 mitjançant un intercanviador que s'ajusti a la normativa sectorial. Totes aquestes actuacions 
aniran a càrrec dels propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat. 
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Pla parcial urbanístic Cal Gaia Codi: PPU-04 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat situats a llevant del nucli de Valls, 
entre el torrent del Catllar, la carretera C-37, el PPU-03 i el sòl no urbanitzable.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 70.242 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) 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.  

c) Obtenir la titularitat del sòl dels terrenys que es qualifiquen d’equipament.  

d) 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.  

e) 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.  

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 20,00% 

 Equipaments - Serveis tècnics 20,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 60,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 40,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 40,00% 

El pla parcial podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total 
i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa, així com els mínims exigibles per l’article 65.3 del 
TRLU. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,51 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,46 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,05 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim total (indicatiu)    35.823 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   32.311 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   3.512 m²st. 



ANNEX NORMATIU 1. FITXES NORMATIVES DELS PLANS PARCIALS URBANÍSTICS DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  15

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o ambdós règims. 

El pla parcial urbanístic haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 47 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 32.311 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 22.618 m²st 70,00% 100 218 

habitatge protegit concertat 3.231 m²st 10,00% 90 36 

habitatge protegit general i/o especial 6.462 m²st 20,00% 85 76 

Total habitatges (indicatiu)     330 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla parcial podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla parcial ordeni una franja verda al nord-oest de l’àmbit que 
ajudarà a la formació del parc perifluvial del torrent del Catllar que vertebri tot el límit sud-est del 
nucli de Valls. 

- La posició dels sols destinats a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter indicatiu. Malgrat això, el pla parcial concentrarà la implantació dels grans equipaments 
previstos en peces de sòl de gran dimensió i sensiblement planeres, per poder situar-los amb facilitat. 

- Els aprofitaments privats es situaran prop de la carretera C-37 perquè, a llarg termini, aquesta via es 
podrà reconvertir amb una via més urbana amb menor volum de transit. Quan es desenvolupi el sòl 
urbanitzable no delimitat previst a l’altre costat de la carretera, aquest vial es convertiria en l’eix 
urbà de la zona. 

El nou barri ha de tenir estructura pròpia definida, identificable, i que, alhora, faciliti la varietat i 
heterogeneïtat social, que incorpori mesures d’equitat i dels factors positius que promocioni 
integracions de gènere. 

La seva ordenació ha de permetre la penetració del Parc perifluvial en la trama urbana, amb 
extensions fins a la carretera C-37 que permeti, fins i tot, la connexió amb els espais lliures no 
urbanitzables. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla parcial urbanístic haurà de precisar i 
concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 
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- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5 

- Edificació unifamiliar aïllada, codi 6. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 
execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats 
d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més de 
les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 
del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i preveure una 
reserva de sòl per tal d’instal·lar una solució autònoma de depuració i incloure la conseqüent partida 
pressupostària. En el tràmit d’aprovació del projecte d’urbanització, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema de sanejament, les previsions del PSARU i la 
valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la connexió al sistema públic de 
sanejament. 

En el cas que sigui factible la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora 
i l’emissari terrestre. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per garantir la depuració de les aigües residuals 
del sector. L’autorització d’abocament del nou sistema de sanejament s’haurà de sol·licitar al 
Departament d’Autoritzacions d’Abocaments de l’ACA. 

- Assumir el 50% del cost de la construcció del Pont del Vilar i de la passera de l’Auditori. L’altre 50% 
restant serà assumit pels propietaris del sector PPU-03. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

- Fins a que no s’aprovi definitivament el pla parcial urbanístic, en l’edificació anomenada Masia de Murtra 
(Cal Gayà) inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals de Valls, s’admetran els usos i les intervencions 
previstes en la fitxa M11-23 del citat catàleg. 

En la resta d’edificis i usos existents dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat estaran a les 
disposicions generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 

- En tant el tram afectat de la C-37 sigui carretera, caldrà disposar de calçada lateral des de la qual es 
donara accés al sector. La reconfiguració de la secció tipus de la carretera C-37 cap a una avinguda urbana 
només es podrà autoritzar quan la variant sud hagi estat executada i aquest tram deixi de ser carretera. La 
connexió de la calçada lateral a la carretera C-37 s'haurà d'efectuar a la intersecció amb la carretera local 
TV-2034 mitjançant un intercanviador que s'ajusti a la normativa sectorial. Totes aquestes actuacions 
aniran a carrec dels propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat. 
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Pla parcial urbanístic Coll de Mola Codi: PPU-05 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable amb planejament aprovat definitivament situats 
al nord del nucli de Picamoixons, entre la via ferroviària i la primera fase del sector, ja executada.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 14.149,81 m². 

2. Objectius: 

a) L’objectiu prioritari i bàsic d’aquesta actuació és la de dotar a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Picamoixons d’una zona específica per a la implantació residencial de mitjana densitat amb les seves 
activitats complementaries, amb les degudes condicions d’urbanització per a garantir el seu bon 
funcionament i la seva correcta ubicació dins d’un àmbit relativament proper al nucli urbà i a les vies de 
comunicació que l’envolten, com a finalització i continuïtat del subsector 1 del Pla parcial urbanístic Coll 
de Mola. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que delimitaran la via ferroviària. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a equipaments.  

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 
 

Sòl públic. Sistemes: 9.152,56 m² 64,68% 

Viari, codi X 1.834,95 m² 12,97% 

Parcs i jardins urbans, codi V 4.681,24 m² 33,08% 

Equipaments comunitaris, codi E 2.596,37 m² 18,35% 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 40,00 m² 0,28% 

Sòl Privat. Zones: 4.997,25 m² 35,32% 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 4.997,25 m² 35,32% 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,2275 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

sostre edificable màxim total (indicatiu)    3.218 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. 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 (DOGC 5876 del 11.05.2011) quedaria en el subsector 2, un sostre 
destinat a habitatge protegit de 476,39 m²st. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 12,72 hbtg/ha. 
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El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial 2.510,98 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.034,58 m²st 81,03% 145 14 

habitatge protegit concertat 476,39 m²st 18,97% 119 4 

habitatge protegit general i especial  m²st  85  

Total habitatges (indicatiu)     18 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La posició i dimensió dels sòls destinats a viari, espais lliures i equipaments que es grafia en els 
plànols d’ordenació d’aquest POUM tenen caràcter vinculant, ja que respecten el que determinava 
l’avantprojecte del Pla parcial Coll de Mola, aprovat definitivament per la Comissió territorial 
d’urbanisme de Tarragona el 27 de setembre de 1995, que dividia el sector en dos subsectors. Malgrat 
això, una modificació puntual del pla parcial podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant 
l’estructura general. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements del Mas Castellet (BCIL P13) 
inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones establertes en el sector: El pla parcial urbanístic aprovat definitivament estableix tres zones 
d’edificació. El POUM, en coherència amb la refosa normativa que ha efectuat amb la resta de zones del sòl 
urbà, les ha assimilat a les següents: 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita, codi 6b3. 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular, codi 6e2, Mas Castellet. 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular, codi 6e3-hp, Coll de Mola. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial urbanístic aprovat definitivament estableix un únic polígon d’actuació. El sistema 
d’actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. L’administració actuant serà 
l’Ajuntament de Valls. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més de 
les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 
del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i preveure una 
reserva de sòl per tal d’instal·lar una solució autònoma de depuració i incloure la conseqüent partida 
pressupostària. En el tràmit d’aprovació del projecte d’urbanització, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema de sanejament, les previsions del PSARU i la 
valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la connexió al sistema públic de 
sanejament. 

En el cas que sigui factible la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
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col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora 
i l’emissari terrestre. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per garantir la depuració de les aigües residuals 
del sector. L’autorització d’abocament del nou sistema de sanejament s’haurà de sol·licitar al 
Departament d’Autoritzacions d’Abocaments de l’ACA. 

- Un cop complertes totes les obligacions i lliurades les obres i les instal·lacions de la urbanització 
d'aquest sector a l'ajuntament de Valls, els propietaris podran recuperar les set parcel·les (que es 
corresponen a 2.326 m² de sòl, 1.357 m² de sostre i 7 habitatges) que van ser incorporades al 
Patrimoni Municipal de Sòl en concepte de cessió a compte del subsector 1 del Pla parcial Coll de 
Molas, aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona en data 
30.03.1995. 

 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat estaran a les disposicions 
generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Pla parcial urbanístic Terreny dels hereus 2F Codi: PPU-06 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable amb planejament aprovat definitivament en 
data 28.10.2011 (DOGC 5876 del 11.05.2011), situats al sud del nucli de Picamoixons, entre el riu Francolí, 
la zona esportiva municipal i la carretera de Valls.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 12.461 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar el sector a partir de la construcció d’un nou vial de serveis a les futures parcel·les, àdhuc 
equipaments i zones verdes.  

b) Obtenir sòl per a equipament públic i per a espais verds. 

c) Establir una tipologia de parcel·lació i edificació adequades a les necessitats i demandes i, a la vegada, 
adaptar-se a les preexistències, tot controlant la imatge com un conjunt, atès la situació d’entrada a la 
població. 

d) Mantenir fora d’una àrea urbanitzable els terrenys amb restes arqueològiques. 

e) Obtenir sòl per a la construcció d’habitatge assequible. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest sector són els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 7.887 m² 63,29% 

Viari, codi X 2.431 m² 19,51% 

Parcs i jardins urbans, codi V 4.063 m² 32,61% 

Equipaments comunitaris, codi E 1.338 m² 10,74% 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 55 m² 0,44% 

Sòl Privat. Zones: 4.574 m² 36,71% 

Edificació en filera, codi 5 2.773 m² 22,25% 

Edificació en filera HP, codi 5hp 1.801 m² 14,45% 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,3563 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

sostre edificable màxim total    4.440 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: En aplicació de la legislació urbanística vigent en el 
moment de la seva aprovació definitiva, el pla parcial urbanístic aprovat definitivament localitza i concreta 
els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública. En 
aquesta peça de sòl, de 1.801 m² de superfície s’hi ha de construir: 

1.032 m² de sostre hpo, corresponents al 30% del sostre residencial del sector; i  



ANNEX NORMATIU 1. FITXES NORMATIVES DELS PLANS PARCIALS URBANÍSTICS DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  21

1.000 m² de sostre hpo del sector Coll de Molas F2, en virtut del conveni signat entre l’Entitat 
Descentralitzada de Picamoixons i la Direcció General de Promoció de l’Habitatge. 

Dels 2.032 m² de sostre d’habitatges de protecció pública, el 31% (1.355 m² es destina a habitatges de 
protecció oficial de règim general i/o especial i el 15% (677 m²) per a habitatges de protecció oficial de 
preu concertat. 

El pla d’etapes del parcial urbanístic aprovat definitivament estableix un termini d’execució de tres anys. 
Pel que fa als habitatges de protecció pública els terminis per a l’inici de les obres no podran ser superiors 
als dos anys a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 32 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial  4.440 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.408 m²st 54,23% 100 16 

habitatge protegit concertat 677 m²st 15,25% 90 8 

habitatge protegit general i/o especial 1.355 m²st 30,52% 85 16 

Total habitatges      40 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La definició de la vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 
vinculant. Malgrat això, una modificació puntual del pla parcial podrà ajustar la seva posició i 
dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició de la resta de sòls destinats a sistemes urbanístics locals que es grafia en els plànols 
d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. 

- El nombre de plantes màxim per a les edificacions del sector serà de 3p; la seva alçada reguladora 
màxima serà de 9,50 metres. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir les possibles troballes del jaciment Els 
Hereuets (BPU P-18) inclòs en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. La protecció de les 
restes passarà per considerar l'àmbit del jaciment, una vegada feta la corresponent delimitació 
arqueològica, com a sistema d’espais lliures. 

f) Zones establertes en el sector: El pla parcial urbanístic aprovat definitivament estableix dues zones 
d’edificació. El POUM, en coherència amb la refosa normativa que ha efectuat amb la resta de zones del sòl 
urbà, les ha assimilat a les següents: 

- Zona d’edificació en filera amb volumetria definida i alineada a vial  codi 5a4-hp 

- Zona d’edificació en filera amb volumetria definida i separada del vial codi 5b1 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial urbanístic aprovat definitivament estableix un únic polígon d’actuació. El sistema 
d’actuació serà el de cooperació, essent l’administració actuant l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Picamoixons. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable amb planejament aprovat 
definitivament tenen, a més de les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns 
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establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. 
En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures, incloent el 
soterrament de les línies aèries d’electricitat i telefonia existents, la cobertura de la rasa i la 
canalització de la riera afectada pel sector i la urbanització de la vorera del tram en que limita amb la 
carretera a Valls; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i preveure una 
reserva de sòl per tal d’instal·lar una solució autònoma de depuració i incloure la conseqüent partida 
pressupostària. En el tràmit d’aprovació del projecte d’urbanització, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema de sanejament, les previsions del PSARU i la 
valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la connexió al sistema públic de 
sanejament. 

En el cas que sigui factible la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora 
i l’emissari terrestre. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per garantir la depuració de les aigües residuals 
del sector. L’autorització d’abocament del nou sistema de sanejament s’haurà de sol·licitar al 
Departament d’Autoritzacions d’Abocaments de l’ACA. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat estaran a les disposicions 
generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Pla de millora urbana Vallense Codi: PMU-01 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 8.280 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest buit urbà, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

b) 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 del torrent de Sant Pou. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 30,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 50,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 50,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 50,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,80 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,72 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,08 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     6.624 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   5.962 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   662 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
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pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 75 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 5.962 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 4.174 m²st 70,00% 100 41 

habitatge protegit concertat 596 m²st 10,00% 90 7 

habitatge protegit general i/o especial 1.192 m²st 20,00% 85 14 

Total habitatges (indicatiu)     62 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent, per tal de formar part del 
Parc perifluvial de Sant Pou. 

- El nombre de plantes màxim serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  
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- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Fàbrica del Gas Codi: PMU-02 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 16.839 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest buit urbà, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

b) 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 del torrent de Sant Pou. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 25,00% 

 Espais lliures 35,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 60,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 40,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 40,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,850 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,765 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,085 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     14.313 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   12.882 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.288 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
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pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 80 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 12.882 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 9.017 m²st 70,00% 100 90 

habitatge protegit concertat 1.288 m²st 10,00% 90 14 

habitatge protegit general i/o especial 2.576 m²st 20,00% 85 30 

Total habitatges (indicatiu)     134 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent, per tal de formar part del 
Parc perifluvial de Sant Pou. 

- El nombre de plantes màxim serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements del Molí d’en Bella (BCIL V30) 
inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 
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- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Molins Codi: PMU-03 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 10.222 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

b) 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 dels torrents de Sant Pou i 
del Catllar. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 10,00% 

 Espais lliures 40,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 50,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 40,00% 

 Terciari 10,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 50,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitamen10t urbanístic 
del sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys 
corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació 
urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,750 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial i terciari 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,675 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,075 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     7.667 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   6.900 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   767 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 70 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 6.900 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 4.830 m²st 70,00% 100 47 

habitatge protegit concertat 690 m²st 10,00% 90 8 

habitatge protegit general i/o especial 1.380 m²st 20,00% 85 16 

Total habitatges (indicatiu)     71 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al llarg dels torrents, per tal de formar 
part del Parc perifluvial de Sant Pou i del Catllar. 

- La posició de la peça de sòl destinada a serveis privats que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM té caràcter vinculant, ja que recull les instal·lacions existents. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements del Molí del Mig (BCIL V31) 
inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació contínua, codi 3. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

- Edificació en filera, codi 5. 

- Serveis privats amb volumetria definida, codi 8a. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 
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b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Convent del Carme Codi: PMU-04 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 37.432 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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 torrent del Catllar. 

d) Obtenir la cessió de les peces de sòl destinades a equipaments. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 15,00% 

 Espais lliures 25,00% 

 Equipaments 15,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 55,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 45,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 45,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,80 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,72 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,08 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     29.946 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   26.951 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   2.995 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
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pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 75 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 26.951 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 18.866 m²st 70,00% 100 187 

habitatge protegit concertat 2.695 m²st 10,00% 90 30 

habitatge protegit general i/o especial 5.390 m²st 20,00% 85 63 

Total habitatges (indicatiu)     280 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 
Caldrà que es justifiqui l’amplada proposada per al vial que connecta el sector amb el carrer Muralla 
del Carme, per tal de garantir una bona funcionalitat respecte a la mobilitat i una bona relació entre 
les noves edificacions residencials i els equipaments existents. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al sud, per tal de formar part del Parc 
perifluvial del Catllar. 

- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM té caràcter vinculant, ja que recull les previsions d’ampliació dels equipaments 
docents existents. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de l’esglèsia i el conjunt del 
convent del Carme (BCIL V03), l’escut de l’Ordre del Carme i el seu suport (BCIL V04), i el magatzem 
de la carretera de Tarragona 11 (BPU V22), inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de 
Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4.  

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 
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a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’expropiació dels terrenys i d’urbanització del 54,89% del cost del vial de 
connexió amb la carretera de Barcelona, obra que inclou un pont sobre el torrent del Catllar. La resta 
l’assumiran els propietaris o propietàries dels PMU-05 i del PMU-06, proporcionalment al seu 
aprofitament urbanístic (el valor d’execució de contracte –VEC- del total d’aquesta actuació s’estima 
en 896.319,90 €). 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Hort de Pando Codi: PMU-05 

1. Àmbit: 

a) 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 12.485 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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 torrent del Catllar. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 30,00% 

 Espais lliures 25,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 55,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 45,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 45,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    1,00 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,90 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     12.485 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   11.237 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.249 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 95 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 11.237 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 7.866 m²st 70,00% 100 80 

habitatge protegit concertat 1.124 m²st 10,00% 90 12 

habitatge protegit general i/o especial 2.247 m²st 20,00% 85 26 

Total habitatges (indicatiu)     118 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al sud, per tal de formar part del Parc 
perifluvial del Catllar. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’expropiació dels terrenys i d’urbanització del 22,89% del cost del vial de 
connexió amb la carretera de Barcelona, obra que inclou un pont sobre el torrent del Catllar. La resta 
l’assumiran els propietaris o propietàries dels PMU-04 i del PMU-06, proporcionalment al seu 
aprofitament urbanístic (el valor d’execució de contracte –VEC- del total d’aquesta actuació s’estima 
en 896.319,90 €). 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
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de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 

 
  



ANNEX NORMATIU 2. FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  40

Pla de millora urbana Les Parellades Codi: PMU-06 

1. Àmbit: 

a) 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 12.758 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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 torrent del Catllar. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 15,00% 

 Espais lliures 35,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 50,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 50,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 50,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,95 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,85 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     12.120 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   10.844 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.276 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 90 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 10.844 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 7.591 m²st 70,00% 100 76 

habitatge protegit concertat 1.084 m²st 10,00% 90 12 

habitatge protegit general i/o especial 2.169 m²st 20,00% 85 26 

Total habitatges (indicatiu)     114 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al sud, per tal de formar part del Parc 
perifluvial del Catllar. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements dels habitatges situats a la 
carretera de Tarragona número 25b (BPU V26) i número 29 (BPU V27) inclosos en el Catàleg de béns a 
protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’expropiació dels terrenys i d’urbanització del 22,22% del cost del vial de 
connexió amb la carretera de Barcelona, obra que inclou un pont sobre el torrent del Catllar. La resta 
l’assumiran els propietaris o propietàries dels PMU-04 i del PMU-05, proporcionalment al seu 
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aprofitament urbanístic (el valor d’execució de contracte –VEC- del total d’aquesta actuació s’estima 
en 896.319,90 €). 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Balcó del Torrent Codi: PMU-07 

1. Àmbit: 

a) 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 4.393 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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 del torrent 
de la Xamora. 

d) Obtenir la cessió de les peces de sòl destinades a equipaments. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 35,00% 

 Espais lliures 15,00% 

 Equipaments 5,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 55,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 45,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 45,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,85 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,77 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,08 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     3.734 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   3.383 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   351 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 



ANNEX NORMATIU 2. FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  44

pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 80 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 3.383 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.368 m²st 70,00% 100 23 

habitatge protegit concertat 338 m²st 10,00% 90 4 

habitatge protegit general i/o especial 677 m²st 20,00% 85 8 

Total habitatges (indicatiu)     35 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent, per tal de formar part del 
Parc perifluvial de la Xamora. 

- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM té caràcter indicatiu. 

- El nombre màxim de plantes serà de 3p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Ravals, codi 1e. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 
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- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Font d’en Bosch Codi: PMU-08 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 10.570 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 15,00% 

 Espais lliures 60,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 75,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 25,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 25,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,85 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,77 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,08 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     8.985 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   8.139 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   846 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 80 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 8.139 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 5.697 m²st 70,00% 100 56 

habitatge protegit concertat 814 m²st 10,00% 90 9 

habitatge protegit general i/o especial 1.628 m²st 20,00% 85 19 

Total habitatges (indicatiu)     84 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana mantingui lliure d’edificació l’àmbit central, 
per tal de protegir les visuals sobre l’església de Sant Joan. En aquest àmbit s’estudiarà la possibilitat 
de situar-hi un aparcament soterrat o semi-soterrat. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements protegits inclosos en 
l’ambient C-12 descrit en la fitxa C-12 Hort del Tondo i annexos I i II del Catàleg de béns a protegir 
del municipi de Valls: antigues fàbriques (adoberia, fàbrica d’alcohol), la casa pont, el rentador amb 
les seves escales d’accés i l’estructura d’arcs, paraments de pedra perimetrals, mur de contenció al 
torrent, el marge intermig i les escales de pedra. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir la façana de Ca Puig (BPU V38) i la 
xemeneia de Ca Puig (BPU V39) incloses en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Raval, codi 1e. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de cooperació, essent l’administració 
actuant l’Ajuntament de Valls. 
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b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Molí dels Çacelada Codi: PMU-09 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 37.482 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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 dels torrents 
de la Xamora i de Sant Pou. 

d) Obtenir la cessió de la peça de sòl de l’antiga adoberia Clols per a destinar-ho a equipaments. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 25,00% 

 Equipaments 10,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 55,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 45,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 45,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,40 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,36 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,04 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     14.993 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   13.494 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.499 m²st. 
 



ANNEX NORMATIU 2. FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  50

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 28 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 13.499 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 9.445 m²st 70,00% 100 57 

habitatge protegit concertat 1.349 m²st 10,00% 90 15 

habitatge protegit general i/o especial 2.699 m²st 20,00% 85 32 

Total habitatges (indicatiu)     104 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent, per tal de formar part del 
Parc perifluvial de la Xamora i de Sant Pou. 

- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM té caràcter vinculant. Cal que el pla de millora urbana obtingui els sòls de l’antiga 
adoberia Clols per a destinar-los a equipaments.  

- El nombre màxim de plantes serà de 2p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elemsnts del Molí dels Çacelada (BPU 
V42) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en filera, codi 5. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 
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b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- Cedir el sòl per a equipaments més les edificacions existents amb un estat que garanteixi la seva 
estabilitat estructural. 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Provença Codi: PMU-10 

1. Àmbit: 

a) 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 32.500 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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 del torrent de Sant Pou. 

d) Obtenir la cessió de la peça de sòl destinada a equipament. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 27,00% 

 Equipaments 8,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 55,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 45,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 45,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector, un cop descomptades les cessions d’aprofitament efectuades amb anterioritat, en cas que aquestes 
s’haguessin produït de forma fefaent. L’administració actuant no participarà en les càrregues 
d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i 
com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el valor urbanístic de la cessió de la 
finca registral núm. 6126 de 3.004 m² a la zona del Vilar, escripturada el 26 de novembre de 1988 a favor 
de l’Ajuntament de Valls en concepte del 10% de l'aprofitament urbanístic corresponent al Pla parcial 
Provença, que ara es modifica en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que 
es preveu ara i el materialitzat en el seu dia, es realitzarà en el projecte de reparcel·lació corresponent. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

 

índex d’edificabilitat bruta total    0,43 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

sostre edificable màxim (indicatiu)     13.975 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
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pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 32 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 13.975 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 9.783 m²st 70,00% 150-250 55 

habitatge protegit concertat 1.398 m²st 10,00% 90 16 

habitatge protegit general i/o especial 2.795 m²st 20,00% 85 33 

Total habitatges (indicatiu)     104 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent, per tal de formar part del 
Parc perifluvial de Sant Pou. 

- La posició dels sòls destinats a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter indicatiu. Malgrat això, cal que el pla de millora urbana els situï en una única peça.  

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; incloent la 
rotonda situada sobre la carretera de Montblanc; 
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- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Caserna Codi: PMU-11 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 19.054 m². 

2. Objectius: 

a) 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. 

b) Aconseguir el cobriment de les vies del ferrocarril, per tal de millorar la connectivitat per a vianants i 
per a vehicles de la vila de Valls, actualment dividida pel tall que ha comportat aquesta infraestructura. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures i equipaments. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 10,00% 

 Espais lliures 30,00% 

 Equipaments – Serveis tècnics 20,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 60,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 40,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 40,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,40 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,36 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,04 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     7.622 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   6.859 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   762 m²st.  
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
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pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 37 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 6.859 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 4.802 m²st 70,00% 100 46 

habitatge protegit concertat 686 m²st 10,00% 90 8 

habitatge protegit general i/o especial 1.372 m²st 20,00% 85 16 

Total habitatges (indicatiu)     70 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això, el pla de millora urbana podrà variar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal situar-los entre el carrer Roma i el carrer Balmes, en el cobriment de les 
vies del ferrocarril. 

- La posició dels sòls destinats a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï en una única peça de sòl propera al 
barri de Santa Gemma.  

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
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de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- construir la plaça de cobriment de les vies de ferrocarril entre el carrer Balmes i el carrer Roma; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

En les edificacions i instal·lacions de les dotacions i serveis tècnics existents (Servei Municipal d’Aigües i 
Clavegueram; Manteniment Serveis Municipals; i Casa Cuartel de la Guàrdia Civil) es podran efectuar les 
obres de millora i/o ampliació necessàries per a prestar els serveis a la població de Valls. 

La resta d’usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es 
tramiti el pla de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, 
únicament, les mínimes obres de reforma que, per aplicació de la legislació sectorial, siguin obligatòries pel 
manteniment de l’activitat. Per a ells no s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat 
que facin augmentar el valor de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. 
No obstant l’anterior, s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la 
propietat l’acceptació expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a 
l’increment de valor que tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Carrer Bisbe Mora Codi: PMU-12 

1. Àmbit: 

a) 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 34.500 m². Dins l’àmbit 
s’inclouen 6.050 m² de vials i camins de titularitat pública no computables com a finques aportades. 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls. 

c) 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. 

d) Obtenir la cessió d’una peça de sòl destinada a equipament de caràcter supramunicipal. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 25,00% 

 Espais lliures 5,00% 

 Equipaments 40,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 70,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 30,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 30,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,55 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,50 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,05 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     15.648 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   14.225 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.423 m²st. 
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c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 47 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 14.225 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 9.958 m²st 70,00% 100 113 

habitatge protegit concertat 1.423 m²st 10,00% 90 16 

habitatge protegit general i/o especial 2.845 m²st 20,00% 85 33 

Total habitatges (indicatiu)     162 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent, per tal de formar part del 
Parc perifluvial de Sant Pou. 

- La posició dels sòls destinats a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter indicatiu. Malgrat això, cal que el pla de millora urbana els situï en una única peça 
destinada a la implantació d’un gran equipament (estudis universitaris o altres dotacions d’abast 
municipal o supramunicipal).  

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 
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b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

- Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el 
pla de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, 
les mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel 
manteniment de l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin 
augmentar el valor de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant 
l’anterior, s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat 
l’acceptació expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment 
de valor que tals actuacions puguin comportar. 

- En tant el tram afectat de la T-742 tingui la condició de carretera, les connexions de la vialitat local a la 
carretera s'hauran d'ajustar a la normativa sectorial. No es podran autoritzar accessos directes a la 
carretera des de les propietats confrontants i, en cas que siguin necessaris, s'hauran d'efectuar a través de 
calçades laterals a la carretera, que tindrien consideració de vialitat local. La rotonda prevista a 
l'encreuament de la carretera T-742 amb el carrer del Portal Nou s'ajustara a la normativa sectorial de 
carreteres i s'haura de dissenyar de tal manera que s'eviti la intersecció en creu entre els seus brancs de 
connexió. Aquestes actuacions aniran a carrec deis propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector 
de sòl urbà no consolidat. La línia d'edificació s'haurà de situar a un mínim de 13 metres, mitjançant 
qualificacions i galibs edificatoris associats. 
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Pla de millora urbana Carrer de Montserrat Codi: PMU-13 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats al oest del nucli de Valls, a banda i banda del carrer Montserrat, entre la 
Costa del Portal Nou i el carrer de la Violeta. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 6.503 m². Dins l’àmbit 
s’inclouen 564 m² de vials de titularitat pública no computables com a finques aportades. 

2. Objectius: 

a) Transformar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials i/o altres usos compatibles amb 
aquest ús principal, d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en 
coherència amb els teixits urbans existents.  

b) Possibilitar el manteniment, la consolidació i la rehabilitació del Monestir de la Presentació, admetent-hi 
nous usos compatibles amb l’ús residencial del seu entorn. 

c) Possibilitar l’eixamplament del carrer Montserrat. 

d) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que formaran part del parc perifluvial del torrent 
de Sant Pou. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 13,00% 

 Espais lliures 27,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 40,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 60,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 60,00% 

 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,90 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,50 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,40 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     5.345 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   2.970 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   2.376 m²st. 
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c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 50 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal (indicatiu) 2.970 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.079 m²st 70,00% 100 22 

habitatge protegit concertat 297 m²st 10,00% 90 3 

habitatge protegit general i especial 594 m²st 20,00% 85 7 

Total habitatges (indicatiu)     32 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. El pla de 
millora urbana concretarà la seva alineació i rasants.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent del carrer de Montserrat, per 
tal de formar part del Parc perifluvial de la Xamora. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements del Monestir de la Presentació 
(BCIL V86) i de l’Àrea d’espectativa arqueològica del Cementiri de l’hospital militar de la Guerra del 
francès (BPU V-82) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Nucli antic, ravals, codi 1e. 

- Serveis privats amb volumetria definida, codi 8a. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i 
racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 
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b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Torrent de la Xamora Codi: PMU-14 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats al oest del nucli de Valls, entre el torrent de la Xamora, l’avinguda de 
Catalunya, el carrer del Pi de Voltor i la carretera de Montblanc. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 1.796 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que conformen el parc perifluvial del torrent de la 
Xamora. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 25,00% 

 Espais lliures 0% 

 Equipaments 0% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 25,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 75,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 75,00% 

 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    1,00 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,80 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,20 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     1.796 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   1.437 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   359 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 70 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal (indicatiu) 1.437 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 1.006 m²st 70,00% 100 7 

habitatge protegit concertat 144 m²st 10,00% 90 2 

habitatge protegit general i especial 287 m²st 20,00% 85 3 

Total habitatges (indicatiu)     12 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana la situï al sud del pont de la carretera de 
Montblanc. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
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sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Carrer Nou Codi: PMU-15 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats al nord-est del nucli de Picamoixons, entre la via ferroviària i la carretera 
de la Riba. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 17.682 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de Picamoixons. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais locals. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 22,00% 

 Espais lliures 18,00% 

 Equipaments 0% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 40,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 60,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 60,00% 

 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    0,70 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,60 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     12.377 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   10.609 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.768 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 50 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal (indicatiu) 10.609 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 7.426 m²st 70,00% 100 51 

habitatge protegit concertat 1.061 m²st 10,00% 90 12 

habitatge protegit genera i o especial 2.122 m²st 20,00% 85 25 

Total habitatges (indicatiu)     88 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter indicatiu; cal que el pla de millora urbana concreti una peça de sòl adequada per a 
complir les necessitats de trobada i esbarjo dels residents i que, alhora, permeti l’ús d’aparcament en 
una part de la seva superfície. 

- El sector limita en la seva part oest amb un seguit de parcel·les edificades. Caldrà que el pla de 
millora urbana tingui present aquestes edificacions i proposi una ordenació que les integri de forma 
satisfactòria. 

- El nombre màxim de plantes serà de 3p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Ravals, codi 1e. 

- Edificació en filera amb volumetria definida i alineada a vial, codi 5a. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 
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- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Filadors Codi: PMU-16 

1. Àmbit: 

a) 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.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 9.025 m². 

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la conservació del patrimoni destinant-ho a equipaments. 

c) Garantir la cessió de sòl de l’espai lliure proper al torrent del Catllar. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 
RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 30,00% 

 Equipaments 3,00%% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 53,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 47,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 47,00% 

 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    1,00 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,90 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     9.025 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   8.123 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   903 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 90 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal (indicatiu) 8.123 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 5.686 m²st 70,00% 100 53 

habitatge protegit concertat 812 m²st 10,00% 90 9 

habitatge protegit genera i o especial 1.625 m²st 20,00% 85 19 

Total habitatges (indicatiu)     81 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de 
millora urbana concretarà la seva posició i dimensió.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 
té caràcter indicatiu; cal que el pla de millora urbana concreti una peça de sòl adequada per a 
complir les necessitats de trobada i esbarjo dels residents. 

- El nombre màxim de plantes serà de 4p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de l’adoberia i habitatge de 
l’industrial de Cal Blasi (BCIL V55) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Ravals, codi 1e. 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 
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- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Ramon Barbat Codi: PMU-17 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats al nord del nucli de Valls, entre el torrent de la Xamora i el carrer de l’Abat 
Llort. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació, és de 3.153 m². 

2. Objectius: 

a) 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.  

b) Ordenar aquest àmbit, per tal de donar continuïtat al passatge de l’Abat Llort fins al carrer de 
l’Escorxador. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 35,00% 

 Espais lliures 0% 

 Equipaments 0% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 35,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 65,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 65,00% 

 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el 
mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a 
espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 
 

índex d’edificabilitat bruta total    1,00 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,90 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     3.153 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   2.838 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   315 m²st. 
 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 
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El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció 
pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del 
TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis 
obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 90 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a 
partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 
“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal (indicatiu) 2.838 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 1.986 m²st 70,00% 100 18 

habitatge protegit concertat 284 m²st 10,00% 90 3 

habitatge protegit general i especial 568 m²st 20,00% 85 7 

Total habitatges (indicatiu)     28 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat 
això: 

- El nombre màxim de plantes serà de 3p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa 
del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest 
POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides 
en les seves Normes o altres més específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar 
i concretar, si s’escau mitjançant les subzones corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta 
i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les 
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el 
cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
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tractament de la depuradora i l’emissari terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni 
entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris 
de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla 
de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les 
mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de 
l’activitat. No s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor 
de la potencial indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, 
s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació 
expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que 
tals actuacions puguin comportar. 
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Polígon d’actuació urbanística Antiga Fàbrica Dasca Codi: PAU-01 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 Indústria. La seva ubicació exacta 
s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. Es correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació 
U.A.7 Antiga fàbrica Dasca delimitada per l’anterior PGOU. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 11.011 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl per tal de configurar un solar destinat a espai lliure central en el 
sector. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

 

Sòl públic. Sistemes: 4.173 37,89% 

Viari, codi X 2.429 22,06% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 1.743 15,83% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 6.839 62,11% 

Nucli antic, codi 1 517 4,70% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 6.322 57,41% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

El projecte de reparcel·lació no contemplava la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, en tant que va ser 
aprovat inicialment abans abans de la modificació de la Llei d’urbanisme del 2004. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. 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. 

c) Sostre edificable màxim: 

Sostre edificable total màxim 23.050,44 m²st 

Ús principal Residencial  
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Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 16.211,57 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 6.838,87 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges. 162 habitatges. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1e. Nucli antic, ravals. 

- zona 3. Edificació en ordenació contínua. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
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Polígon d’actuació urbanística Biblioteca Popular Codi: PAU-02 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta s’especifica en els plànols 
d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 677 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) 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. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 236 34,86% 

Viari, codi X 64 9,45% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 172 25,41% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 441 65,14% 

Nucli antic, codi 1 441 65,14% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit. 
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c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 888 m²st 

Ús principal Residencial  

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 666 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 222 m²st 

 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 666 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 466 m²st 70,00% 100 5 

habitatge protegit concertat 67 m²st 10,00% 90 1 

habitatge protegit general i especial 133 m²st 20,00% 85 2 

Total habitatges     8 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1e. Nucli antic, ravals. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges de protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  



ANNEX NORMATIU 3. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  83

Polígon d’actuació urbanística Indústria - Fortuna Codi: PAU-03 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació 
exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 4.550 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió de sòl com espai lliure de l’interior d’illa. 

c) Garantir un pas en planta baixa que uneixi el carrer Abat Eixamus amb l’espai lliure de l’interior d’illa. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 1.243 27,32% 

Viari, codi X 94 2,07% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 1.149 25,25% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 3.307 72,68% 

Nucli antic, codi 1 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 3.307 72,68% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit. 
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c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 6.586 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 3.375 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 3.211 m²st 

 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 3.375 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.363 m²st 70,00% 100 24 

habitatge protegit concertat 338 m²st 10,00% 90 4 

habitatge protegit general i especial 675 m²st 20,00% 85 8 

Total habitatges     36 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- zona 3. Edificació en ordenació contínua. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges de protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Priorat del Lledó Codi: PAU-04 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta 
s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 1.683 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió de sòl com espai lliure de l’interior d’illa. 

c) Garantir un pas en planta baixa que uneixi el carrer Colom amb l’espai lliure interior. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 945 56,15% 

Viari, codi X 79 4,69% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 866 51,46% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 738 43,85% 

Nucli antic, codi 1 738 43,85% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit. 
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c) Sostre edificable màxim: 

Sostre edificable total màxim 2.892 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 2.153 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 739 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 2.153 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 1.507 m²st 70,00% 100 15 

habitatge protegit concertat 215 m²st 10,00% 90 2 

habitatge protegit general i especial 431 m²st 20,00% 85 5 

Total habitatges     22 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1e. Nucli antic, ravals. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de l’edifici del carrer del Bisbe Palau 
15 (BCIL V66) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció de habitatges amb protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Camí del Bosc Codi: PAU-05 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 8.611 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl propera a la carretera de Picamoixons per tal de configurar un solar 
destinat a equipaments. 

c) 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. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 4.353 50,55% 

Viari, codi X 2.361 27,42% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 633 7,35% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 1.359 15,78% 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 4.258 49,45% 

Nucli antic, codi 1 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 4.258 49,45% 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit.  
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c) Sostre edificable màxim: 

Sostre edificable total màxim 6.196 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 5.385 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 811 m²st 

 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 5.385 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 3.770 m²st 70,00% 100 38 

habitatge protegit concertat 539 m²st 10,00% 90 6 

habitatge protegit general i especial 1.077 m²st 20,00% 85 13 

Total habitatges     57 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 4a. Edificació en ordenació oberta amb volumetria definida. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges de protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

- Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions 
generals establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 



ANNEX NORMATIU 3. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  89

- En tant el tram afectat de la T-742 tingui la condició de carretera, les connexions de la vialitat local a la 
carretera s'hauran d'ajustar a la normativa sectorial. No es podran autoritzar accessos directes a la 
carretera des de les propietats confrontants i, en cas que siguin necessaris, s'hauran d'efectuar a través de 
calçades laterals a la carretera, que tindrien consideració de vialitat local. Aquestes actuacions aniran a 
càrrec dels propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat. La línia 
d'edificació s'haurà de situar a 25 metres amidats des de les arestes exteriors de la calçada de la·carretera, 
mitjançant qualificacions i galibs edificatoris associats. 

.  
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Polígon d’actuació urbanística Santa Gemma Codi: PAU-06 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest 
POUM. Es correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-14 Santa Gemma delimitada per l’anterior 
PGOU. 

b) 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. 

2. Objectius: 

a) 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. 

b) Garantir la urbanització de la carretera del Pla, del carrer del Mestral i del carrer Figuerola que limiten 
l’àmbit. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de 
sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació són els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 3.716 30,34% 

Viari, codi X 516 4,21% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 3.112 25,41% 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 88 0,72% 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 8.532 69,66% 

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 8.532 69,66% 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

En tant que el 4 de desembre de 2008 Vane Inver promo SL va abonar a l'Ajuntament de Valls la quantitat 
de 249.086,42 € com a pagament del 10% d'aprofitament mig de la reparcel·lació de la UA 14, no s’exigirà 
la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: 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’habitatges de protecció 
pública. 
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c) Sostre edificable màxim: 6.826 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 60. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 6b1. Zona d’edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita, tipus 1. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Les edificacions residencials unifamiliars respectaran la línia de 25 metres a l’entorn del cementiri i la seva 
ampliació. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) 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.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en l’article 42 del TRLU i en 
l’article 38 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- costejar i executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars. No 
consta que s'hagi executat les obres d'urbanització previstes al Projecte d'urbanització de la UA 14 
acordat aprovar definitivament amb condicions el 5 d'abril de 2011 per la Junta de Govern de 
l'Ajuntament de Valls que es publicar el 28 d'abril de 2011 al BOPT. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

En les finques de titularitat pública qualificades com a sistemes no hi ha cap restricció respecte als usos i 
les condicions d’edificació establertes pel POUM. 

En la finca de titularitat privada, en la que no existeix cap edificació, únicament s’admetran les llicències 
urbanístiques d’usos i obres provisionals regulades a l’article 53 del TRLU i als articles 65 a 70 del RLUP 
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Polígon d’actuació urbanística L’Escorxador Codi: PAU-07 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 4.141 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió de sòl de l’espai lliure proper al torrent de la Xamora, amb possibilitat de construir un 
aparcament en el subsòl.  

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 2.443 59,00% 

Viari, codi X 1.048 25,31% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 1.395 33,69% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 1.698 41,00% 

Nucli antic, codi 1 2.268 13,69% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 6.372 27,31% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit.  
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c) Sostre edificable màxim: 

Sostre edificable total màxim 8.640 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 7.509 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 1.131 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 7.509 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 5.256 m²st 70,00% 100 53 

habitatge protegit concertat 751 m²st 10,00% 90 8 

habitatge protegit general i especial 1.502 m²st 20,00% 85 18 

Total habitatges     79 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1e. Nucli antic, ravals. 

- zona 3. Edificació en ordenació contínua. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de l’edifici del carrer de Sant Benet 
21 (BPU V45) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges de protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 
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5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística La Fraternal Codi: PAU-08 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 3.447 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl contigua al torrent de la Xamora per tal de configurar un espai 
destinat a espais lliures. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 2.037 59,09% 

Viari, codi X 632 18,33% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 1.405 40,76% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 1.410 40,91% 

Nucli antic, codi 1 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 1.410 40,91% 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit. 

  



ANNEX NORMATIU 3. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL POUM DE VALLS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019  96

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 2.115 m²st 

Sostre edificable complementari mínim m²st 

Sostre edificable principal màxim 2.115 m²st 

 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal màxim 2.115 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 1.481 m²st 70,00% 247 6 

habitatge protegit concertat 212 m²st 10,00% 90 2 

habitatge protegit general i especial 423 m²st 20,00% 85 5 

Total habitatges     13 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 5c2. Edificació en filera amb volumetria flexible, carrers Gallofré Oller – Pau Parellada i 
parcel·lació mallorquí. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges de protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 
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5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Sol i vent Codi: PAU-09 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. Es 
correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-19 delimitada per l’anterior PGOU. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 66.444 m².  

2. Objectius: 

a) Completar la urbanització dels vials i les xarxes de serveis de l'àmbit. 

b) Ordenar aquests terrenys ja que acullen algunes edificacions aïllades d'habitatges unifamiliars. 

c) Garantir la cessió i urbanització de les peces de sòl destinades a espais lliures i serveis tècnics i 
ambientals. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 18.120 27,27% 

Viari, codi X 6.812 10,25% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 10.634 16,00% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 674 1,01% 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 48.324 72,73% 

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 48.324 72,73% 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest 
POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit i en el seu entorn (habitatges 
unifamiliars aïllats en densitats inferiors a vint habitatges per hectàrea), desaconsellen que es reservi sòl 
destinat a acollir habitatges de protecció oficial. 

c) Sostre edificable màxim: 12.081 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 8.693 m²st, en 
tant que n´hi ha 3.388 m²st existent, segons cadastre.  
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d) Nombre d’habitatges (indicatiu): 45 hbtg. Es consideren 31 nous habitatges potencials, en tant que n´hi 
14 d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 6d2. Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, ciutat jardí Sol i Vent. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

- constituir, un cop lliurades les obres i les instal·lacions de la urbanització d'aquest àmbit a 
l'ajuntament de Valls, una entitat urbanística de conservació que garanteixi el seu manteniment i el 
caràcter propi d'aquesta urbanització. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Plana d’en Berga Codi: PAU-10 

1. Àmbit: 

a) Inclou les parcel·les de la urbanització Plana d’en Berga, situada entre la carretera de Montblanc i la 
nova autovia A-27. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. Es 
correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-20 delimitada per l’anterior PGOU. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 103.386 m².  

2. Objectius: 

a) Millorar la urbanització dels vials i completar les xarxes de serveis de l'àmbit. 

b) Garantir la cessió i urbanització de les peces de sòl destinades a espais lliures, equipaments comunitaris i 
serveis tècnics i ambientals. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de 
sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació urbanística són els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 19.368 18,73% 

Viari, codi X 8.710 8,42% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 9.377 9,07% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 496 0,48% 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 785 0,76% 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 84.018 81,27% 

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 73.455 71,05% 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 10.563 10,22% 

 

En tant que el polígon d’actuació urbanística delimitat no té per objecte cap de les finalitats a que fa 
referència l’article 70.2.a del TRLU, no s’exigirà la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit 
no es considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública. 

c) Sostre edificable màxim:   21.005 m²st. 

- sostre residencial màxim:  18.364 m². 

- sostre terciari màxim:   2.641 m². 

d) Nombre d’habitatges (indicatiu): 57 hbtg. Es consideren 8 nous habitatges potencials, en tant que n´hi 
49 d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
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- subzona 6d1. Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, ciutat jardí Plana d’en Berga. 

- subzona 8b1. Serveis privats amb volumetria flexible, instal·lacions esportives Plana d’en Berga. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

- constituir, un cop lliurades les obres i les instal·lacions de la urbanització d'aquest àmbit a 
l'ajuntament de Valls, una entitat urbanística de conservació que garanteixi el seu manteniment i el 
caràcter propi d'aquesta urbanització. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Cooperativa de Fontscaldes Codi: PAU-11 

1. Àmbit: 

a) Inclou el sòl situat al sud del nucli Fontscaldes per sota de l’antiga carretera del coll de l’Illa. La seva 
ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 3.106 m².  

2. Objectius: 

a) Ordenar la façana de l’antiga carretera del coll de l’Illa, completant els usos residencials existents. 

b) Garantir la cessió d’un espai lliure per a l’esbarjo dels residents. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 1.375 44,27% 

Viari, codi X 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 1.375 44,27% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 1.731 55,73% 

Nucli antic, codi 1 1.731 55,73% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 
 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit. 
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c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 2.340 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 1.560 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 780 m²st 

 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 1.560 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 1.092 m²st 70,00% 185 6 

habitatge protegit concertat 156 m²st 10,00% 90 2 

habitatge protegit general i especial 312 m²st 20,00% 85 4 

Total habitatges     12 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1e. Nucli antic, ravals. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges de protecció pública serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des 
que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística La Candela Codi: PAU-12 

1. Àmbit: 

a) Inclou el sòl situat al nord del grup Fraternal, a l’oest del grup Albada i al sud de l’IES Jaume Huguet. La 
seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 4.095 m².  

2. Objectius: 

a) Garantir la cessió i la urbanització de l’espai lliure situat al límit est de l’àmbit. 

b) Transformar la zona terciària a residencial seguint el teixit més proper. 

c) Donar continuïtat a l’avinguda de les Illes Balears i al carrer de Mallorca. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 1.791 43,74% 

Viari, codi X 1.345 32,84% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 446 10,89% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 2.304 56,26% 

Nucli antic, codi 1 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 2.304 56,26% 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del 
POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges 
del sostre residencial destinat a habitatge protegit. 
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c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 3.948 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 3.548 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 400 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 3.548 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.484 m²st 70,00% 155 16 

habitatge protegit concertat 355 m²st 10,00% 90 4 

habitatge protegit general i especial 710 m²st 20,00% 85 8 

Total habitatges     28 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 5a1b. Edificació en filera amb volumetria definida i alineada a vial, grup Fraternal. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir la Creu de Cames (BCIN V01) inclosa en el Catàleg
de béns a protegir del municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. El termini per 
a la construcció dels habitatges amb protecció oficial serà de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar 
des que la parcel·la tingui la condició de solar, i de 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres, d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Palau de Reig S1, fase 2 Codi: PAU-13 

0. Antecedents: 

El mes de juliol de 2001 es signà un conveni urbanístic entre l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament de Valls 
en el que s’acordà, entre altres coses, les que seguidament es resumeixen (veure la literalitat en el conveni 
citat): 

- Desenvolupar la promoció de sòl industrial del Pla parcial del Palau de Reig, Sector 1, aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en data 20 de juliol de 2000. 

- Encomanar la gestió urbanística a l’Institut Català del Sòl com a administració actuant d’aquest 
Sector 1, que es desenvoluparà pel sistema de cooperació, assumint-ne la gestió de l’execució i les 
obres d’urbanització (que s’executarà en dues fases). 

... 

- L’Institut Català del Sòl es compromet a iniciar la tramitació de la 2a fase del Pla parcial Palau de 
Reig, Sector 1, a partir del mateix moment en el que s’hagi efectuat la venda del 80% de les parcel·les 
resultants de la urbanització de la 1a fase. 

En el moment de redacció d’aquest POUM la segona fase d’urbanització delimitada en el Conveni urbanístic 
entre l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament de Valls per l’execució del Pla parcial Palau de Reig, Sector 1, 
no ha estat iniciada, raó per la qual es considera oportú delimitar un polígon d’actuació urbanística que 
garanteixi l’execució dels compromisos adquirits. 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys necessaris per a executar la 2a fase del Projecte d’urbanització del Pla parcial 
industrial Palau de Reig Sector 1, descrits en el conveni urbanístic signat entre l’Institut Català del Sòl i 
l’ajuntament de Valls el mes de juliol de 2001. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 99.595 m².  

2. Objectius: 

a) Garantir la urbanització dels vials previstos pel Pla parcial Palau de Reig S1. 

b) Garantir la urbanització de la peça de sòl destinada a espais lliures pel Pla parcial Palau de Reig S1. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 27.284 27,39% 

Viari, codi X 15.581 15,64% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 11.703 11,75% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 72.311 72,61% 

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 
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Indústria urbana, codi 7a   

Indústria agrupada, codi 7b 2.893 50,67% 

Indústria aïllada, codi 7c 16.435 16,50% 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

b) Sostre edificable màxim: 60.314 m²st. 

c) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 7b2a. Indústria agrupada en parcel·la gran Palau de Reig S1 i S2. 

- subzona 7c2d. Indústria aïllada en parcel·la mitjana Palau de Reig S1. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El text refós del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Palau de Reig S1 va ser aprovat definitivament 
per resolució de la Direcció de l’Institut Català del Sòl de data 11 d’octubre de 2002.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carrer Pi de Voltor Codi: PAU-14 

1. Àmbit: 

a) 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. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 2.465 m². Dins l’àmbit s’inclouen 372 m² de vials 
públics. 

2. Objectius: 

a) Transformar un àmbit ocupat per un habitatge unifamiliar i uns horts propers al torrent de la Xamora. 

b) Ordenar una peça de sòl per a ubicar-hi edificacions destinades a acollir habitatges plurifamiliars. 

c) Garantir la cessió d’una peça de sòl propera al torrent de la Xamora, destinada a espais lliures. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 1.099 44,60% 

Viari, codi X 374 15,18% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 725 29,42% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 1.365 55,40% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 1.365 55,40% 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 1.706 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable complementari mínim 427 m²st 

Sostre edificable principal màxim 1.280 m²st 
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d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal màxim 1.280 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 896 m²st 70,00% 100 9 

habitatge protegit concertat 128 m²st 10,00% 90 1 

habitatge protegit general i especial 256 m²st 30,00% 85 3 

Total habitatges     13 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 4b1. Edificació oberta amb volumetria flexible, intensiva. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Cooperativa de Valls Codi: PAU-15 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats entre la cooperativa agrícola de Valls i el torrent del Catllar. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 5.709 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos productius. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures. 

c) Garantir la cessió del sòl necessari per a connectar la vialitat a desenvolupar en els sectors veïns. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 2.816 49,33% 

Viari, codi X 967 16,94% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 1.849 32,39% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 2.893 50,67% 

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 

Indústria urbana, codi 7a 2.893 50,67% 

Indústria agrupada, codi 7b 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

b) Sostre edificable màxim: 3.472 m²st. 

c) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 7a. Indústria urbana. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 
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4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Islasol Codi: PAU-16 

1. Àmbit 

a) Inclou el sòl urbà consolidat situat entre la carretera N-240, el torrent de la Xamora i el carrer dels 
Fusters. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. Es correspon amb 
part de l’àmbit de la unitat d’actuació UA-28 ISLASOL delimitada per l’anterior PGOU. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 23.119 m².  

2. Objectius: 

a) 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. 

b) Mantenir la càrrega establerta als convenis vigents d'execució de la connexió del carrer Fusters amb la 
carretera N-240. 

c) Garantir la cessió de les peces de sòl destinades a espais lliures. 

d) Garantir la cessió de sòl destinat a vialitat. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 5.606 24,25% 

Viari, codi X 2.539 13,27% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 3.067 13,27% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 17.513 75,75% 

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 

Indústria agrupada, codi 7b 8.595 37,18% 

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8 8.918 38,57% 

 

El 29 d'octubre de 2009 es va inscriure la cessió del sòl corresponent al 10% d’aprofitament que consta en el 
Projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat a nom de l’Ajuntament de Valls. 

b) Sostre edificable màxim: 21.032 m²st. 

d) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 7b1b. Indústria lleugera agrupada Islasòl. 

- subzona 8b4. Serveis privats amb volumetria flexible, zona hotelera Islasòl. 
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Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) En sessió de 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls (d’ara endavant, 
JGL) va acordar aprovar amb condicions la recepció parcial de les obres d'urbanització del solar comprès 
entre el carrer Fusters, Torrent de la Xamora, Sector 3 del Palau de Reig i N-240, instada el 15 de març de 
2016 pel sr. Jordi Codina i Font, actuant en nom i representació de Grup Islasol, SA. Així mateix, es va 
acordar deixar lliure de càrregues les finques núm.4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16,4/17, 4/18, 4/19 i 
4/20 incloses a la UA 28, traslladant i concentrant la càrrega urbanística consistent en l’afecció al compte 
de liquidació del Projecte de reparcel·lació de la UA 28 en la RESTA de finques registrals de la UA 28. 

En sessió de 26 de maig de 2017, la JGL va acordar acceptar l’acta de cessió i posada a disposició de les 
instal·lacions de Telecomunicacions, així com al retorn de l’aval. 

La JGL, en sessió de 25 de maig de 2018 acordà acceptar la recepció de les instal·lacions d’enllumenat i 
telecomunicacions de la fase 1, de la UA-28 i acceptar la cessió de les instal·lacions d’enllumenat i 
telecomunicacions de la fase 1 de la UA-28, d’acord amb les actes aportades i degudament signades. 

El 28 de novembre de 2018 se sol·licita la recepció parcial del 100% de la fase 2. A primers de l’any 2019 
s’està procedint a llur recepció. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Ca Magrané Codi: PAU-17 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats dins del nucli de Valls, entre el carrer d’en Simó i el carrer de l’Escrivania. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 345 m².  

2. Objectius: 

Completar i ordenar la plaça de l’Església. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 68 19,71% 

Viari, codi X 68 19,71% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 277 80,29% 

Nucli antic, codi 1 277 80,29% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

En tant que el polígon d’actuació urbanística delimitat no té per objecte cap de les finalitats a que fa 
referència l’article 70.2.a del TRLU, no s’exigirà la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit 
no es considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública. 

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 1.108 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 831 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 277 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges: 9 hbtg. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a1. Nucli antic de Valls, Vilaclosa i Barri Jueu. 
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Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir el jaciment arqueològic i els Arcs del Celler del 
Paborde (BCIL VCH17) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Gassó Nord Codi: PAU-18 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats a l’est del nucli de Valls entre el carrer de la Muralla i el carrer d’en Gassó. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 1.482 m².  

2. Objectius: 

Connectar el carrer de la Muralla amb el carrer d’en Bosc i donar continuïtat al carrer de les Monges. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 375 25,30% 

Viari, codi X 375 25,30% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 1.107 74,70% 

Nucli antic, codi 1 1.107 74,70% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 4.281 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 3.355 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 926 m²st 

 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 
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Sostre edificable principal màxim 3.355 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.349 m²st 70,00% 100 23 

habitatge protegit concertat 336 m²st 10,00% 90 4 

habitatge protegit general i especial 671 m²st 20,00% 85 8 

Total habitatges     35 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a4. Nucli antic de Valls, Cort, Ravals i plaça del Pati. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de la Casa pont al passatge d’en 
Gassó (BPU VCH47) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Cinema Valls Codi: PAU-19 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats entre el PAU 18 i el carrer d’en Bosc. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 323 m².  

2. Objectius: 

 Garantir la cessió de les peces de sòl destinades a carrer per tal de poder connectar el carrer de les 
Monges i el carrer de la Muralla del Castell amb el carrer d’en Bosc. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 126 39,01% 

Viari, codi X 126 39,01% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 197 60,99% 

Nucli antic, codi 1 197 60,99% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 669 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 473 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 196 m²st 
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d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal màxim 473 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 331 m²st 70,00% 100 3 

habitatge protegit concertat 47 m²st 10,00% 90 1 

habitatge protegit general i especial 95 m²st 20,00% 85 1 

Total habitatges     5 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a2. Nucli antic de Valls, Mur Vell. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Gassó Sud Codi: PAU-20 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats entre el carrer de la Muralla del Castell, la plaça de Sant Francesc i el carrer 
d’en Bosc. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 2.435 m².  

2. Objectius: 

Garantir la cessió de les peces de sòl destinades a vials per tal de comunicar el carrer de la Muralla del 
Castell amb el carrer d’en Bosc. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 347 14,25% 

Viari, codi X 347 14,25% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 2.088 85,75% 

Nucli antic, codi 1 2.088 85,75% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 5.756 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 4.526 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 1.230 m²st 
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d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

Sostre edificable principal màxim 4.526 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 3.168 m²st 70,00% 100 32 

habitatge protegit concertat 453 m²st 10,00% 90 5 

habitatge protegit general i especial 905 m²st 20,00% 85 11 

Total habitatges     48 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a4. Nucli antic de Valls, Cort, Ravals i plaça del Pati. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de l’edifici situat a la Muralla del 
Castell 52 (BPU VCH95), i del refugi antiaeri (BPU VCH96) inclosos en el Catàleg de béns a protegir del 
municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- participar en les despeses d’urbanització de la reordenació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, 
d’acord amb el que estableixi el Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents 
de Valls que es redactarà a tal efecte, i d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM; 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Ca Porta Codi: PAU-21 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats entre el carrer de Sant Isidre i el carrer d’Artús. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 492 m².  

2. Objectius: 

a) Esponjar la trama urbana mitjançant la formació d’una plaça en la confluència dels carrers. 

b) Garantir la cessió de les peces de sòl destinades a espais lliures. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 335 68,09% 

Viari, codi X 231 46,95% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 104 21,14% 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 157 31,91% 

Nucli antic, codi 1 157 31,91% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a 
aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i 
d’acord amb aquest POUM.  

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 471 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable principal màxim 314 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 157 m²st 
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d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus 
d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit 
d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable principal màxim 314 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 220 m²st 70,00% 100 2 

habitatge protegit general i especial 94 m²st 30,00% 85 1 

Total habitatges     3 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a2. Nucli antic de Valls, Mur Vell. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. El símbol “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de 
localitzar el percentatge de sostre destinat a habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa 
normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les 
obligacions establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del 
TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua 
derivada del seu desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 
sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Tennis Bon sol Codi: PAU-22 

1. Àmbit: 

a) Inclou una parcel·la de la urbanització Bon Sol situada en el seu límit sud-oest. La seva ubicació exacta 
s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 2.528 m².  

2. Objectius: 

a) 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. 

b) Ajustar els paràmetres d’ús i d’ordenació de la parcel·la, en coherència amb les del seu entorn. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 

Viari, codi X 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 2.528 100% 

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 2.528 100% 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

En tant que el polígon d’actuació urbanística delimitat té per objecte la transformació dels usos existents 
(pistes de tennis en desús) i l’increment del sostre edificable, s’exigirà la cessió del 15% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest 
POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit i en el seu entorn (habitatges 
unifamiliars aïllats en densitats inferiors a vint habitatges per hectàrea), desaconsellen que es reservi sòl 
destinat a acollir habitatges de protecció oficial. 

c) Sostre edificable màxim: 1.770 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 3 hbtg. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 6c1. Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, ciutat jardí Bon sol. 
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Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 
privada previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Plaça de l’Oli Codi: PAU-23 

1. Àmbit: 

a) Inclou 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 seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 500 m².  

2. Objectius: 

a) Dinamitzar econòmicament i socialment una de les zones del barri antic de Valls més degradades 
urbanísticament. 

b) Garantir la consolidació i rehabilitació dels edificis, façanes i elements inclosos en el Catàleg de béns a 
protegir d’aquest POUM. En concret: el conjunt porticat de la Plaça de l’Oli, la capella en honor a Sant 
Antoni situada a la façana de l’edificació del carrer d’Espardanyers 29, i la Casa pont situada al carrer 
d’Espardenyers 16 inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls.  

c) Intervenir en varies edificacions que presenten greus problemes de patologies estructurals que han 
comportat o poden comportar la declaració de ruina dels immobles. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes: 18 3,60% 

Viari, codi X 18 3,60% 

Ferroviari, codi F 

Parcs i jardins urbans, codi V 

Parcs perifluvials codi P 

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 482 96,40% 

Nucli antic, codi 1 482 96,40% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit 
no es considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública. 

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 1.761 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 
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Sostre edificable principal màxim 1.348 m²st 

Sostre edificable complementari mínim 413 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges: 13 hbtg. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a2. Nucli antic de Valls, Mur Vell. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de protegir els elements de l’edifici situat al carrer 
d’Espardanyers 20 (BPU VCH56) i la Casa pont situada al carrer de la Verdura (BPU VCH57) inclosos en el 
Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació.  

b) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carrer Sant Antoni Codi: PAU-24 

1. Àmbit: 

a) Inclou vàries parcel·les situades al barri antic de Valls, entre els carrers de Sant Antoni i de Santa 
Margarita. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 422 m².  

2. Objectius: 

a) Dinamitzar econòmicament i socialment una de les zones del barri antic de Valls més degradades 
urbanísticament. 

b) Intervenir en varies edificacions que o be ja estan enrunades o be presenten greus problemes de 
patologies estructurals que poden comportar la declaració de ruina dels immobles. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com 
les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

Sòl públic. Sistemes:   

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F   

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs perifluvials codi P   

Sistema hidrològic, codi H 

Equipaments comunitaris, codi E 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 

Habitatge dotacional, codi D 

Sòl Privat. Zones: 422 100,00% 

Nucli antic, codi 1 422 100,00% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 

Edificació en filera, codi 5 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 

Indústria agrupada, codi 7b 

Indústria aïllada, codi 7c 

Terciari i dotacions privades, codi 8 

 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit 
no es considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública. 

 

c) Sostre edificable màxim:  

Sostre edificable total màxim 1.266 m²st 

Ús principal Residencial 

Usos complementaris Resta d’usos compatibles 

Sostre edificable complementari mínim 422 m²st 

Sostre edificable principal màxim 844 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges: 8 hbtg. 
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e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- subzona 1a2. Nucli antic de Valls, Mur Vell. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes 
urbanístiques d’aquest POUM. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació.  

b) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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1. NORMATIVA AMBIENTAL 

1.1 NORMATIVA CICLE DE L’AIGUA 

El cicle de l’aigua es sustenta en set apartats: 

Limitació de superfícies de reg. 

Reutilització d’aigües de pluja. 

Xarxa d’abastament. 

Xarxa de sanejament. 

Protecció d’abocaments al medi. 

Material en l’edificació. 

Protecció del medi i recursos hídrics. 

LIMITACIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

És limitarà la superfície màxima de reg d’espais lliures, tant públics com privats, 
a aquella que es pot regar amb el volum d’aigua generat per l’increment 
d’escolament, calculat per pluges ordinàries, entre els usos actuals del sòl i els 
usos previstos pel planejament. 

Es prendrà de base, en nous desenvolupaments, una mitjana de 35 mm/any 

Aquest volum d’aigua serà determinat en base a la ETo (Evapotranspiració de 
referència). L’increment o decrement de superfície de zones verdes, es farà 
proporcionalment, corregint la ETo en base als coeficients de conreu (Kc) de les 
espècies previstes. 

Per a la conversió a altres tipus de conreu s’utilitzaran els següents valors: 

 



ANNEX NORMATIU 5. NORMATIVA AMBIENTAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ INICIAL. JULIOL 2013FEBRER 2019. PAG. 2 DE 15

VALORS DE REFERÈNCIA DE KC PER CONVERSIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

Conreu Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

ETo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Gespes 0,61 0,64 0,75 1,04 0,95 0,88 0,94 0,86 0,74 0,75 0,69 0,60 

Aigua 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Arbustives 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 

 

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES 

Es recomana la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, en 
tots els edificis d’habitatge. 

La unitat mínima de gestió és un bloc d’habitatges. 

En aquelles edificacions que no estiguin destinades a l’habitatge, en funció dels 
seus usos, es farà un estudi específic que haurà de valorar la idoneïtat de implantar 
sistemes de reutilització d’aigües grises. 

La reutilització d’aigües grises, tot i que puguin donar-se excepcions, en funció 
dels estudis de viabilitat, serà norma general. 

Queden exclosos de la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, 
els edificis destinats a usos hospitalaris o similars. 

En tot cas s’atendrà a allò que especifica el Reial Decret 1620/2007, pel qual 
s’estableixen els usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització 
d’aigües regenerades, o la norma que el modifiqui. 

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DE PLUJA. 

Es recomana que tots els edificis d’habitatge, usos terciaris o equipaments privats, 
portaran a terme la captació d’aigües de pluja per al reg i neteja dels espais lliures 
dins de la seva parcel·la. 

L’aigua destinada al reg i neteja d’aquests espais lliures provindrà exclusivament 
de teulades, i altres superfícies no practicables. La possibilitat de reg està sempre 
subjecte a la suficiència de zones de captació, i a una capacitat mínima 
d’emmagatzematge. En aquest sentit, s’haurà de garantir: 

Superfície mínima de captació: 3 m² de superfície de captació per m² de 
superfície de reg (consum equivalent ETo). 

Volum de dipòsit: 100 l per m² de superfície de reg (consum equivalent ETo) 

La xarxa d’aigües de reg incorporarà tots aquells mecanismes de tractament i 
gestió, per assegurar la seva qualitat sanitària, atenent allò que estableix Reial
Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els usos paràmetres de qualitat i 
autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades., o  la norma que el 
modifiqui. 

XARXA D’ABASTAMENT 

Es preveurà com a mínim en tots els espais lliures tant públics com privats, dues 
xarxes d’abastament d’aigua. Una d’aigua potable, apta per a l’ús de boca, i una 
segona prevista per a l’ús d’aigües regenerades per al reg i la neteja. La necessitat 
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d’aquesta segona xarxa és independent de si es porta a terme, o no, l’ús d’aigües 
regenerades o de pluja. 

Ambdues xarxes s’hauran de dissenyar per tal de preveure la possibilitat de 
l’abastament extern per un operador d’aigües de boca, i d’aigües regenerades. 

La xarxa d’abastament, tant general com privada, disposarà dels aparells de 
seccionament que permetin limitar els usos en cas de sequera, i per tant, en tots 
els casos es disposarà de seccionadors i xarxes independents, a partir d’aquest 
punt, i per: 

Usos de boca 

Xarxa de boques de reg per a neteja. 

Xarxa de reg. 

Xarxa de fonts i usos ornamentals, i piscines. 

El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i 
la detecció de fuites. En general, a més dels comptadors individuals per abonats, 
s’haurà de preveure: 

Espais lliures privats: comptador individualitzat. 

Espais lliures públics: comptador individualitzat per parc, diferenciant la xarxa 
de reg i neteja, de la xarxa de boca, o altres tipus d’origen de l’aigua. 

Vialitat:, seguint els criteris dels espais públics, diferenciant la xarxa de reg i 
neteja, de la xarxa de boca. El reg de l’arbrat viari, podrà provenir de 
escomeses d’espais lliures públics, i per tant dels mateixos comptadors, però 
en tot cas sol·licitarà una sectorització interior, amb un element de control 
individualitzat. 

Quant als sistemes de reg, en tots els casos s’instal·laran programadors de reg 
telecomandats, connectats a xarxa de telefonia, o radio, en funció de les 
preferències de cada Ajuntament, o gestor d’aigües de reg. La instal·lació 
d’electrovàlvules dels diferents sectors de reg serà aquella que permeti el 
telecomandament. En tot cas, no es permetrà electrovàlvules autònomes ni 
sistemes aïllats del comandament centralitzat per a cada zona verda. 

Es dissenyarà, conjuntament amb l’empresa subministradora d’aigua, un sistema 
de detecció de fuites, per a cada tipologia d’aigua. La gestió d’aquests elements 
serà a càrrec del propi gestor. 

PISCINES 

Tant en les piscines públiques com privades s’haurà de preveure la construcció 
d’un vas de compensació amb una doble reixa o canal perimetral que permeti 
recuperar les pèrdues per esquitxades. 

En tots els casos les llicències d’obres per la construcció de piscines aniran 
acompanyades amb un certificat d’estanqueïtat emès per una ECA o professional 
col·legiat. 

XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament serà separativa, discriminant en dues xarxes les aigües 
residuals de les aigües pluvials. 



ANNEX NORMATIU 5. NORMATIVA AMBIENTAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ INICIAL. JULIOL 2013FEBRER 2019. PAG. 4 DE 15

En el cas però de la previsió d’aigües esgotament permanents, provinents de 
soterranis en edificació o infraestructures soterrades, es preveurà una tercera 
xarxa independent per aquest tipus d’aigua. 

Sempre que la seva qualitat ho permeti, el destí d’aquestes aigües serà la pròpia 
recàrrega de l’aqüífer, d’on prové, la reutilització en els espais lliures o altres usos 
compatibles, o finalment l’abocament a llera pública. 

PROTECCIÓ D’ABOCAMENTS AL MEDI. 

La xarxa de sanejament serà separativa, de manera que es diferenciaran les aigües 
residuals, de les aigües pluvials. 

Les aigües residuals, es gestionaran a les corresponents Estacions Depuradores 
d’Aigües Residuals 

Les aigües pluvials, es connectaran a la xarxa de pluvials existent, si l’àmbit és 
continuïtat o està inserit en una trama urbana, o es portaran a llera pública.  

En aquest últim cas s’hauran de preveure mecanismes de tractament per evitar 
afeccions al medi. Aquests podran ser elements anti-DSU, enterrats o en 
superfície. Les seves dimensions seran les mínimes per a tractar la pluviometria 
d’un període de retorn no inferior a 2 anys, i asseguraran com a mínim: 

Desbast d’elements gruixuts. 

Separació d’hidrocarburs. 

En cas d’estar integrats en els espais lliures, incorporaran també tractaments 
terciaris. 

MATERIALS AMB DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL 

Els aparells sanitaris, com vàters, lavabos, dutxes aixetes o altres, hauran de 
disposar d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente, 
o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 
14.024/ 2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

PROTECCIÓ DEL MEDI I DELS RECURSOS HÍDRICS 

En cas que existeixin pous dins l’àmbit del planejament, tant en l’espai públic com 
en parcel·la privada, el projecte d’urbanització cal que contempli les mesures per 
evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer, d’acord amb l’òrgan 
competent en matèria d’aigua. Quan així es determini i quan sigui possible, 
s’adequarà administrativament l’aprofitament dels pous per al seu possible ús per 
a reg. 

1.2 NORMATIVA QUALITAT ATMOSFÈRICA 

Normativa acústica 

Establiment de les prescripcions de qualitat acústica 

L’establiment de les prescripcions acústiques es fan atenent  allò que estableix: 

La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
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Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en tots aquells aspectes 
en que complementa la Llei 16/2002 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat 
acústica: 

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll. 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana de soroll. 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada de soroll. 

En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors 
límit d’imissió en dB(A): 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en tots aquells aspectes 
en que complementa la Llei 16/2002 

Decret 176/2009 del 10 de novembre que té com a finalitat principal el 
desenvolupament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, ajustant aquesta 
normativa bàsica que comporta que la zonificació acústica, establerta en els 
mapes de capacitat acústica, hagi de tenir en compte els objectius de qualitat 
acústica i els diferents usos del sòl. 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat 
acústica: 

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll. 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana de soroll. 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada de soroll. 

En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns 
valors límit d’immissió en dB(A): 

 

TAULA 1. VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN DB(A) 

Zonificació acústica del territori Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 
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Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la 
taula següent: 

 

TAULA 2. VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL 

Zona de 
sensibilitat  

Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i 
altres 

- - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús 
sanitari, docent i cultural 

55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi 
rural 

57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús 
residencial 

60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 
existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari 
diferent a (C1) 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i 
d’espectacles 

68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús 
industrial 

70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades 
per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o 
altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per 
a les zones urbanitzades existents 

 

Les zones de sensibilitat venen definides pel Mapa de Capacitat Acústica del 
Municipi de Valls 

Mesures de correcció en façana 

En base a allò que estableix el Codi Tècnic de l’edificació, s’haurà de preveure uns 
aïllaments acústics mínims en façana, en funció dels nivells d’immissió exteriors.  

L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior 
als valors de la taula següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld 
que els ens locals han de facilitar a partir dels mapes estratègics de soroll, mapes 
de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica, mesuraments 
representatius o mètodes de càlcul. Aquests són: 

 

VALORS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC A LES FAÇANES CONTRA EL SOROLL AERI D2M,NT,ATR 

Ld (nivell en 
diürn) 

Valors mínims d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, D2m,nT, 

Atr dB(A)
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 Ús de l'edifici Ld dB(A) 

 Residencial i sanitari Cultural, educatiu, administratiu i 
religiós

 Dormitori Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència i 

Normativa lumínica 

L’enllumenament artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a 
l’habitabilitat de les zones urbanes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és 
també necessari per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, 
comercials o productives.  

El marc legal que regula la contaminació lumínica, està contingut bàsicament en: 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn 

LLEI 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi. 

REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

En base a la Llei 6/2001, de 31 de maig s’estableixen les següents zonificacions: 

Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits 
territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs 
característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals 
només es pot admetre una brillantor mínima. 

Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una 
brillantor reduïda. 

Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor 
mitjana. 

Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. 
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El PDU estableix la següent zonificació lumínica, establint uns nivells recomanats 
i uns màxims: 

 

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 

Zonificació urbanística Recomanat Màxima 

Vialitat E3 E4 

Zones verdes intensives o privades E3 E4 

Zones verdes extensives E2 E3 

Residencial E3 E3 

Equipaments E3 E4 

 

El planejament derivat o els projectes d’urbanització, edificació, espais lliures, i 
equipaments hauran de justificar la zonificació lumínica concreta, i establir les 
mesures específiques per al seu compliment. 

1.3 NORMATIVA RESIDUS 

Els aspectes relacionats amb els residus es divideixen en quatre apartats: 

Residus generats durant la construcció 

Terres d’excavació 

Residus de generació domèstica. Urbanització 

Residus de generació domèstica. Edificació 

RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el volum de 
residus generats així com els sistemes de classificació en origen, gestió, i la reserva 
d’un punt net en l’interior del recinte de les obres. Aquesta previsió es 
formalitzarà en un pla de gestió de residus de la construcció. 

El punt net, estarà dotat com a mínim d’un àmbit que permeti fraccionar: 

Runes 

Fusta 

Plàstic 

Paper i cartró 

Metalls 

Residus especials 

En tot cas s’atendrà a allò que estableix REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

TERRES D’EXCAVACIÓ 

En relació als moviments de terres, tant dels projectes d’urbanització com de les 
obres d’edificació, s’haurà de preveure la internalització d’excedents, en cas de 
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donar-se’n, en primera instància en la parcel·la, o en el planejament derivat. 
S’haurà de justificar específicament si no és possible aquesta internalització. 

En aquest segon cas, s’hauran de gestionar les terres a través de gestors 
autoritzats, i amb una proposta del destí final de les terres, a incloure en el 
projecte d’edificació. Aquesta preferentment i per aquest ordre seran: 

Espais degradats, que necessitin terres per a la seva restauració en el mateix 
municipi o envoltants. 

Activitats extractives abandonades que necessitin terres per a la seva 
restauració. 

Activitats extractives en actiu, seguint els seus programes de restauració. 

Abocadors de terres. 

Finalment, en millores de finques agrícoles, segons allò que estableix el 
DECRET 396/2006, DE 17 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA LA INTERVENCIÓ 
AMBIENTAL EN EL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA MILLORA 
DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S’EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE TERRES 
PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, o aquell que el modifiqui o substitueixi 

Els projectes d’urbanització i edificació adjuntaran un balanç de terres, i 
proposaran específicament el destí final de les terres, amb els criteris abans 
esmentats, incloent un protocol de seguiment documental de la seva gestió en 
volum i qualitat. 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. URBANITZACIÓ 

Es preveuran els espais necessaris o les infraestructures, per a la recollida de 
residus. Aquesta com a mínim permetrà la recollida diferenciada de les següents 
fraccions: 

Vidre 

Paper i cartró 

Envasos lleugers 

Matèria orgànica 

Resta 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. EDIFICACIÓ 

Es preveuran els espais mínims que permetin la correcta gestió de les cinc fraccions 
de residus. En general, per la determinació i el predimensionament es farà segons 
el marc legal de referència, i concretament: 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

DECRET 21/2006, DE 14 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE 
CRITERIS AMBIENTALS I D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

MATERIALS RECICLATS 

Es recomana, sempre que sigui possible utilitzar materials reciclats amb distintiu 
de Qualitat ambiental: 

260 Productes prefabricats de formigó amb material reciclat 

190 Productes de fusta 
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270 Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat. 

... 

Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors d’edifici 
per les fraccions dels residus que tinguin recollida porta a porta, i per a les 
fraccions que tingui recollida centralitzada amb contenidors de carrer en 
superfície, haurà de disposar d’un espai de reserva en el que es pugui construir un 
magatzem de contenidors quan alguna de aquestes fraccions passin a tenir 
recollida porta a porta. 

El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que 
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la 
construcció de l’habitatge, i tindrà com a mínim una superfície de 3 m². 

Espais d’emmagatzemament immediat en habitatge 

Es proveirà cada habitatge d’ un espai de magatzem immediat de residus mínim 
de 45 dm3 per fracció i habitatge, resultant en un espai mínim de 225 dm3. 

En tot cas, per habitatges de més de quatre persones, calculats multiplicant per u 
les habitacions senzilles, i per dos les habitacions dobles, es farà el càlcul específic 
segons allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, o norma que el modifiqui 
o substitueixi. Aquests, a nivell informatiu són els següents: 

 

 

VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITATGE. 

Fracció Nombre d’ocupants en l’habitatge 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volum per 
habitatge 
(dm3) 

225,00 225,00 225,00 225,00 248,57 284,08 319,59 355,10 

De 1 a 6 ocupants per habitatge, el valor calculat és inferior al mínim, i per tant es reflecteix el 
mínim que és de 225 dm3. 

 

1.4 NORMATIVA ENERGÈTICA 

ZONA CLIMÀTICA 

Valls  es troba en la Zona Climàtica CTE 2013 és C3 

CONDICIONS ENERGÈTIQUES PER A NOUS EDIFICIS 

Serà d’aplicació en els nous edificis, i en les rehabilitacions quan: 

- atenguin més del 50% de la superfície de l’edifici o més de 1.000 m2 de sostre 

- locals o habitatges, quan les obres objecte de llicència afectin a més d’un 50% 
de la superfície 
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Condicions per a nous edificis. Habitatge 

 

 Baix (CTE 2013) Recomanat 

Limit de demanda energètica 
(kWh/m2/any). Calefacció 

20+1000/S1 <15 

Limit de demanda energètica 
(kWh/m2/any). Refrigeració 

15 <15 

Limit de Consum energètic. 
(kWh/m2/any). 

50+1500/S1 Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica 
ACS 

>=40 % >=70 % 

 

Transmitàncies U (W/m2K) Baix (CTE 2013) Recomanat 

Murs de façana i tancament en 
contacte amb el terreny 

0,73 0,2 

Cobertes 0,40 0,2 

Tancaments 0,60 0,25 

Obertures (Fulla i marc) 3,10 <1,6 

 

 

Condicions per a nous edificis. Terciari 

 

 Baix (CTE 2013) Recomanat 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m2/any). Calefacció 

Estalvi del 20% demanda 
referència 

<15 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m2/any). Refrigeració 

Estalvi del 20% demanda 
referència 

<15 

Límit de Consum energètic. Classe B Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica 
ACS 

>=30 % >=70 % 

 

Transmitàncies U (W/m2K) Baix (CTE 2013) Recomanat 

Murs de façana i tancament en 
contacte amb el terreny 

0,73 0,2 

Cobertes 0,41 0,2 

Tancaments 0,60 0,25 

Obertures (Fulla i marc) 3,10 <1,6 
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CONDICIONS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 

1. En el cas d’edificacions existents, quan el pla de façana coincideix amb 
l’alineació de vial, amb la profunditat màxima edificable o amb l’envolupant 
màxima de l’edificació, s’admetrà recréixer un màxim de 25 cm en tota la 
superfície de la façana per tal d’aplicar qualsevol dels sistemes d’aïllament tèrmic 
per l’exterior, amb les condicions següents: 

a) L’arrencada mai serà inferior a 3,25 m d’alçària respecte de la vorera. Per sota 
d’aquesta alçària s’estarà al que es determina per al cossos i elements sortints a 
les plantes baixes.  

b) En el cas de mitgeres s’ajustarà al que preveu el Codi Civil Català, que autoritza 
la construcció d’un envà pluvial d’un gruix màxim de 30 cm de cap a cap de la 
paret sobre l’espai veí.  

c) Caldrà aportar la certificació energètica i justificar que l’actuació global suposa 
millorar com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si la 
qualificació de partida fos B o C, o dos nivells si la qualificació de partida fos D, E, 
F o G.  

d) En qualsevol cas, s’haurà garantir la correcta entrega constructiva de 
l’increment de gruix amb les finques adjacents. 

2. En obres de rehabilitació d’edificacions existents, ja sigui a nivell de tot un 
edifici o bé de forma individual d’un habitatge, aquells cossos sortints tancats amb 
vidre, que constitueixen espais intermedis no climatitzats, vinculats a una actuació 
de millora energètica de l’immoble, no computaran a efectes de càlcul del sostre 
edificable màxim. 

a) Caldrà aportar la certificació energètica i caldrà justificar que l’actuació global 
suposa millorar com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si la 
qualificació de partida fos B o C, o dos nivells si la qualificació de partida fos D, E, 
F o G.  

b) Caldrà equipar-los de protecció solar en totes les orientacions, a excepció dels 
casos que s’aporti justificació de la seva innecessarietat. 

c) Caldrà mantenir el tram de façana que els separa de l’espai interior. 

d) No disposaran de cap sistema de climatització actiu, no admetran la 
permanència de les persones i només seran accessibles a efectes de neteja, 
conservació i manteniment. 

e) Quan la intervenció no sigui unitària de tot un edifici sinó que sigui de forma 
puntual, caldrà mantenir la barana existent i recular el tancament vidrat, aquest 
mantindrà la uniformitat de material, color i  

ENLLUMENAT EXTERIOR 

Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat 
exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, han de complir els 
requeriments establerts al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn; i al Real Decret 1890/2008, pel que s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les 
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
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SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ: REPERCUSSIÓ EN ESTALVI 
ENERGÈTIC 

A. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, 
sistemes més eficients i amb menor cost de manteniment. 

B. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les 
característiques següents: 

Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els 
enllumenaments exteriors, com ara làmpades de vapor de sodi d’alta 
pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es prioritzarà aquest ús 
també per la resta d’espai públic. 

Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat 
públic (cèl·lules fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de 
regulació del nivell lumínic (fluxors). 

MATERIALS AMB DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL 

Es recomana que els aïllaments acústics disposin d’un distintiu de garantia de 
qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya (280 Productes aïllants acústics 
i tèrmics amb material reciclat), etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca 
AENOR Medioambiente. 

1.5 NORMATIVA PAISATGE 

ESPAIS LLIURES DE PARCEL·LA 

1. Els projectes d’edificació han d’incloure un projecte de revegetació i/o 
enjardinament dels espais lliures de parcel·la i, si s’escau, de restauració de 
les àrees denudades de nova creació.  

S’entén que les obres d’enjardinament es realitzen als espais lliures, d’ús 
públic o privat. 

S’entén que les obres de restauració es duen a terme en aquelles àrees 
d’ocupació temporal que no han de ser urbanitzades ni enjardinades però 
que han sofert una alteració a causa de les obres (talussos i àrees 
perimetrals, parcel·les emprades com abocadors i préstecs, zones de 
instal·lacions auxiliars de les obres, etc.).   

2. L’objectiu de la restauració és la restitució de l’ús original del terreny 
(forestal/rural) en cas que aquest no es modifiqui cap a urbanitzable o bé, la 
revegetació d’un àrea per evitar fenòmens erosius, la desestabilització de 
talussos o per fomentar la integració paisatgística de l’actuació. 

Espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans 

1. Directriu sobre espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans. A les 
zones verdes i espais lliures urbans, la tria d’espècies vegetals cal que respecti 
els criteris següents: 

Adequar-se a les característiques climàtiques, edafològiques i 
topogràfiques de l’àmbit d’actuació. 

Presentar baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment 
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No necessàriament seran espècies autòctones, però no s’utilitzaran 
espècies amb demostrat comportament invasor. En aquest sentit, la 
detecció d’espècies invasores en les zones a urbanitzar requereix el seu 
control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació, i la gestió 
dels residus vegetals es farà de manera que no generi noves dispersions. 

A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb 
alt risc d’incendi, es recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat 
(relacionades a l’annex 2 del Decret 123/2005). 

2. A les àrees a restaurar s’han d’emprar sempre espècies autòctones; s’ha 
d’estendre en primer lloc terra vegetal, s’ha d’aplicar una hidrosembra o 
sembra (segons el pendent del terreny) i, si s’escau, es faran plantacions 
arbòries i/o arbustives. 

3. En el disseny de parcs i jardins s’han de seleccionar les espècies considerant 
la seva capacitat de regulació climàtica i cal compaginar aquest criteri amb el 
consum hídric de l’espècie. Així, s’ha de considerar: 

Quan la necessitat de refredar el microclima sigui compatible amb la 
capacitat hídrica del municipi, cal definir en els espais verds, especialment 
en vials, arbrat i vegetació amb alta evapotranspiració i capacitat 
d’ombreig, per tal de reduir la temperatura a l’interior de la ciutat  

Es prioritzarà la plantació d’espècies caducifòlies prop de les façanes 
meridionals dels edificis, de tal manera que permetin la insolació al hivern, 
i protegeixin del sol a l’estiu. 

ALTRES DISPOSICIONS EN RELACIÓ AMB ELS ESPAIS LLIURES 

1. En el supòsit que alguna de les zones verdes de la urbanització limiti amb una 
carretera, els projectes han d’establir les mesures de prevenció d’incendis 
forestals i les franges de seguretat i protecció establertes a la normativa 
aplicable (Decret 130/1998). 

2. D’acord amb la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es 
prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià 
(Erwinia amylovora), a les zones verdes públiques (incloent l’arbrat viari), no 
es podran plantar espècies dels gèneres recollits al Decret 42/2007, pel que 
s’estableixen mesures de prevenció del foc bacterià. 

1.6 NORMATIVA DE SÒLS 

La protecció del sòl es divideix en dos apartats: 

Geometria de pendents. 

Gestió de terres vegetals. 

GEOMETRIA DE PENDENTS 

La geometria de les pendents serà aquella que permeti evitar pèrdues de sòl per 
erosió per sobre de nivells de Baixa o Ninguna (FAO-PNUMA), i per tant de 10 Tn/ha 
i any. 

Es permetran pendents provisionals, durant la construcció, i amb caràcter 
temporal (inferior a 1 any) de Moderada (FAO-PNUMA), i per tant de 50 Tn/ha i 
any. 
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En tot cas, s’atendrà al següent: 

Queden exclosos talussos acabats en terres amb pendent màxim superior a 
3H:2V, recomanat 2H:1V. En casos excepcionals, i sempre que hi hagi una 
justificació específica, es permetran pendents fins a 1H:1V, acabats en terres, 
en els quals serà necessari preveure sistemes que permetin la retenció d’una 
capa mínima de terra vegetal de 10 cm. 

La següent geometria permesa seran talussos 1H:3V, i seran talussos acabats 
en roca sana, o amb una pell de protecció, com gabions o murs verds. 
S’evitaran les esculleres en vials amb façanes a edificació. 

L’alçada màxima dels talussos serà de 3 metres en general, i de 5 metres en 
vialitat quan es travessin espais lliures de caràcter extensiu. En aquest cas, es 
recomanen pendents màximes 2H:1V o més esteses. 

Tots els talussos, incorporaran una capa mínima de 30 cm., de terra vegetal 
per a la seva restauració. 

GESTIÓ DE TERRES VEGETALS 

Les terres vegetals, enteses com l’horitzó més superficial del sòl, fins a una 
fondària que pot oscil·lar entre 30 i 50 cm, són objecte de tractament específic, i 
per tant es decaparan en tots aquells sòls objecte de canvi efectiu d’ús de sòl. 

Aquestes s’abassegaran dins la pròpia parcel·la de forma adequada, en piles o 
marlets que no excedeixin 2 metres d’alçada. 

Es constituirà per a totes les zones a urbanitzar un banc de terres vegetals, de 
manera que no podrà sortir d’aquestes zones les terres vegetals de qualsevol obra, 
d’urbanització o edificació, pública o privada, mentre hi hagi espais públics o 
privats d’ús públic, per aquest ordre, dins la zona per restaurar. 

Les terres sobrants, es dedicaran obligatòriament en la restauració dels espais 
utilitzats per a l’abocament de terres excedentàries del propi sector. 

Es constituirà, a l’inici de les obres d’urbanització, un gestor del banc de terres 
vegetals, que preferentment serà l’administració local. 
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 Jose Luis Gordón, ambientòleg 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Mirada local SL 

 Francesc Coral Prades, consultor polític 

 Ignasi Roche Vallès, consultor polític 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastià Jornet i Forner, arquitecte Àngels Gil-Vernet i Huguet, advocada 

JORNET LLOP PASTOR SLP ADVOCATS ASSOCIATS 

Valls, març 2019 Valls, març 2019 
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