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CONTINGUT DEL PRESENT INFORME 

El present informe conté els resums, les valoracions i les respostes als escrits presentats durant el termini d’informació 
pública del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls. 

Aquest Informe abasta tant les al·legacions dels particulars com els informes dels organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 

L’informe s’estructura en quatre apartats, clarament diferenciats: 

1. Introducció 

En aquest primer apartat s’especifica la tramitació efectuada fins aquest moment; s’avança quin ha estat el resultat 
del període d’informació pública que recull el present informe, tot indicant els conceptes bàsics que en el mateix 
s’utilitzen; i es presenta un balanç estadístic sobre les al·legacions presentades. 

2. Identificació dels escrits presentats 

En el segon apartat es donen dades del nombre total dels escrits presentats al projecte de Pla. Seguidament, es 
relacionen els organismes i les persones físiques i jurídiques que han presentat escrits durant el període d’informació 
pública. 

3. Informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials 

En el tercer apartat es transcriuen, de forma resumida, els informes vinculants emesos pels organismes competents. Al 
final de cada resum es conclou amb els canvis que comporten les seves prescripcions, si és el cas. 

4. Síntesi de les al·legacions efectuades 

En el quart apartat es transcriuen, de forma resumida, les al·legacions presentades per persones físiques o jurídiques. 
Al final de cada resum es valoren els temes tractats i es conclou amb la proposta de resolució. 

Les al·legacions han estat agrupades per la seva temàtica i, dins de cada bloc i subbloc, es presenten segons ordre 
d’entrada en el registre de l’ajuntament de Valls. 

 

 

 

 

La documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls haurà de ser modificada en conseqüència, atenent 
les al·legacions que en coherència amb els objectius del Pla s’han d’estimar, així com aquells ajustos o precisions que 
l’equip redactor i els Serveis tècnics de l’ajuntament de Valls han considerat necessaris per donar coherència al 
document definitiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. TRAMITACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

El 16 de desembre de 2011 el Ple de l'ajuntament de Valls va acordar aprovar l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística 
municipal, així com els documents tècnics i mediambientals que l'integren. 

A la web “http://www.valls.cat” s'ha donat a conèixer per mitjans telemàtics l'acord d'aprovació de l'Avanç del Pla 
d'ordenació urbanística municipal, així com els seus continguts, d'acord amb l'apartat 23.2 del Decret 305/2006. 

 

El 7 de febrer de 2014 el Ple de l'ajuntament de Valls va acordar aprovar inicialment el Pla d'ordenació urbanística 
municipal (d’ara endavant POUM), i sotmetre l'expedient a informació pública durant dos mesos, sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, suspendre la tramitació de plans i llicències, donar 
audiència als ajuntaments limítrofs i donar publicitat a l'acord a la web local i al tauler d'anuncis. 

L’acord es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6573 (03.03.2014); al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 53 (05.03.2014); al diari El Punt Avui (06.03.2014); i al diari Camp de Tarragona 
(06.03.2014). A la web “http://www.valls.cat” es va donar a conèixer per mitjans telemàtics l'acord d'aprovació inicial 
del POUM, així com els seus continguts. El termini d’informació pública, tenint en compte les dates assenyalades, 
finalitzà el 7 de maig de 2014. 

Durant el període d’informació pública, els Serveis tècnics de l’ajuntament de Valls detectaren errors materials en el 
trasllat dels usos establerts del Pla general vigent al nou POUM que suposaven la suspensió de la tramitació de 
llicències en una gran extensió territorial. Havent constatat aquest fet, a finals del mes d’abril de 2014, l’ajuntament 
de Valls va comunicar a l’equip redactor la necessitat de fer una segona aprovació inicial del POUM. Durant el mes de 
maig l’equip redactor procedí a la revisió de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment, a fi i efecte de 
resoldre els errors materials detectats, així com corregir errors tipogràfics, actualitzar els referents normatius i 
millorar la regulació del règim del sòl no urbanitzable. 

 

El Ple de l'ajuntament de Valls, en sessió de 6 de juny de 2014, va acordar la segona aprovació inicial del Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Valls, i sotmetre novament a informació pública el POUM amb les prescripcions 
i/o condicions de l'informe de l'arquitecte municipal de data 29 de maig de 2014, per tal que les persones o col·lectius 
interessats que ho volguessin poguessin examinar la documentació i tinguessin la possibilitat de presentar les 
al·legacions que consideressin convenients, durant el termini esmentat. 

L’acord es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6645 (17.06.2014); al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 144 (23.06.2014); al diari El Punt Avui (13.06.2014); al diari Camp de Tarragona 
(13.06.2014) i al taulell d’anuncis de l’ajuntament de Valls (11.06.2014 – 12.09.2014). A la web 
“http://www.valls.cat” es va donar a conèixer per mitjans telemàtics l'acord d'aprovació inicial del POUM, així com els 
seus continguts. El termini d’informació pública, tenint en compte les dates assenyalades, finalitzà el 24 de setembre 
de 2014. 

A efectes de la redacció d’aquest informe, el darrer dels escrits valorats té data del 8 de gener de 2016. 
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1.2. PREÀMBUL ESTADÍSTIC I VALORACIÓ GENERAL DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Durant el període d’exposició al públic dels treballs del Pla d’ordenació urbanística municipal aprovats inicialment pel 
Ple de l'ajuntament de Valls, en sessió del 7 de febrer de 2014, es varen presentar un total de 78 al·legacions (4 d’elles 
fora de termini). 

Durant el període d’exposició al públic de la segona aprovació inicial efectuada pel Ple de l’ajuntament de Valls, en 
sessió de 6 de juny de 2014, es varen presentar un total de 57 al·legacions (16 d’elles fora de termini), de les quals 10 
corresponen a escrits que manifesten reiterar-se en els escrits ja presentats durant el primer període d’exposició 
publica. Així doncs, es considera que durant els dos períodes d’informació pública i fins a la data en que es redacta 
aquest informe (21 de juny de 2016) s’han rebut un total de 135 al·legacions.  

 

 

 

 

 

 

Aquest informe agrupa les al·legacions per blocs temàtics. Seguidament s’estableix una classificació de les al·legacions 
en base als blocs temàtics establerts: 

1. General; 

2. Sòl urbà consolidat; 

3. Sòl urbà no consolidat; 

4. Sòl urbanitzable delimitat; 

5. Sòl urbanitzable no delimitat; 

6. Sòl no urbanitzable; 

7. Catàleg de béns protegits; i 

8. Catàleg de masies i cases rurals. 

En cadascun dels grups es presenta una breu estadística i la valoració general de les al·legacions corresponents. 

En l’apartat 4 d’aquest document es pot consultar la relació de les al·legacions presentades amb la següent 
informació: codi d’identificació; número i data de registre; nom i cognoms del al·legant; entitat a la que representa; 
bloc temàtic; i sub-bloc temàtic. 

Pel que fa a les diferents respostes, s’ha considerat tres opcions possibles: 

- Al·legacions estimades. Es considera que el seu contingut bàsic pot ser incorporat substancialment en el document 
que ha de ser aprovat provisionalment, encara que aquesta incorporació no sigui una transcripció literal de la 
sol·licitud realitzada. El contingut bàsic de l’al·legació es considera adequat i raonat i no suposa modificacions 
substancials respecte el document aprovat inicialment. 

- Al·legacions estimades en part. Es considera que allò que sol·liciten pot ser incorporat parcialment en el document 
que ha de ser aprovat provisionalment, ja sigui amb la incorporació parcial de la seva totalitat o en la total d’una de 
les parts que es plantegen. Com és lògic, en aquest conjunt d’al·legacions s'incorporen diferents graus d'acceptació de 
les al·legacions presentades, de forma que pot existir en el seu intern diferències significatives respecte a les diverses 
sol·licituds realitzades en cada al·legació. 

ESTADÍSTICA DE LES AL·LEGACIONS

1a Inicial 78

2a Inicial 57

Total 135

Reiteracions 10

(sense reiterac ions) 125
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- Al·legacions desestimades. Es considera que allò que sol·liciten no pot ser incorporat substancialment en el document 
que ha de ser aprovat provisionalment. Les motivacions per desestimar les diferents al·legacions presentades s'exposen 
de forma individual. 

No obstant la classificació anterior, cal fer notar que els canvis a efectuar en els documents de l'aprovació provisional 
no provenen exclusivament de les respostes de les al·legacions "estimades" o "estimades en part", ja que també, i com 
a conseqüència del propi treball de l'equip redactor, les reunions mantingudes amb el consistori i els informes 
vinculants realitzats per organismes amb competències concurrents sobre l'ordenació territorial, s’introduiran altres 
modificacions, alguna de les quals pot incidir en aspectes de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del 
POUM. 
Bloc temàtic núm. % valoració % % %

Sub-bloc temàtic estimades
estimades en 

part
desestimades

1. General 10 8,0% 6 60% 3 30% 1 10%

Xarxa viària territorial 7 4 2 1

Propostes fora terme municipal 2 2

Errades materials 1 1

2. Sòl urbà consolidat 37 29,6% 20 54% 5 14% 12 32%

Canvi de qualificació 8 5 2 1

Condicions d'edificació i ús 29 15 3 11

3. Sòl urbà no consolidat 31 24,8% 5 16% 12 39% 14 45%

PAU-01. Antiga Fàbrica Dasca 1 1

PAU-03. Indústria-Fortuna 2 2

PAU-06. Santa Gemma 1 1

PAU-09. Sol i vent 1 1

PAU-17. Ca Magrané 1 1

PAU-20. Gassó Sud 1 1

PAU-22. Tennis Bon Sol 1 1

PAU-23. Plaça de l'Oli 1 1

PMU en general 1 1

PMU-01/02/03 1 1

PMU-04 Convent del Carme 3 1 2

PMU-04/05/06 4 4

PMU-06 Les Parellades 2 2

PMU-08. Font d'en Bosch 1 1

PMU-09. Molí dels Çacelada 1 1

PMU-10. Provença 8 8

PMU-18. Mossén Martí - Carretera Montblanc 1 1

4. Sòl urbanitzable delimitat 2 1,6% 0 0% 1 50% 1 50%

PPU-01/PPU-02 1 1

PPU-03/PPU-04 1 1

5. Sòl urbanitzable no delimitat 4 3,2% 1 25% 1 25% 2 50%

Porta Picamoixons 2 2

Porta Nulles 2 1 1

6. Sòl no urbanitzable 20 16,0% 2 10% 11 55% 7 35%

Canvi de classificació 8 1 7

Canvi de qualificació 3 3

Condicions d'edificació 9 2 7

7. Catàleg de bèns protegits 7 5,6% 1 3% 3 43% 3 7%

Incloure al catàleg o ampliar protecció 2 2

Excloure del catàleg o reduir protecció 4 1 3

Errades materials 1 1

8. Catàleg de masies 14 11,2% 5 36% 3 21% 6 43%

Incloure al catàleg 11 4 1 6

Correcció de dades 2 2

General 1 1

TOTAL 125 100,0% 40 32,00% 39 31,20% 46 36,80%
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Valoració conjunta de les al·legacions presentades 

Per a cadascun dels grups en els que han estat dividides les temàtiques tractades en els escrits rebuts durant els dos 
períodes d’informació pública del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment es presenta una 
breu estadística de les al·legacions corresponents: 

Del conjunt de les 125 al·legacions presentades han estat estimades 40 (32,0%), estimades en part 39 (31,2%) i 
desestimades 46 (36,8%). 

 

1. General. En el primer bloc es situen 10 al·legacions que signifiquen el 8% del total de les al·legacions presentades: 

- Una gran part dels escrits (7, en concret) efectuen reflexions sobre les reserves viàries efectuades pel Pla per a 
possibilitar el traçat de la variant est de Valls o el tancament de l’anella territorial en la seva part nord que 
comporten la seva oposició o traçats alternatius. 

- L’ajuntament d’Alió i els promotors d’un pla parcial d’aquell municipi manifesten el seu malestar per que 
interpreten que les propostes del POUM de Valls incideixen sobre territoris situats fora del seu terme municipal. 

- L’Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons presenta un escrit on recull una sèrie d’errades materials i de 
propostes ja efectuades amb anterioritat que no han estat ben recollides en el document aprovat inicialment. 

Més de la meitat d’aquestes al·legacions han estat estimades i una altra quarta part estimades en part, ja que les 
modificacions no suposen canvis en les determinacions bàsiques de l’ordenació establerta en el POUM. S’ha desestimat 
una al·legació que proposa anular la reserva del traçat de la variant per llevant del nucli de Valls que connecta la N-
240 amb la C-51 i les carreteres locals TV-2035 i TV-2034 (variant est). 

2. Sòl urbà consolidat. En el segon bloc es situen 37 al·legacions que signifiquen el 29,6% del total de les al·legacions 
presentades: 

- La major part de les al·legacions d’aquest bloc (29, en concret) tracten sobre les condicions d’edificació i ús 
establertes per a vàries de les qualificacions proposades. Algunes sol·liciten retornar a les condicions del Pla general, 
altres que es reconeguin els volums o usos existents i altres fan propostes d’ordenació alternatives a les que han 
estat aprovades inicialment. 

- Altres 8 al·legacions sol·liciten un canvi de qualificació, pel fet de tractar-se de persones que tenen propietats 
afectades pel sistema viari o pel sistema d’equipaments. L’Associació de Veïns Font de Santa Magdalena proposen un 
seguit de modificacions a l’entorn del barri. 

El 54% d’aquestes al·legacions han estat estimades i el 14% estimades en part, ja que les modificacions no suposen 
canvis en les determinacions bàsiques de l’ordenació establerta en el POUM. S’han desestimat el 32% de les 
al·legacions presentades en aquest bloc temàtic per diverses raons però, principalment, perquè les seves propostes no 
milloren l’ordenació o el funcionament del sòl urbà consolidat. 

3. Sòl urbà no consolidat. En el tercer bloc es situen 31 al·legacions que signifiquen el 24,8% del total de les 
al·legacions presentades: 

- Més de la meitat de les al·legacions incloses en aquest bloc (19, en concret) sol·liciten el manteniment íntegre dels 
planejaments derivats aprovats definitivament (PMU Provença i PERI 3 Hort del Carme), mantenir els pactes signats 
amb l’ajuntament (PERI 2 El Prado) o el retorn a les condicions que el Pla general estableix per a les unitats 
d’actuació delimitades (UA 8b i UA 14). 

- Hi ha 2 escrits que demanen revisar l’excés de cessions i l’escassa edificabilitat proposada per als sectors (PMU-08 i 
PMU-18). 

- La resta d’al·legacions tracten sobre demandes més específiques que van des de l’aclariment del règim transitori 
de llicències dins l’àmbit dels PMU delimitats; l’anul·lació d’un polígon d’actuació urbanística delimitat (PAU-23); la 
proposta d’ordenacions alternatives (PAU-03, PAU-09 i PAU-20); o l’exclusió de la seva propietat del l’àmbit 
delimitat (PAU-01). 
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De les 31 al·legacions s’han estimat totalment 5 i parcialment 12 pel que l’aprovació provisional haurà d’incorporar 
una part de les propostes presentades, reajustant parcialment l’ordenació i l’àmbit en aquells casos que no entri en 
contradicció amb les determinacions bàsiques. Pel que fa a les 14 desestimades ho han estat per no considerar-se una 
millora davant la proposta de l’aprovació inicial del POUM o per anar en contra del model de ciutat proposat en 
l’Avanç del Pla. 

4. Sòl urbanitzable delimitat. En el quart bloc es situen 2 al·legacions que signifiquen l’1,6% del total de les 
al·legacions presentades: 

- S’ha presentat 1 escrit dels promotors del PP 07 demanant incrementar l’edificabilitat proposada per als sectors 
PP-01 i PP-02, així com assumir el cost real del pont del Prado. 

- En l’altre escrit presentat, la Candidatura Unitària Popular (CUP) demana la desclassificació dels sectors PP-03 i PP-
04 ja que considera que la seva delimitació és contradictòria amb els criteris de desenvolupament sostenible. 

La primera al·legació ha estat estimada parcialment, mentre que la segona ha estat desestimada ja que el POUM 
aprovat inicialment concreta el model escollit en l'Avanç aprovat per unanimitat per tots els regidors del Ple. 

5. Sòl urbanitzable no delimitat. En el cinquè bloc es situen 4 al·legacions que signifiquen el 3,2% del total de les 
al·legacions presentades: 

- S’han presentat 2 escrits de propietaris inclosos en l’àmbit de la Porta de Nulles: un s’identifica com a 
compareixent; l’altre sol·licita que es reconegui com a sòl urbà. 

- S’han presentat 2 escrits de propietaris inclosos en l’àmbit de la Porta de Picamoixons: un demana mantenir la 
classificació i condicions del vigent PP 8; l’altre sol·licita que es reconegui com a sòl urbà. 

Els dos escrits referents a la Porta de Nulles s’estimen total o parcialment; els que fan referència a l’àmbit de la Porta 
de Picamoixons han estat desestimats en tant que el POUM aprovat inicialment concreta el model escollit en l'Avanç. 

6. Sòl no urbanitzable. En el sisè bloc es situen 20 al·legacions que signifiquen el 16% del total de les al·legacions 
presentades: 

- S’han rebut 9 escrits que demanen revisar les condicions d’edificació de les zones del sòl no urbanitzable o que han 
detectat errades materials o imprecisions en l’articulat normatiu. Tots ells han estat estimats total o parcialment, 
en tant que es consideren aportacions que milloren la proposta aprovada inicialment. 

- S’ha presentat 8 escrits demanant canvis de classificació de les finques que el POUM aprovat inicialment considera 
com a sòl no urbanitzable. Són significatives les al·legacions de propietaris que demanen mantenir les classificacions 
de les Naus de l’Estació, del PP 10 i del Bosc de Peixets. També hi ha un parell d'escrits de propietaris situats a les 
proximitats de la Plana d’en Berga que demanen ser reconeguts com a sòl urbà. La totalitat d’aquests escrits han 
estat desestimats en tant que les seves propostes van en contra del model aprovat en el document d’Avanç de Pla i 
no poden considerar-se una millora davant la proposta de l’aprovació inicial del POUM. Tant sols s’ha estimat 
parcialment una demanda secundària de reconeixement d’una edificació inclosa en l’inventari de les altres 
edificacions existents en sòl no urbanitzable. 

- S’ha presentat 3 al·legacions que demanen un canvi de qualificació dels sòls rústecs a sistema de serveis tècnics. 
Dos són de propietaris privats que demanen el reconeixement de dues àrees de servei (una benzinera existent, i una 
altre en previsió) i l’altre ha estat presentada per l’EMD de Picamoixons que demana definir una reserva de sòl per a 
la futura EDAR. Totes tres es consideren estimades en part, ja que les activitats que motiven l’escrit són compatibles 
amb la qualificació proposada pel POUM aprovat inicialment. 

7. Catàleg de béns protegits. En el setè bloc es situen 7 al·legacions que signifiquen el 5,6% del total de les 
al·legacions presentades: 

- S’han rebut 4 escrits que demanen excloure l’immoble de la seva propietat del Catàleg de béns protegits o rebaixar 
el grau de protecció. Tres han estat desestimats per que demanaven descatalogar elements que ja ho estan 
actualment i un estimat parcialment. L’altre ha estat estimada parcialment, acceptant-se una descatalogació parcial 
de l’element. 

- S’ha presentat 2 escrits demanant que s’ampliïn els criteris de catalogació o s’inclogui algun bé en el Catàleg de 
béns protegits. Tots dos es consideren estimats en part. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

ANÀLISI ESTADÍSTIC I TERRITORIAL DELS ESCRITS REBUTS I DEL RECULL D’INCIDÈNCIES DETECTADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

1. INTRODUCCIÓ 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 8  

- La Comissió d’arqueologia del Museu de Valls. Institut d’Estudis Vallencs comunica un seguit d’errades materials en 
la localització dels jaciments arqueològics inclosos en el Catàleg de béns protegits. Aquesta al·legació es considera 
estimada i caldrà corregir les errades detectades. 

8. Catàleg de masies i cases rurals. En el vuitè bloc es situen 14 al·legacions que signifiquen el 11,2% del total de les 
al·legacions presentades: 

- S’han rebut 11 escrits que demanen incloure en les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals algunes edificacions 
de la seva propietat que, segons la seva apreciació, s’ho mereixen. Quatre han estat estimats, sis desestimats i un 
estimat en part. 

- S’ha presentat 2 escrits que demanen la correcció d’algunes de les dades que apareixen en les fitxes del Catàleg de 
masies i cases rurals al respecte d’edificacions de la seva propietat. Tots dos escrits han estat estimats parcialment. 

- S’ha presentat 1 escrit que manifesta reservar-se el dret a ser inclosos o exclosos en el Catàleg de masies i cases 
rurals, d’acord amb noves informacions que clarifiquin el que això comporta. Aquesta al·legació es considera 
estimada. 

 

Un cop aprovat aquest informe, la resolució de cada al·legació serà comunicada, de forma individual, a cada al·legant. 
Cal precisar però, que en cada comunicat s’aconsellarà que, per a un major i més detallat coneixement de la resposta, 
és convenient consultar el document aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament. 
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2. IDENTIFICACIÓ DELS ESCRITS PRESENTATS 

Durant els dos períodes d’informació del projecte i informe ambiental del Pla d'ordenació urbanística municipal de 
Valls, s’han rebut els informes de 27 organismes afectats i 125 escrits d’al·legacions presentats per persones físiques o 
jurídiques. 

En síntesi, la participació ha estat la següent: 

 

Organismes 27

Entitats, empreses i particulars 125

Total 152

 

2.1. ORGANISMES 

En compliment del que disposa l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme consolidat, s’ha sol·licitat informe 
envers el Pla d’ordenació urbanística municipal sobre el qual el Ple de l’ajuntament de Valls acordà una primera 
aprovació inicial en sessió de 7 de febrer de 2014, i una segona aprovació inicial, en sessió de 6 de juny de 2014 als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

 

Els informes rebuts són els següents: 

O-01. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

O-02. Departament d’Economia i Finances. Servei d'Empresa 

O-03. Diputació de Tarragona. Servei de Carreteres 

O-04. Administrador de Infraestructuras Ferroviárias (ADIF) 

O-05. Agència Catalana de l'Aigua (2 informes) 

O-06. Direcció General de Protecció Civil 

O-07. Direcció General d'Indústria 

O-08. Agència de Residus de Catalunya 

O-09. Departament d’Empresa i Ocupació 

O-10. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

O-11. Direcció General de Comerç 

O-12. Direcció General de Turisme 

O-13. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

O-14. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

O-15. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA) 

O-16. Endesa Distribució Elèctrica 

O-17. Departament d'Ensenyament 

O-18. Agència de Salut Pública de Catalunya 

O-19. Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil 
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O-20. Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 

O-21. Consell Català de l'Esport 

O-22. Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) 

O-23. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

O-24. Departament de Cultura (2 informes) 

O-25. Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca 

O-26. Ministerio de Fomento. Secretaria general de infraestructuras 

O-27. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (Informe de carreteres i transport terrestre) 

2.2. ENTITATS I PARTICULARS 

> PRIMER PERIODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA 

CODI NOM AL·LEGANT REPRESENTANT A 

A.001 Maria Sole Vives  

A.002 Francisco José Barrau Clols  

A.003 Maurici Ribe Llenas  

A.004 Luis Mateos Iglesias  

A.005 Luis Mateos Iglesias  

A.006 Roser Vives Sendra  

A.007 José María Pinto Leiva  

A.008 Josep Lluís Blanc Costa LORRY PETROL, SL 

A.009 Maria Rosa Martínez Robert  

A.010 Angel Garcia Granero  

A.011 Jordi Murtra Ferré Marcos i altres 

A.012 Daniel Edgardo Gonzalez Vazques  

A.013 Victor Martin  

A.014 Joan Maria Guinovart Llagostera JOAN LLUIS ROSELL MARTÍ 

A.015 Francesc Jofré Vallvé AJUNTAMENT D'ALIÓ 

A.016 Josep Ruiz Martos 9 MAR IMMOBLES I GESTIÓ, SL 

A.017 TIERRAS Y CAMPOS DE LERIDA, SL  

A.018 Esteve Vidal Terencia  

A.019 Anna María Magriñá Castrejón RAMON MAGRIÑÀ BATALLA, SA 

A.020 Maria Ester Fabra Salvat INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS. COMISSIÓ D’ARQUEOLOGIA 

A.021 Jordi Montserrat Pérez  

A.022 Antonio Ceperuelo Viudez GRUP HABITATGES DE LA CANDELA 

A.023 Jordi Bonastre Bové SOCIETAT RESIDENCIAL IRLES, SL 

A.024 Andreu García Jané APGH DE LA XAMORA 
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A.025 Ramon Sendra Vidal  

A.026 Ramon Sendra Vidal  

A.027 Cesar Pau Alentorn  

A.028 Carles Fort Montefusco ASENTIA PROJECT, SL 

A.029 Carlos Guasch i Guasch i altre  

A.030 Albert Abulí Nuñez JOSEP MARIA PALMES COSIDO I ALTRES 

A.031 Carles Cirera Molina BUILDINGCENTER, SAU 

A.032 Salvador Casañas Pareta  

A.033 Joaquim Durall Serra i altre  

A.034 Anna Martí Forès  

A.035 Francisco Domingo Salvadó  

A.036 Josep María Aubareda Pamies  

A.037 Marta Garcés López MERCADONA, SA 

A.038 Daniel Edgardo Gonzalez Vazques  

A.039 Joan Manuel Solé Aguila i altre  

A.040 Enrique Domènech Benedicto GERMANS DOMENECH BENEDICTO I DOMENECH MATEU 

A.041 Octavi Fossas Batlle TOP CLASS XXI PROMOCIONS, SL 

A.042 Octavi Fossas Batlle TOP CLASS XXI PROMOCIONS, SL 

A.043 Octavi Fossas Batlle TOP CLASS XXI PROMOCIONS, SL 

A.044 Félix Bello López  

A.045 Félix Bello López  

A.046 Joan Escoté Huguet  

A.047 Olga López Domènech ROSINA SOLANES PUJOL  

A.048 Olga López Domènech EMD DE PICAMOIXONS 

A.049 Olga López Domènech JOSÉ M. SUÑÉ FIGUEROLA 

A.050 Josep Maria Ribé Robusté  

A.051 Anna Moix Ribé COMUNITAT DE BENS “HERMANOS MOIX CB” 

A.052 Josep Maria Català Ballester  

A.053 Joan Nadal Rodon  

A.054 Ramon Rovira Baldrich  

A.055 Llibertat Bigas Aubia  

A.056 Josefina Ollé Vives  

A.057 Jordi Ollé Torruella  MONTSERRAT ROCAMORA ALTES 

A.058 Pedro Campelo Sánchez IKEA IBERICA, SAU 

A.059 Antonio Caramés Cabanellas TELPA, SL 

A.060 Jaume Reyner Alimbau CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP 

A.061 Maria Dolores Gaya Calmet  

A.062 Josep Maria Solé Brunel COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI BAIXADA DE L'ESGLÈSIA, 2 

A.063 Pau Magí Santó Capellades  
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A.064 Pau Magí Santó Capellades  

A.065 Antonio Ceperuelo Viudez GRUP HABITATGES DE LA CANDELA 

A.066 Judith Balanyà Rebollo  

A.067 Jordi Montserrat Pérez  

A.068 Francesc Ulldemolins Aguadé ESTACIÓ CENTRE, SL 

A.069 Pere Magriñà Cortes  

A.070 Josep Maria Fossas Felius JUNTA COMPENSACIÓ PLA ESPECIAL 6 PROVENÇA 

A.071 Joan Llorach García SOCIETAT AGRICOLA SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS, SCCL 

A.072 Jaume Borras Barber TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, SL 

A.073 Josep Vidal Fàbrega FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 

 

A.074 Teresa Maria Solanes Figuerola (fora de termini)  

A.075 Gemma Martínez Santiago (fora de termini) A.VV. FONT DE SANTA MAGDALENA 

A.076 Miquel Solé Sanromà (fora de termini) NATIC, SL 

A.077 Esteve Fernández Tura (fora de termini) NEAR IBERIA, SL 

 

> SEGON TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA 

CODI NOM AL·LEGANT REPRESENTANT A 

A.078 Pedro Campelo Sánchez IKEA IBERICA, SAU 

A.079 Francisco Nadal Serra COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PARKING ESCORXADOR 

A.080 Carles Pasquina Bernal BATPAS PROMOCIONS, SL 

A.081 Carles Pasquina Bernal DICAP ARQUITECTURA, SL 

A.082 Jordi Murtra Ferré i altres  

A.083 Joaquim Durall Serra i altre  

A.084 Antonio Caramés Cabanellas TELPA, SL 

A.085 Carlos Guasch i Guasch i altra  

A.086 Josep Lluís Blanch Costa LORRY PETROL, SL 

A.087 Marcel·li Morera Figuerola CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS 

A.088 Jordi Regalodo Cubero BUILDINGCENTER, SAU 

A.089 Francesc Xavier Ulldemolins Ballespir ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL (ASSEM) 

A.090 Francesc Xavier Ulldemolins Ballespir INDUNAVA 

A.091 Pere Espadaler Maman JUNTA DE VEÏNS PLANA D'EN BERGA 

A.092 Albert Abulí Núñez FAMÍLIA COSIDÓ  

A.093 Marta Micó Martí  

A.094 Pedro Campelo Sánchez IKEA IBERICA, SAU 

A.095 Gerard Nogués Balsells CANDIDATURA UNITÀRIA POPULAR (CUP) 

A.096 Marcel·li Morera Figuerola CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS 

A.097 Jordi Massó Sagarra LIDL SUPERMERCADOS, SAU 

A.098 Francesc Jofré Vallvé AJUNTAMENT D'ALIÓ 
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A.099 GERMANS BATET TERREU  

A.100 Magí-Joan Batet Terreu SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 

A.101 Magí-Joan Batet Terreu SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 

A.102 Javier González Álvarez DEUTSCHEBANK, SAE 

A.103 Carmina Terricabras Gibert i altre 

A.104 Robert Torrellas Rebull  

A.105 Jaume Reyner Alimbau CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP 

A.106 Pilar Agullo Musolas  

A.107 Mercè Mateu Fàbregas SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 

A.108 Eulàlia Olivé i Olle i altra OLIVÉ OLLÉ IMMOBILIARIA, SL 

A.109 Joan Antoni Linares Torres SOCIETAT AGRÍCOL I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL 

A.110 Míriam López Cebrian  

A.111 Juana Jabalera Padial SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 

A.112 Gregorio Espinosa Yllezcas SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 

A.113 Montserrat Figueras Ribé  

A.114 Robert Ferrando Bergadà RESIDENCIAL RUANES PARC, SL 

A.115 Olga López Domènech YOLANDA LÓPEZ GAVARRÓ 

A.116 Olga López Domènech  

A.117 Olga López Domènech EMD DE PICAMOIXONS 

A.118 María Cartanyà Clols PAQUITA BENET BOLADERES 

A.119 Òscar Brú Magarolas MIRAMAR, SA 

 

A.120 Josep Garriga Barceló (fora de termini)  

A.121 Josep Garriga Barceló (fora de termini) PROINVER TARRACO S.L. 

A.122 Joan Albert Font Herrera (fora de termini)  

A.123 Miquel Solé i Sanromà (fora de termini) NATIC, SL 

A.124 Miquel Solé i Sanromà (fora de termini) NATIC, SL 

A.125 Emilia Anton Soler (fora de termini) 3 GERMANS ANTON SOLER 

A.126 Miquel Solé i Sanromà (fora de termini) NATIC, SL 

A.127 Agustí Tarrés Aznàrez (fora de termini) JOSEP CUNILLERA MARTÍ 

A.128 Josep Maria Solé Arjona (fora de termini) COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI PG. CLARIANA 31 

A.129 Lucía Iglesias Arias (fora de termini)  

A.130 Angel Escanciano Fernandez (fora de termini) NESFER, SL 

A.131 Núria Pedrol Porta (fora de termini) PERE PEDROL TORRENS 

A.132 Montserrat Freixes Comas (fora de termini)  

A.133 Miguel Angel Retamero (fora de termini)  

A.134 J.Antoni Linares Torres (fora de termini) SOCIETAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS, SCCL 

A.135 J.Antoni Linares Torres (fora de termini) SOCIETAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS, SCCL 
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3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

O-01. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

El 14 de març de 2014, l’Àrea de Xarxa ferroviària i Projectes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
emet un informe FAVORABLE en el que es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

- No afecta els terrenys en explotació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

El 10 de juliol de 2014, l’Àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
emet un segon informe en el que es ratifica en el contingut del primer informe. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-02. Departament d’Economia i Finances. Servei d’Empresa 

El 3 d’abril de 2014 el Servei d’Empresa dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya emet un informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en 
l’expedient corresponent): 

a) ELECTRICITAT 

1. Línies elèctriques existents: 

- S'han de respectar les servitud de pas d'energia elèctrica exigides reglamentàriament. Si cal modificar-les, 
caldrà assolir un mutu acord entre el peticionari de la modificació i el titular de la infraestructura elèctrica, o 
en cas de manca d'acord, atendre les prescripcions dels articles 153 i 154 del Reial decret 1955/2000, d'1 de 
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. 

- Les línies elèctriques aèries d'alta tensió han de complir el que preveu el Reial decret 223/2008, de 15 de 
febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d'alta tensió. Recordar que, en zona urbana, s'han de complir les condicions de seguretat reforçada, tal i com 
indica la ITC-LAT.O7, adaptant-les-hi si no les compleixen. Qualsevol trasllat de línies aèries d'alta tensió, s’ha 
d'aprofitar per a passar-les a soterrades. 

- No es podran fer traçats soterrats de conduccions energètiques a les proximitats de les canalitzacions 
elèctriques, a distàncies inferiors a les establertes reglamentàriament. Quan l'actuació a realitzar pugui afectar 
aquestes canalitzacions, caldrà atendre el que indica la ITC-LAT-06 del Reial decret 223/2008, i el Decret 
120/1992, de 28 d'abril, i la modificació d'aquest, prevista al Decret 196/1992, de 4 d'agost. 

- A més, cal tenir present, prèviament a l'obertura de rases, i per tal de reduir les possibles accions de tercers a 
la xarxa elèctrica subterrània, les prescripcions de l'Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el 
procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Quan es tracti d'obres i construccions a l'àrea d'influència o d'afectació de les línies en servei, caldrà atendre 
prèviament la Resolució de 4-11-88 per la qual s'estableix un Certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

- No es podrà edificar a sota ni a l'entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les reglamentàries, d'acord 
amb la legislació vigent. 

- No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que puguin afectar les servituds de les 
línies elèctriques. 

2. Noves línies elèctriques d'alta tensió: 
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Pel que fa referència a la instal·lació de noves línies elèctriques d'alta tensió aèries i soterrades, serà 
prescriptiu el compliment del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries. Qualsevol implantació de noves línies elèctriques d'alta tensió en zona urbana ha de ser 
soterrat, tenint en consideració els requeriments de seguretat. 

A més, a les zones on la xarxa elèctrica de distribució correspon a ENDESA, s'ha de donar compliment a les 
normes tècniques particulars d'aquesta empresa, aprovades per Resolució del director general d'Energia i Mines, 
de 29 de desembre de 2006. 

3. Noves línies elèctriques de baixa tensió i instal·lacions d'enllumenat públic: 

Les noves instal·lacions, ampliacions i modificacions d'aquestes instal·lacions han de complir el Reial decret 
842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

Remarcar que les instal·lacions d'enllumenat públic han de complir, específicament, la ITC-BT-09 "instal·lacions 
d'enllumenat exterior" de l'esmentat Reglament. 

A més, a les zones on la xarxa elèctrica de distribució correspon a ENDESA, s'ha de donar compliment a les 
normes tècniques particulars d'aquesta empresa, aprovades per Resolució del director general d'Energia i Mines, 
de 29 de desembre de 2006. 

4. Infraestructures elèctriques en sòl no urbanitzable: 

La implantació de línies elèctriques en sòl no urbanitzable, comportarà que es dugui a terme l'avaluació 
d'impacte ambiental en els casos que determini la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient, el Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, així com el Decret 328/1992, de 
14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

b) HIDROCARBURS 

1. Infraestructures de gas: 

S'haurà de respectar la reglamentació aplicable vigent, en concret: 

- Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, en especial la ITC-ICG 01. 

- Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a 
instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl i Decret 196/1992, 
de 4 d'agost, que el modifica parcialment. 

- Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis 
públics que discorren pel subsòl. 

2. Infraestructures d’instal·lacions petrolíferes: 

S'haurà de respectar la reglamentació aplicable vigent, en concret: 

- Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, modificat pel Reial decret 1523/1999, pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions petrolíferes i, en concret, la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP 04 "instal·lacions per al 
subministrament a vehicles". 

- Reial decret 1562/1998, de 17 de juliol, pel qual es modifica la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP 02 
"Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers". 

c) ACTIVITATS EXTRACTIVES 

El document que analitzem, en el seu Capítol 111, article U6. d'Agrari i recursos naturals, estableix que l'ús 
serà sempre provisional, la qual cosa considerem que no es pot generalitzar per a les activitats extractives. 

Entenem per aquest ús provisional el que defineix l'article 53 del Text Refòs de la Llei d'Urbanisme. Configurat 
doncs l'ús provisional com una situació prèvia al desenvolupament del planejament, no és aplicable a les 
activitats extractives en general. 
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Si es volen establir limitacions de caire temporal, considerem més encertat recórrer a la figura de l'ús 
temporalment condicionat; cal tenir en compte que tota activitat extractiva és per definició limitada en el 
temps, doncs sempre dependrà de l'esgotament del recurs que s'exploti. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) Fer esment a les característiques de les noves línies elèctriques de baixa tensió i instal·lacions d'enllumenat públic 
en l’article 26. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització; 

Complementar la reglamentació aplicable vigent en matèria d’infraestructures d’energia elèctrica a la que es fa 
referència en l’article 73. Protecció dels sistemes i règim jurídic relacionat amb les llicències; i 

Fer esment a les característiques de les noves línies elèctriques en el sòl no urbanitzable en l’article 245. Condicions 
d'implantació de les noves infraestructures tècniques i ambientals. 

b) Fer referència a la reglamentació aplicable vigent en matèria d’infraestructures d’hidrocarburs en l’article 73. 
Protecció dels sistemes i règim jurídic relacionat amb les llicències. 

c) Corregir el redactat de l’article U6.4 Extractiu, en el sentit de considerar les activitats extractives com a 
condicionades temporalment. 

O-03. Diputació de Tarragona. Servei de Carreteres 

El 8 d’abril de 2014 el Servei d’Assistència al Territori (Unitat d’Explotació de Carreteres) de la Diputació de Tarragona 
emet un informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) A l'article P19 "Tanques a espai públic i entre veïns" de les Normes urbanístiques del POUM cal mencionar el règim 
normatiu pels tancaments situats a la zona d'influència de les carreteres de la xarxa local de la Diputació. En aquest 
sentit, cal considerar el següent: 

- L'article 83 del Reglament de carreteres obliga a situar els tancaments més enllà del límit de la línia 
d'edificació llevat que, per les seves característiques constructives, no impedeixin la visibilitat al seu darrera 
des d'una alçada d'1 metre sobre el terreny. 

- L'article 80 de l'esmentat Reglament permet situar dintre de la zona de servitud els tancaments arbustius o 
diàfans de baixa combustibilitat sempre que no afectin les condicions de visibilitat i seguretat de la carretera 
ni puguin menyscabar les facultats dels òrgans administratius en relació amb la protecció i l'explotació del 
domini públic viari. A tal efecte, els tancaments diàfans poden tenir un fonament d'obra de fàbrica que 
sobresurti, com a màxim, 0,30 m per sobre del terreny i sempre que no es creï un obstacle rígid, sobre tot en 
zones planeres, que suposi un perill pels vehicles que, accidentalment, puguin sortir de la carretera. Pel que fa 
als tancaments arbustius, no poden tenir una alçada superior a 1,20 m per sobre del terreny. 

b) Als plànols de protecció dels sistemes hi ha un tram a la carretera TV-2034, en passar pel centre cívic Clols i la 
plaça de Sant Joan, on no es defineixen les línies de les zones de protecció i d'edificació. En aquest cas es considera 
que aquestes existeixen igualment, segons el Reglament de carreteres. 

Si el POUM aprovat definitivament no defineix la línia d'edificació en sòl urbà, s'entén que aquesta es situa a 25 m 
de l'aresta exterior de la calçada. Si el que es vol és reduir la distancia d'aquesta línia d'edificació en sòl urbà 
s'haurà de justificar en base als criteris establerts al mateix Reglament de Carreteres. 

c) A la carretera TV-2035 les línies de les zones de protecció i d'edificació haurien de seguir paral·lelament l'eix de 
la carretera fins arribar a la rotonda (és a dir que també farien corba fins arribar a la rotonda). 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 
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a) En l’article 73. Protecció dels sistemes i règim jurídic relacionat amb les llicències ja es fa referència a que en 
l’entorn del sistema viari caldrà donar compliment a allò que disposa la legislació sectorial vigent, segons es tracti de 
vies estatals, autonòmiques, de la Diputació, o municipals. 

b) El centre cívic Clols i la plaça de Sant Joan estan classificats com a sòl urbà en el PGOU vigent i en el POUM aprovat 
inicialment han estat classificats com a sòl urbanitzable no delimitat com a conseqüència d’una errada tècnica que 
caldrà esmenar. En aquest àmbit (i d’acord amb l’article 87 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament general de carreteres) es proposa reduir la línia d’edificació a 10 metres, ja que és la distància a la que 
es troba l’edificació del centre cívic Clols. 

c) Grafiar les línies d’edificació de la carretera TV-2035, seguint el seu traçat actual, no el proposat. 

O-04. Administrador de Infraestructuras Ferroviárias (ADIF) 

El 9 d’abril de 2014 la Gerència de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviárias (ADIF) emet un informe 
FAVORABLE, amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) Aplicación específica de la normativa sectorial al planeamiento analizado: 

a.1. Memoria y Normas Urbanísticas. 

Se recogen las limitaciones a la propiedad de la zona de Dominio Público Ferroviario, la Zona de Protección y la 
Línea Límite de Edificación, de acuerdo con la legislación sectorial ferroviaria vigente: Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario (LSF); y Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario (RSF). 

En los documentos examinados aparecen correctamente redactados los aspectos más relevantes en la propia 
Normativa Urbanística, referentes al Sistema General Ferroviario y las limitaciones a la propiedad. 

En concreto en el CAPÍTOL 11. SISTEMES PER LA MOBILITAT, SECCIÓ 2A. SISTEMA FERROVIARI. CODI F. 

a.2. Planos de ordenación. 

Concretamente en la serie de planos 7.01. 7.02. 7.03. 7.04 PROTECCIÓ DELS SISTEMES, en los que también se 
incluyen el esquema de las limitaciones a la propiedad, se puede observar que el Sistema General Ferroviario se 
representa con suficiente claridad y precisión. Aunque no se trama con color específico, se recogen las zonas y las 
protecciones ferroviarias que se definen en las leyes sectoriales, entre las que destacamos: 

- La Zona de Dominio Público que aparece representada como una franja de terreno de 5 metros al lado de la 
arista exterior de la explanación ferroviaria, para suelos con clasificación distinta de suelos no urbanizables. 
Esta distancia se convierte en 8 metros para aquellos suelos no urbanizables. 

- La Zona de Protección Ferroviaria que aparece representada como una franja de terreno delimitada, 
interiormente, por la zona de dominio público y, exteriormente, por una línea paralela situada a 8 metros de la 
arista exterior de la explanación, 70 metros para los suelos no urbanizables. 

- La línea Límite de Edificación aparece correctamente representada, a 20 metros de la arista exterior más 
próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista y a 50 metros para los 
suelos no urbanizables. 

En parte de los suelos urbanos consolidados se puede observar una invasión de la línea Límite de Edificación. La 
Normativa ferroviaria recoge estos casos previendo la posibilidad de tramitar una solicitud de reducción de esta 
línea, dirigida al Presidente del Consejo de Administración de ADIF. En el supuesto de no iniciar este trámite se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, art. 26.3. en el que se cita literalmente 
que: "En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de reparación y 
mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción… En todo caso, tales obras requerirán la 
previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, el cual podrá establecer las condiciones en 
las que deban ser realizadas, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran resultar necesarios 
en función de la normativa aplicable." 
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b) Situación acústica, ruidos y vibraciones. 

Teniendo en cuenta que las edificaciones previstas en la zona colindante con el Sistema General Ferroviario son de 
carácter residencial, y que conforme a la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido ligado a las infraestructuras 
ferroviarias hay una franja afectada por una servidumbre acústica, entendemos que el planeamiento debería 
considerar la situación acústica actual, en lo relativa a ordenación de usos, así como la previsión de las medidas 
correctoras necesarias para garantizar los niveles objetivo de calidad acústica que sean de aplicación. Respecto a 
este última aspecto, la Ley del Sector Ferroviario establece que: "Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la 
zona de dominio público y en la zona de protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o 
construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias será costeada por los 
promotores de las mismas" (véase art. 15, 1 LSF). De igual forma, la normativa del POUM debe poner de 
manifiesto la necesidad de que las edificaciones proyectadas en la zona de protección del ferrocarril, aporten 
obligatoriamente un estudio de ruidos y vibraciones previo a la concesión de las licencias de edificación. 

c) Calificación del Edificio de la Estación. 

En el Catalogo de "Béns a protegir del terme municipal de Valls" se incluye el edificio de la estación del 
ferrocarril, con el código V77, con calificación de Sistema Ferroviario. Se redactan varios aspectos relacionados 
con la protección del inmueble, cuando en realidad el edificio resulta que es bien de dominio público ferroviario, 
por lo que cualquier obra de conservación, modificación, restauración que lleve a cabo ADIF, se ejecutará de 
acuerdo con las necesidades y funcionalidades ferroviarias previstas, en compatibilidad con la seguridad del 
tráfico ferroviario, el interés general y sin perjuicio de las competencias de otras administraciones (véase art. 15, 
1 LSF). Por ello entendemos que conviene suprimir la protección figurada en el Catálogo, al considerar que 
acarrea condicionantes que pueden resultar contrapuestos a las futuras necesidades y funcionalidades ferroviarias 
de interés general. 

d) Informe del Ministerio de Fomento. 

No existe referencias del preceptivo informe y se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el art. 7.2 LSF .- ... "en los 
casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanística que 
afecte a líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las 
zonas de servicio previstas en el artículo 9, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá 
enviar, con anterioridad a esta, el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que emita, en el plazo de 
un mes computado desde la fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo relativa a las materias de su 
competencia, informe comprensivo de las observaciones que, en su caso, estime convenientes." 

e) Participación en el Planeamiento de desarrollo: 

En el POUM se han definido una serie de ámbitos de desarrollo, alguno de ellos con suelos implicados de ADIF, ya 
sean con fragmentos colaterales o, como en el caso del PMU-11, en el que interviene toda la planta del trazado 
ferroviario con el objetivo de posibilitar el cubrimiento del mismo, mejorando la conectividad de la villa de Valls. 
Para estos suelos se debería crear una nueva calificación urbanística que permitiese la doble calificación. Por una 
parte estaría el suelo como Sistema General ferroviario y en el vuelo la calificación que le corresponda, por 
ejemplo Viales o Zonas de Parques y Jardines, etc. En el caso que nos ocupa hemos localizado la calificación en 
superficie de "VJ Sistemes de places i jardins urbans". 

Cabe recordar que sobre la vertical de la losa que se construya encima de la plataforma ferroviaria, por tanto en 
zona de dominio público ferroviario, no se admitirán usos edificatorios, realización de obras ni instalaciones de 
ningún tipo, con la única excepción de que se justifique un interés general de la necesidad, en cuyo caso se 
recogerán las medidas de protección que se consideren pertinentes para evitar daños y perjuicios a la 
infraestructura ferroviaria, a sus elementos funcionales, a la seguridad de la circulación, a la adecuada 
explotación de aquella y al medioambiente. 

Por otra parte resulta de aplicación lo dispuesto en art. 25.1 RSF que dice: “.... Siempre que se asegure la 
conservación y el mantenimiento de la obra, el planeamiento urbanístico podrá diferenciar la calificación 
urbanística del suelo y el subsuelo, otorgando, en su caso, a los terrenos que se encuentren en la superficie 
calificaciones que los hagan susceptibles de aprovechamiento urbanístico". 
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La determinación exacta de estas superficies de "suelo - vuelo", se establecerán en el proceso de desafectación por 
capas. Todo ello servirá para el replanteo del proyecto de urbanización, previamente consensuado con la Dirección 
de Operaciones e ingeniería de la Red Convencional de ADIF en lo que afecta a las zonas de protección ferroviaria. 
Con todo ello se podrá elaborar el proyecto de reparcelación, con el reparto de derechos y cargas urbanísticas en 
el que ADIF participará como un propietario más de suelo. 

Los ámbitos localizados con participación de suelos de ADIF corresponden a los siguientes: 

 - Porta de Picamoixons y PMU-10 (superficie implicada de 215,50 m² y 86,67 m², respectivamente 

 - PMU-11 (superficie implicada de 1.941,42 m²). 

 - PMU-15 (superficie implicada de 891,92 m²). 

Los suelos que participan en estos ámbitos tienen el carácter de "suelos demaniales" y, en consecuencia, ADIF 
debería proceder a la tramitación de la desafectación del servicio ferroviario, salvo aquellos en los que no resulte 
posible. Para ello debemos seguir el procedimiento determinado por la legislación que regula el patrimonio del 
Estado, por lo que la previsión contenida en el planeamiento deberá quedar condicionada, en todo caso, a la 
previa desafectación de los suelos que resulten innecesarios para la explotación y, asimismo, a lo que determine la 
Administración pública competente en materia de planificación de infraestructuras ferroviaria. 

Salvo mejor apreciación, la suma de los suelos de ADIF que se pueden aportar o resultar con una nueva calificación 
urbanística asciende a 3.108,51 m². 

El 18 de juliol de 2014 la Gerència de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviárias (ADIF) emet un segon informe en 
el que es REITEREN en el contingut del primer informe. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) Seguir recollint en la Memòria, Normes urbanístiques i Plànols d’ordenació del POUM les limitacions a la propietat de 
la zona de domini públic ferroviari, la zona de protecció i la línia límit d’edificació, d’acord amb la legislació sectorial 
ferroviària vigent. Estudiar si és oportú sol·licitar la reducció de la línia límit d’edificació en alguna part del sòl urbà 
consolidat. 

b) Cal indicar que l’Ajuntament de Valls, té aprovada una Ordenança reguladora de la contaminació acústica i les 
vibracions al terme municipal, que incorpora un Mapa de capacitat acústica, en compliment a la Llei 37/2003, de 17 
de novembre, de soroll. 

Al respecte de les obres i edificacions que es realitzin dins la zona de protecció del sistema ferroviari, cal recordar que 
en l’article 87. Proteccions del sistema ferroviari de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment, es 
determina: 

1. Les construccions, les edificacions, les instal·lacions, com també els usos que s'estableixin dins el sistema 
ferroviari, estaran subjectes al règim de protecció establert a la legislació sectorial vigent en la que es delimita 
una zona de domini públic, i la zona de protecció, així com la línia límit l’edificació que s'estableix en la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario i l’Orden FOM/2230/2005, de 6 de juliol, en la que s’estableix 
una reducció del límit d’edificació en sòl urbà. Aquest mateix règim de protecció serà igualment d’aplicació en 
els instruments de que desenvolupin el POUM. 

2. Les autoritzacions d'activitats d'obres, instal·lacions i usos en les zones de domini públic, de servitud i 
d'afectació de la xarxa ferroviària hauran de sol·licitar-se a l'administració ferroviària competent.  

c) L’Estació de Ferrocarril de Valls ja estava inclosa en el catàleg de béns a protegir que formava part del PGOU 
publicat el 17 de febrer de 1988. En concret, apareixia en el llistat d’edificis de Valls amb el codi E-127 i es protegia el 
seu volum exterior. D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català: “Els béns immobles que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin inclosos en catàlegs 
de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns culturals d'interès 
nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i queden inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català.” 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

ANÀLISI ESTADÍSTIC I TERRITORIAL DELS ESCRITS REBUTS I DEL RECULL D’INCIDÈNCIES DETECTADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 20  

d) En data 24 de gener de 2012 l’ajuntament de Valls sol·licità informe a la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento sobre l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal, sense rebre resposta. Així mateix, en 
data 10 de març de 2014 i en data 17 de juny de 2014, sol·licità informe a les dues aprovacions inicials del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Valls (veure contingut dels informes en aquest document). 

e) Definir una doble qualificació per als sòls de domini públic ferroviari inclosos en l’àmbit del pla de millora urbana 
PMU-11, diferenciant entre la qualificació del sòl i la del subsòl. Excloure, en la mesura de lo possible, els sòls 
propietats d’ADIF dels àmbits dels plans de millora urbana PMU-10 i PMU-15 i de l’àmbit de sòl urbanitzable no 
delimitat Porta de Picamoixons. En tot cas, serà en el moment de tramitar els documents de planejament derivat i de 
gestió d’aquests sectors quan es determinarà si hi ha sòls propietats d’ADIF que han de formar part d’aquests àmbits. 

O-05.1 Agència Catalana de l'Aigua 

El 9 d’abril de 2014 la Demarcació Territorial de Tarragona de l’Agència Catalana de l’Aigua emet un informe amb el 
contingut següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) Pel que fa l’abastament, s’informa DESFAVORABLEMENT, ja que no s’acredita la suficiència de recursos per a 
atendre la suma de les necessitats actuals d’abastament i les que esdevinguin pel desenvolupament dels diversos 
sectors de creixement previstos (independentment si aquests es troben el sòl urbà o sòl urbanitzable). Així doncs, 
s’haurà d’especificar detalladament les disponibilitats actuals, desglossades en funció de la seva procedència (per 
ex. CAT, aprofitaments propis), de manera que el volum disponible haurà de ser superior al sumatori entre la 
despesa actual i la que esdevingui com a conseqüència del desenvolupament dels diferents creixements previstos al 
municipi d’acord amb la proposta de POUM. 

b) Respecte el sanejament, aquesta Agència proposa la inclusió d’una reserva de sòl i pressupost necessaris per la 
instal·lació d’un sistema de depuració propi en els sectors de planejament derivat i de sòl urbà no consolidat, 
d’acord amb allò informat en aquest apartat. No obstant això, i en el tràmit de comunicació dels projectes 
d’urbanització respectius per l’ajuntament, l’Agència avaluarà si pot ser viable la connexió dels sectors al sistema 
públic de sanejament i, en cas afirmatiu, admetrà la subscripció del Conveni de sanejament. 

c) Pel que fa a la inundabilitat, s’informa DESFAVORABLEMENT ja que caldrà realitzar els corresponents estudis 
d’inundabilitat per les lleres que a continuació s’enumeren, juntament amb els sectors de creixements afectats: 

• Torrent de Sau Pou: sectors Porta Picamoixons, PMU-09, PMU-10. 

• Torrent del Catllar: sector Porta Pla de Santa Maria. 

• Rasa de la Feredat: sectors PPU-06 i PMU-15 (nucli de Picamoixons). 

Conclusió: 

Caldrà trametre a l’Agència Catalana de l’Aigua informació en relació als diferents aspectes tractats en l’informe 
desfavorable, i sol·licita l'emissió d'un nou informe. Aquesta nova informació haurà de contenir: 

a) Acreditar la suficiència de recursos per a atendre la suma de les necessitats actuals d’abastament i les que 
esdevinguin pel desenvolupament dels diversos sectors de creixement previstos en l’Annex 3. Cicle de l’aigua de 
l’Informe de sostenibilitat ambiental del POUM, adjuntant l’Informe tècnic del servei municipal d’aigua de Valls sobre 
les demandes hídriques del Pla general de Valls efectuat per l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua 
potable i clavegueram del municipi de Valls (SOREA, SA) el 8 d’abril de 2013. 

En aquest informe es justifica: 

- El consum d’aigua potable de l’any 2011 ha estat de 1.849.591 m³, amb un cabal mitjà de 5.067 m³/dia. 

- La quantitat disponible de recursos d’aigua propis i aliens: 4.488 m³/dia. 

- El cabal d’aigua potable per fer front a les necessitats del POUM és de 6.069 m³/dia. 

- El dèficit hídric del nucli de Valls és de 1.089 m³/dia. 
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Aquestes previsions superen, de molt, el consum actual de Valls, que és de 202 litres/persona i dia. Prenent de 
referència aquest valor, el sobrant existent a Valls, segons l’informe de SOREA, donaria per més de 10.000 habitatges 
nous, mentre que els proposats en el document aprovat inicialment estan al voltant de 7.500. 

Per tant, amb l’aigua sobrant, tant de recursos propis i aliens, és suficient pels creixements proposats. 

En tot cas, l’informe de SOREA també apunta certes actuacions per a millorar l’abastament, plantejats inicialment per 
a poder neutralitzar el dèficit estimat, que ha resultat no ser cert: 

a) Incrementar la dotació efectiva del CAT, com a font aliena de recursos hídrics. 

b) Realització, aforament i equipament de nous pous o pous existents en la part de l’aqüifer no contaminat 
per volàtils de Valls; zona de Palau de Reig de Dalt, Baiona, Plana d’en Berga, etcètera, ... per evitar costos 
de descontaminació i per aprofitar la cota existent i poder subministra a les zones deprimides de pressió del 
poble de Valls; Barris de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Grup Pisos de Clols, Urbanització Bon Sol, les 
Comarques, Sant Josep Obrer i Santa Magdalena. 

c) Realització de l’obra d’interconnexió dels dipòsits de Palau de Reig de Dalt amb els dipòsits del Polígon, i 
entre els Dipòsits del Polígon i els Dipòsits del Tancat de Valls, per tal de poder transvasar la quantitat 
d’aigua necessària al nucli de Valls. 

Per tant, a més de disposar d’aigua en escreix pels nous creixements, també hi ha estratègies per a millorar encara 
més aquesta garantia. 

b) El POUM aprovat inicialment incorpora uns annexes normatius en els que es relacionen la totalitat dels sectors de sòl 
urbanitzable delimitat, els sectors de sòl urbà no consolidat subjectes a pla de millora urbana i els àmbits subjectes a 
polígons d’actuació urbanística. En el punt quart d’aquestes fitxes s’estableixen les condicions de gestió i execució. 

En les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat, a desenvolupar mitjançant un pla parcial urbanístic (PPU), 
s’estableix el següent: 

Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen 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. 

En les fitxes dels sectors de sòl urbà no consolidat, a desenvolupar mitjançant un pla de millora urbana (PMU), 
s’estableix el següent: 

Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen 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. 

c1) Incloure la documentació elaborada per MN consultors el passat mes de maig de 2013 que no va ser inclosa en la 
documentació aprovada inicialment: 

 Estudi d’inundabilitat d’un tram del torrent de Sant Pou. 

 Estudi d’inundabilitat d’un tram del torrent del Catllar i d’un afluent innominat. 

Malgrat aquesta errada, les línies definidores de les làmines d’inundació T10, T100 i T500 resultants d’aquests estudis 
d’inundabilitat havien estat tingudes en compte per a delimitar el sistema hidràulic i les línies d’inundació (Q10, Q100 i 
Q500) en els plànols d’ordenació aprovats inicialment, concretament en els plànols de la sèrie 7. Protecció dels 
sistemes. 

c2) D’altra banda, cal tenir present que: 

  el PEF del Francolí si que ha modelitzat el tram on s’ubiquen els sectors de sòl urbà no consolidat PMU-09 i PMU-
10; i que 

  el PPU-6 comprèn els terrenys classificats com a sòl urbanitzable amb planejament aprovat definitivament (el 
Pla parcial urbanístic Terreny dels hereus 2a fase va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial de 
Tarragona en sessió del 28.04.2011 i publicat en el DOGC en data 11.05.2011); cal tenir present que en data 9 de 
març de 2010 l’Agència Catalana de l’Aigua va informar favorablement la Modificació puntual del PGOU de Valls, 
ampliació del sòl urbanitzable delimitat Terreny dels Hereus 2a fase (expedient UDPH2009004359). 

c3) Malgrat l’informe especifica que el PMU-15 està afectat per la rasa de la Feredat que travessa el nucli urbà de 
Picamoixons, no es considera necessari definir en aquest moment les zones inundables per diferents períodes de 
retorn, de manera que es garanteixi la no inundabilitat del sector. 

 

La documentació esmentada va ser tramesa a l’Agència Catalana de l’Aigua l'1 de març de 2018. 

O-05.2 Agència Catalana de l'Aigua 

El 25 de juny de 2018 la Demarcació Territorial de Tarragona de l’Agència Catalana de l’Aigua emet un segon informe 
amb el contingut següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

El dia 12 de març de 2014, els Serveis Territorials a Tarragona del DEPARTAMENT DE TERRITORI 1 SOSTENIBILITAT 
sol·licita a aquesta Demarcació Territorial de Tarragona de l'ACA que emeti informe sobre l'assumpte de referencia, 
i adjunta com a documentació pel seu estudi un exemplar del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de ValIs, 
aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Valls el 7 de febrer de 2014.  S'inicia l'expedient UDPH2014000997. 

El 9 d'abril de 2014, aquesta Demarcació Territorial de Tarragona de l'ACA va emetre informe desfavorable sobre 
l'assumpte de referencia en relació a l'abastament i el sanejament. 

L'1 de març de 2018, l'Ajuntament de Valls tramet informació en relació als diferents aspectes tractats a l’informe 
emes anteriorment, i sol·licita l'emissió d'un nou informe. Per una errada en la recepció de la sol·licitud, aquesta no 
es comença a tramitar efectivament fins el 7 de juny de 2018. S'inicia l'expedient del qual forma part el present 
informe. 

Examinat l'expedient i per tot el que en aquest s'exposa, aquesta Demarcació Territorial de Tarragona de l'ACA 
informa sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls, en funció dels temes abraçats de la següent 
manera: 
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1) Pel que fa l'abastament, s'informa FAVORABLEMENT. No obstant, i donada la situació esmentada al punt 
corresponent del present informe, en el trámit dels diferents planejaments urbanístics derivats, s'haurà d'estudiar 
la situació del sistema d'abastament en el moment puntual, sobretot pel que fa a disponibilitat de recursos. 

2) Respecte el sanejament, es recorden els aspectes més significatius a tenir en compte: 

a) Els nous sectors de creixement, independentment si aquests es desenvolupen en sòl urbanitzable, sòl urbà no 
consolidat, o sòl no urbanitzable (cas de càmpings, instal·lacions hoteleres, ... ) han d'assumir els costos econòmics 
de la seva part proporcional d'inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament que li donaran 
servei: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i 
l'emissari terrestre i/o submarí, per aplicació de l'article 63 del Decret 1 /2017 de 3 de gener, d'aprovació del Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 (DOGC núm. 7281, de 5.1.2017). 

b) D'acord amb l'article 102 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, que crea el capítol 11 del títol V de la Llei de taxes i preus públics, els promotors dels projectes 
d'urbanització han d'assumir aquests costos a través d'una taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en 
alta, l'import de la qual es calcula en funció del nombre d'habitants equivalents del sector i la longitud dels 
col·lectors en alta que s'utilitzaran pel transport de l'efluent de les aigües residuals. La quota es calcula d'acord 
amb els criteris de l'article 5.2-4 de la nova versió de la llei de taxes i preus públics, i el seu fet imposable és 
l'accés a les infraestructures de sanejament en alta existents o previstes en la planificació hidrológica en relació a 
actuacions urbanístiques de nova urbanització o de reforma o renovació de la urbanització. 

3) Pel que fa a la inundabilitat, s'informa FAVORABLEMENT. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

Mantenir en totes les fitxes dels plans parcials urbanístics, plans de millora urbana i polígons d’actuació urbanística 
delimitats pel Pla d’ordenació urbanística de Valls el redactat següent: 

4. Condicions de gestió i execució: 

... 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbanitzable delimitat tenen 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. 

O-06. Direcció General de Protecció Civil 

El 10 d’abril de 2014 els Serveis Territorials a Tarragona de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya emet un informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 
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a) Pel que fa al Catàleg de masos en sòl no urbanitzable del municipi de Valls, en el cas que correspongui i depenen 
dels usos que es doni en aquestes masos, caldrà donar compliment al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel que 
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes 
mesures. 

b) Pel que fa al planejament urbanístic en zones inundables i potencialment inundables, i donat que la competència 
pel que fa al perill d'inundabilitat és de l'Agencia Catalana de l'Aigua serà necessari l'informe favorable d'aquest 
òrgan i l'estudi d'inundabilitat del terme municipal. 

En qualsevol cas, i pel que fa al PAU-07. Polígon d'actuació urbanística Escorxador, el planejament haurà de complir 
les prescripcions establertes en la IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a 
l'elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la 
gestió dels riscos de protecció civil, que diu: 

Pel que fa a les previsions d'implantació d'elements vulnerables (edificacions residencials, edificis de pública 
concurrència o àmbits d'oci en general) en zones inundables per a períodes de retorn de 500 anys, la Direcció 
General de Protecció Civil considera que la compatibilitat de les previsions resten supeditades a la previsió de les 
mesures estructurals concretes que permetin garantir l'autoprotecció i seguretat de la població, que han de ser 
com a mínim les següents: 

- Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de les zones inundables per període de retorn de 
500 anys o altres sistemes de mitigació o prevenció dels efectes de les inundacions. 

- No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la del carrer. 

- Existència de com a mínim dues vies d'evacuació independents en els elements nous urbans unitaris previstos 
(especialment en el conjunt d'un sector de desenvolupament en sòl urbanitzable). 

c) Es recorda que per tal de garantir la correcta gestió dels riscos que afecten al municipi, caldrà atendre a les 
obligacions que estableix l'article 48.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i revisar 
tots els plans d'emergència municipals i elaborar els que estan pendents o caducats: 

 

Risc (pla) 

 
Normativa Elaboració PAM 

Pla bàsic (PROCICAT) Decret 161/1995, de 16 de maig 
Obligat 

22.10.2009 - Caducat 

Nevades (NEUCAT) Acord de Govern 03.12.2002 Obligat 

Inundacions (INUNCAT) Acord de Govern 22.08.2006 Obligat 

Sismològic (SISMICAT) 
Acord de Govern 13.05.2003 
Resolució JUI/1915/2003 

Obligat 

Incendis forestals (INFOCAT) 
Acord del Govern del 29 de 
setembre de 1994 i posteriors 
modificacions 

Obligat 

20.03.1997 

Transport de mercaderies 
Perilloses (TRANSCAT) 

Acord de Govern 29.09.1994 Recomanat 

Pla d'Emergències exteriors del 
sector químic de Catalunya 
(PLASEQCAT) 

Acord GOV/17/2007, de 6 de 
febrer, última actualització 
13/12/2012 

Obligat 

Pla d'Actuació Municipal 
d’emergències per episodis de 
contaminació a l'Ebre (PEM Flix) 

Acord GOV/59/2008 d'1 d'abril 
Obligat 

19.02.2009 - Caducat 
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d) En totes les activitats, centres i instal·lacions del municipi afectades pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel que 
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes 
mesures, s'haurà de dur a terme les obligacions que es fixen en l'esmentat Decret, per part del titular. 

El 28 de gener de 2015 els Serveis Territorials a Tarragona de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya emeten un segon informe en el que es REITEREN en el contingut del primer informe. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) El Decret 82/2010, de 29 de juny, ha esta substituït pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, que estableix 
un catàleg de mínims amb uns llindars més amplis per tal que siguin els mateixos municipis els que regulin d’una forma 
més concreta les activitats i centres que siguin del seu interès de conformitat amb el seu àmbit competencial.  

Així doncs, caldrà especificar a la Normativa del Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls del 
POUM que, en el cas que es pretengui instal·lar en alguna de les edificacions en ell incloses qualsevol de les activitats 
relacionades en l’Annex I. Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil del Decret 
30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció 
hauran de donar compliment a les mesures d’autoprotecció que en aquest Decret s’estableixen. 

b) Aconseguir l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. Respecte al PAU-07, l’informe de l’ACA emès el 9 
d’abril de 2014, citat anteriorment, diu:  

“PAU-07: Afectat pel torrent de la Xamora. No obstant, de les línies d’inundació de la PEF del Francolí es pot 
deduir que els usos previstos són compatibles amb allò que estableix l’article 6 del decret 305/2006.” 

c) Afegir una disposició addicional tercera en les Normes urbanístiques del POUM en la que es determini que, d’acord 
amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació 
dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, el municipi de 
Valls haurà d’elaborar el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 

d) Determinar en l’article 42. Riscos en el planejament i en la seva execució de les Normes urbanístiques del POUM 
que: 

“en totes les activitats, centres i instal·lacions del municipi afectades pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel que 
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures, s'haurà de dur a terme les obligacions que es fixen en l’esmentat Decret, per part del 
titular”. 

O-07. Direcció General d'Indústria 

El 15 d’abril de 2014, la Direcció General d’Indústria emet un informe FAVORABLE en el que es manifesta, de forma 
resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- No formulem cap objecció a la proposta de Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat inicialment per 
l’ajuntament de Valls. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-08. Agència de Residus de Catalunya 

El 7 d’abril de 2014, l’Agència de Residus de Catalunya emet un informe FAVORABLE en el que es manifesta, de forma 
resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 
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- Per tot el que s'ha exposat anteriorment, s'informa favorablement sobre l'Aprovació inicial del Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Valls, i es recorda que caldrà donar compliment a la normativa i els plans i programes 
referents a residus. 

El 7 de juliol de 2014, l’Agència de Residus de Catalunya emet un segon informe en el que es REITEREN en el contingut 
del primer informe. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-09. Departament d’Empresa i Ocupació 

El 28 d’abril de 2014, els Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació emet un informe 
FAVORABLE en el que es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

D'acord amb la informació facilitada en relació als establiments afectats per la legislació vigent d’accidents greus 
que hi ha al municipi de Valls (Valls Química S.A., nivell d’afectació BAIX; Indústrias Químicas Olivé S.L., nivell 
d’afectació ALT), així com les seves ubicacions i atesos els criteris d'acceptació per informar favorablement, aquests 
Serveis Territorials, dintre de l'àmbit de les nostres competències, informem del següent: 

• Quan al criteri d’acceptació del risc individual: 

- En el plànol 4, en vermell, és pot veure dibuixada la corba d'isorisc 10-6 víctimes*any"1 de l'establiment Valls 
Química. 

- En aquests moment no disposem de la corba d'isorisc de l'establiment lndustrias Químicas Olivé. En el moment 
en què disposem d'aquesta dada, i en el cas que les distàncies de risc admissibles sobrepassin la distància 
d'allunyament des de la instal·lació de risc fins als eventuals elements vulnerables o molt vulnerables ubicats 
en el vostre municipi, caldrà analitzar la situació i prendre, si escau, les mesures oportunes. No obstant, creiem 
que aquesta dada pot tenir una incidència més petita o inferior a la limitació donada per la seva franja de 
seguretat. 

• Quant al criteri d’acceptació de les franges de seguretat: 

- En el plànol 4, en ombrejat, és pot veure dibuixada la franja de seguretat, de l'establiment Valls Química S.A. 

- En el plànol 5, en ombrejat, és pot veure dibuixada la franja de seguretat, de l'establiment lndustrias 
Químicas 0livé S.L. 

El nostre informe a la vostra petició de l'aprovació inicial del POUM de Valls serà favorable, sempre i quan les 
vostres actuacions no afectin als criteris d'acceptabilitat o afectació esmentats, quant a les corbes d'isorisc i les 
franges de seguretat (veure plànols 4 i 5 del present informe). 

El 10 de juliol de 2014, els Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació emet un segon 
informe en el que es REITEREN el contingut del primer informe. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-10. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

El 22 d’abril de 2014, la Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones de la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información emet un informe FAVORABLE amb les CONDICIONS 
següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Analizado el instrumento de planeamiento urbanístico presentado, se comprueba que el mismo no está alineado con 
la legislación vigente en el capítulo V (Licencias urbanísticas) y en el Anexo 5 (Normativa ambiental) de las Normas 
Urbanísticas del POUM, especialmente en lo relativo: 
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a) Referencias al Decreto 148/2001, de 29 de mayo, de Ordenación Ambiental de las instalaciones de telefonía 
móvil y otras instalaciones de radiocomunicación de la Generalitat de Catalunya. 

En cuanto a las referencias hechas al Decreto 148/2001, de 29 de mayo, debe tenerse en cuenta que la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2011, ha anulado diversos articulos y todos los anexos del citado Decreto 
148/2001. 

b) Regulación especial para infraestructuras de telecomunicaciones con un único instrumento urbanístico. 

En el caso de elaborar una ordenanza especial en materia de telecomunicaciones, dicha ordenanza deberá tener en 
cuenta el dinamismo de los servicios de telecomunicación y, por tanto, la continua adaptación en sus 
infraestructuras para satisfacer la demanda de las necesidades de los consumidores. Por ello, no parece razonable 
establecer a priori todas las ubicaciones de las infraestructuras de telecomunicación mediante un plan especial (en 
concreto las relativas a las estaciones base de telefonía móvil que resulta prácticamente imposible predefinir su 
ubicación), ya que obligaría a redactar un nuevo plan cada vez que se necesitara cambiar de ubicación algún 
emplazamiento. 

c) Limitación para la instalación de antenas y estaciones base de telefonía móvil en el casco urbano. 

Sobre esta limitación, el Código de Buenas Prácticas para la Instalación de Infraestructuras de Telefonía Móvil, 
suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de Empresas de electrónica, 
tecnologías de la información y telecomunicaciones de España (AETIC, actualmente AMETIC), se describe que los 
sistemas de telefonía móvil tienen como elementos fundamentales, además del teléfono móvil, las estaciones 
base. El radio de acción de estas estaciones base es limitado, dependiendo tanto del número de usuarios como de 
los obstáculos que las ondas encuentren a su paso. Cada estación base sólo puede dar servicio, simultáneamente, a 
un número limitado de usuarios, teniendo por lo tanto los operadores de telecomunicación que desarrollar su red 
a través de la implantación de nuevas estaciones base, modificación y/o ampliación de las ya existentes para 
poder garantizar una calidad de Servicio adecuada a sus clientes, salvaguardando, además, dos objetivos claros: 

- integración de las instalaciones de telecomunicación en el entorno en el que se ubiquen, y 

- elaborar planes de actuación, con acuerdo entre los operadores de telefonía móvil y los servicios técnicos 
municipales correspondientes, que protejan las zonas de alto valor paisajístico o de especial interés. 

Asimismo, es aconsejable que las estaciones base de telefonía móvil (EB) no sean retiradas de los cascos urbanos, 
ya que así los operadores emiten con menos potencia y sitúan los niveles de radiación bastante por debajo de los 
límites de la Recomendación 1999/519/CE, incorporados en el Anexo 11 del Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprobó el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas, mientras que el hecho de alejar las estaciones base de los centros urbanos obliga tanto a la 
estación como al móvil a emitir con mayor potencia, elevando considerablemente los niveles radioeléctricos 
aparte de perjudicar la calidad del servicio. 

Además, el mencionado Real Decreto 1066/2001, no establece limitaciones ni distancias de seguridad. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, por su parte, adhesión estricta a las recomendaciones 
internacionales (ICNIRP), sin incorporar arbitrariamente factores de seguridad adicionales a los límites 
establecidos. Recomendaciones como las incluidas en el Anexo 5 (Normativa ambiental) del Plan objeto del 
presente informe, respecto a niveles máximos de radiación electromagnética son incompatibles con la 
reglamentación citada. 

Por todo lo dicho, no parece razonable establecer limitaciones en el despliegue de las infraestructuras de 
telefonía móvil. 

d) Obligación de licencia municipal para la instalación de infraestructuras de telecomunicación. 

En primer lugar, es preciso destacar que existe una gran variedad de tipos de instalaciones de telecomunicación 
utilizadas para ofrecer diferentes servicios (telefonía, radiodifusión sonora, televisión, servicios policía local, 
radioaficionados, emergencias, etc.), que no pueden ser reguladas con los mismos criterios, dados sus diversos 
usos, sus funcionalidades y finalidades, etc. siendo necesario una mayor precisión al utilizar esta terminología. En 
segundo lugar, hay instalaciones de telecomunicaciones como, por ejemplo, las de telefonía inalámbrica, que 
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permiten a los ciudadanos, sobre todo a los que residen en zonas rurales, a acceder al Servicio universal como es la 
conexión a la red telefónica pública, por lo tanto su instalación no deberla estar sujeta a la exigencia de licencia 
municipal. Por otra parte, con esta disposición tan genérica se estaría incluyendo, por ejemplo, la instalación de 
una antena receptora de televisión, la instalación para la conexión a la red telefónica pública, la instalación en un 
domicilio de una red de acceso de banda ancha inalámbrica (WIFI) o la interconexión inalámbrica de periféricos de 
un ordenador. 

Por otra parte, la administración responsable de la aprobación del instrumento de planificación urbanística debe 
tener en cuenta el contenido de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Según esta, las disposiciones 
contenidas en el Titulo 1 de dicha Ley se aplicarán a las estaciones o instalaciones radioeléctricas que reúnan los 
siguientes requisitos: 

- que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público. 

- que la superficie que ocupen sea igual o inferior a 300 metros cuadrados. 

- que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico. 

- que no tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

- las existentes y de nueva construcción sin impacto en espacios naturales protegidos. 

La supresión de licencias en relación a las estaciones o infraestructuras radioeléctricas, que serán sustituidas por 
declaraciones responsables o comunicaciones previas, afecta a: 

- Las licencias que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la 
apertura del establecimiento correspondiente" (art. 3.1). 

- Las licencias que autorizan "los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios" incluidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley (art. 3.2). 

- Las licencias para "la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la 
actividad comercial cuando no requieran de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación" (art. 3.3); como ejemplos se pueden citar: el 
cambio de tecnología con la que trabaja una estación radioeléctrica, o la instalación de micro-células para 
extender la cobertura de servicios de telefonía móvil, en que se apoyan diferentes tecnologías de despliegue. Y 
serian: 

> Las que no alteren la configuración arquitectónica del edificio (no varíen la composición general exterior, la 
volumetría o el conjunto del sistema estructural, ni cambien los usos característicos). 

> Las que no afecten a los elementos protegidos en edificaciones catalogadas o con protección ambiental o 
histórico-artístico. 

> Otro tipo de licencias urbanísticas, como son las de primera utilización de las instalaciones, la de apertura o 
la de usos y actividades. 

Asimismo, hay que señalar que la eliminación de licencias municipales incluye todos los procedimientos de control 
ambiental que obligan a los interesados a obtener una autorización (con la denominación que en cada Comunidad 
Autónoma se le dé: licencia ambiental, licencia de actividad clasificada, informe de impacto ambiental, informe 
de evaluación ambiental. etc.). 

En consecuencia, se deberá proceder a la revisión del POUM aprobado inicialmente en orden a su alineamiento 
completo con la legislación vigente en la materia. 

L’1 d’agost de 2014, la Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones de la Secretaria de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información emet un segon informe en el que es REITEREN en el 
contingut del primer informe. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 
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-) Revisar el contingut del capítol V (Licències urbanístiques) i l’Annex 5 (Normativa ambiental) de les Normes 
urbanístiques del POUM, amb vista al seu alineament complet amb la legislació vigent en la matèria. Concretament, es 
trauran les referències al Decreto 148/2001, de 29 de mayo, de Ordenación Ambiental de las instalaciones de telefonía 
móvil y otras instalaciones de radiocomunicación de la Generalitat de Catalunya. 

O-11. Direcció General de Comerç 

El 28 d’abril de 2014, la Direcció General de Comerç emet un informe a la primera aprovació inicial del POUM de Valls, 
que es pot considerar favorable un cop es recullin una sèrie de prescripcions incloses en l’apartat de conclusions (veure 
la literalitat en l’expedient corresponent). 

El 21 de juliol de 2014, la Direcció General de Comerç emet un informe FAVORABLE a la segona aprovació inicial del 
POUM, amb el contingut següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

D'acord amb la documentació presentada, les Normes urbanístiques d'aquesta proposta de POUM aprovada per 
segona vegada recull totes les prescripcions de l'informe emès per la Direcció General de Comerç el 28 d'abril de 
2014 relatiu a la primera aprovació inicial. En aquest sentit, les Normes urbanístiques del POUM regulen l'ús 
comercial, pel que fa a la classificació d'establiments comercial i als criteris de localització i d'ordenació de l'ús 
comercial, d'acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. 

Per tant, i d'acord amb la documentació aportada, s'informa que l'ajuntament dóna compliment a les prescripcions 
fetes en la Resolució esmentada. No obstant, s'ha detectat una errada material a la segona prescripció de la 
Resolució de 28 d'abril de 2014 que es trasllada a l'article U4. Terciari i serveis de les Normes urbanístiques del 
POUM i que, per tant, cal esmenar de la manera següent: 

on diu: ”Ara bé, a les zones i àmbits industrials (codi 7) i de serveis (codi 8) on s'admeti l'ús comercial i que se 
situen fora de la TUC només es poden implantar PEC, MEC, GEC i GECT no singulars", 

hauria de dir: ”Ara bé, a les zones i àmbits industrials (codi 7) i de serveis (codi 8) on s'admeti l'ús comercial i que 
se situen fora de la TUC només es poden implantar PEC, MEC, GEC i GECT singulars".  

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

-) Esmenar l’errada material continguda en l'article U4. Terciari i serveis de les Normes urbanístiques del POUM. 

O-12. Direcció General de Turisme 

El 23 de maig de 2014, la Direcció General de Turisme emet un informe FAVORABLE en referència a la primera 
aprovació inicial del POUM de Valls, amb una sèrie de CONSIDERACIONS incloses en l’apartat “ordenació turística” 
(veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) Normes urbanístiques 

• Establiments hotelers 

D'acord amb la normativa turística i la definició que consta en l'article U4.3 apartat a), cal substituir en aquest 
mateix apartat l'ús "hoteler" per ús "establiment hoteler". 

Tenint en compte que en la normativa del POUM s'esmenten els hotels, els hostals i els hotels apartament, es 
recomana fer constar en l'apartat esmentat els grups i les modalitats en què es classifiquen els establiments 
hotelers d'acord amb la Llei de turisme de Catalunya. 

En l'article U3.1 apartat c) cal substituir el terme "apart-hotels" per "hotels apartament", ja que l’apart-hotel 
no és una modalitat d'establiment hoteler prevista per la normativa turística. 

• Apartaments turístics 
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En l'article U4.3, que té per títol "allotjament turístic", falta incloure els apartaments turístics, modalitat 
d'establiment d'allotjament turístic definida en l'article 43.1 de la Llei de turisme de Catalunya, el qual 
estableix que els apartaments turístics són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o 
conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a 
unitats empresarials d'explotació amb el serveis turístics corresponents. 

• Establiments de turisme rural 

En l'article U4.3 apartat b), al substituir l'ús "turisme rural" i per ús de "establiment de turisme rural", per tal 
de fer coincidir la denominació de l'ús amb la modalitat d'establiment d'allotjament turístic regulada per 
l'article 49 de la Llei de turisme de Catalunya. 

• Establiments de càmping 

Cal substituir la definició de càmping establerta en l'article U4.3 apartat e), de les normes del POUM per la 
definició de càmping que estableix l'article 46 de la Llei de turisme de Catalunya. 

• Habitatges d'ús turístic 

En l'article U3.1 apartat e) cal substituir la denominació "Habitatge turístic" per "Habitatge d'ús turístic", 
d'acord amb la denominació que recull l'article 50 bis de la Llei de turisme de Catalunya. 

• Ús "allotjament temporal" 

Per tal d'aclarir la normativa del POUM, considerem necessari que es defineixi en la classificació d'usos de la 
normativa l'ús "allotjament temporal", el qual consta previst en els articles 210.2.a), 211.2.b) i 212.2.a). 

b) Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls 

S'adverteix que totes les edificacions incloses en el Catàleg han de ser anteriors a 1950 per poder ser destinades a 
establiment de turisme rural, atès que l'article 53 del Decret 159/2012 estableix que els establiments de turisme 
rural s'integren en edificacions preexistents anteriors a 1950. Per tant, cal fer constar la data de construcció de 
totes les edificacions incloses en les fitxes i excloure l'ús d'establiment de turisme rural en aquelles edificacions 
que no siguin anteriors a 1950. En el cas que no sigui possible determinar la data exacta de construcció, cal 
especificar si les edificacions són anteriors a 1950. 

Es recomana fer constar en el Catàleg que en cas que alguna de les edificacions es destini a establiment hoteler o 
a establiment de turisme rural, haurà de complir els requisits que estableix la normativa sectorial turística 
reguladora, recollida en la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i en el Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, sens perjudici de qualsevol altra 
normativa que també sigui d'aplicació. 

Cal justificar l'exigència d'un sostre aproximat de 1.000 m² per als establiments hotelers, atès que aquesta 
exigència pot suposar una limitació a l'activitat econòmica. 

En relació amb l'exigència de manteniment d'una explotació existent per als establiments de turisme rural, 
s'adverteix que en el cas dels establiments de turisme rural que pertanyen al grup "allotjament rural" la persona 
titular no està obligada obtenir rendes d'activitats agràries, ramaderes o forestals. 

El 8 de setembre de 2014, la Direcció General de Turisme emet un informe en referència a la segona aprovació inicial 
del POUM en el que es REITEREN en el contingut de l’informe emès el 23 de maig de 2014. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) Acordar el redactat dels articles relatius als paràmetres urbanístics d’ús de les Normes urbanístiques del POUM 
(articles U3.1.e i U4.3) a la normativa sectorial turística vigent: 

• article U.3.1. Residencial. Habitatge: 

e) Habitatge d’ús turístic. Es refereix a l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directa o indirectament, a 
tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en 
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condicions d'immediata disponibilitat. La seves característiques es regulen en el Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. 

• article U.4.3. Terciari i serveis. Allotjament turístic: 

a) Establiment hoteler. Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en unitats d’allotjament als 
usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics 
corresponents. Els grups i les modalitats en què es classifiquen els establiments hotelers, d'acord amb la Llei de 
turisme de Catalunya vigent, són: hotels, hostals i hotels apartament. 

b) Apartaments turístics. Són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts 
continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats 
empresarials d'explotació amb el serveis turístics corresponents. 

c) Establiment rural. Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim 
d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer. 

d) Càmping. Són establiments que presten servei d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament 
delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, mitjançant tendes de campanya, 
caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que siguin 
establertes per reglament. 

b) El Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls del POUM admet l’ús hoteler com a nou ús en les 
masies següents: M18-118 Molí del riu; M20-46 La Granja de Doldellops; M21-56 Molí de Claudi; M24-365 Mas de 
Moragas; i M24-999 El Bosc de Peixets (edificacions anteriors a l’any 1950). També reconeix l’ús d’hotel-restaurant de 
les edificacions següents: Hotel Restaurant Mont Zió i Fèlix Hotel. 

D’acord amb les directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals elaborat pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el gener de 2009: 

Els usos admesos són els definits a l’article 55.1 del RLUC. Sobre aquesta qüestió es fan les consideracions 
següents: 

... 

• Turisme rural: ha de permetre el manteniment de la explotació existent. S’ha de tractar d’una modalitat 
d’allotjament rural independent assimilable a habitatge i sense divisió horitzontal. 

• Hoteler: només és admissible si es disposa d’un sostre aproximat de 1.000 m². No s’admeten hotel 
apartament ni els usos d’hotel en condomini. 

• Residències de la tercera edat i centres de rehabilitació: només són admissibles si es disposa d’un sostre 
mínim de 1.000 m², i quan quedi convenientment justificat l’accés als serveis mèdics o a les instal·lacions 
sanitàries i que es reuneixin tots els requisits de benestar i d’accessibilitat que requereixen aquests 
col·lectius, especialment pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques. 

O-13. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (Informe paisatgístic) 

El 7 de maig de 2014, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme emet un informe FAVORABLE en 
referència al contingut del Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls del POUM aprovat inicialment, 
amb les recomanacions següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) Incorporar a la normativa les condicions següents: 

• Evitar l'enjardinament de tipus urbà que pugui generar una imatge aliena a l'entorn rural i preservar la vegetació 
més rellevant al voltant del conjunt arquitectònic. 

• Prioritzar la utilització de materials permeables pels camins d'accés i pels espais no edificats a l'entorn dels 
elements catalogats. 

b) Pel que fa als elements catalogats: 

• Hi ha un conjunt d'edificacions catalogades que per la seva localització, forma, dimensió, volumetria i obertures, 
més que al concepte de masia sembla que responguin a la tipologia de maset (edificacions aïllades de dimensions 
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reduïdes, destinades a satisfer determinades pràctiques agrícoles al camp, a les quals s'hi podia residir 
ocasionalment, però no de forma continuada). Tot i que s'observa que s'han recollit només aquells supòsits 
d'edificis realment antics, caldrà valorar si pot ser-hi admissible l'ús d'habitatge familiar o bé es tracta dels 
edificis que descriu l'apartat b de l'article 47.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, supòsit en que l'ús 
d'habitatge no seria admissible. 

Per exemple, els elements de les fitxes següents: 

M01-37, M03-34, M03-78, M04-31, M05-149, M05-150, M06-38, M08-134, M13-43, M15-26, M15-56, M16-13, M16-
40, M16-78, M16-85, M16-96, M16-323, M18-50, M18-62, M18-67, M18-109, M18-156, M20-72, M25-56, M26-03, 
M27-141. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) Incorporar a l’article 5. Serveis, entorn i accés de la Normativa del Catàleg de masies i cases rurals del terme 
municipal de Valls del POUM les determinacions següents: 

f. Cal evitar l’enjardinament de tipus urbà que pugui generar una imatge aliena a l’entorn rural i preservar la 
vegetació més rellevant al voltant del conjunt arquitectònic. 

g. Cal prioritzar la utilització de materials permeables pels camins d’accés i pels espais no edificats a l’entorn 
dels elements catalogats. 

b) L’equip redactor ha revisat l’establiment de l’ús d’habitatge familiar en les edificacions esmentades. Totes elles 
responen a la tipologia de masies, masos o masets de petita dimensió però superen els 60 m² de superfície mínima que 
es determina com a criteri mínim a complir per les edificacions, establerta en el punt 5 de la Memòria del Catàleg de 
masies i cases rurals del terme municipal de Valls. La única edificació que ha causat baixa és la M26-03 que ja no forma 
part del Catàleg, ja que és un conjunt de petites edificacions. 

O-14. Institut Geològic de Catalunya (Informe geològic) 

El 13 de maig de 2014, l’Institut Geològic de Catalunya emet un informe FAVORABLE en referència al Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb els CONDICIONANTS següents (veure la literalitat en 
l’expedient corresponent): 

La informació sobre riscos geològics exposada l'Informe RiskCat és orientativa i no és adequada per aplicar-la a 
l'escala del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

L'anàlisi dels riscos geològics ha de tenir en compte el marc geològic, els antecedents i els indicis observats al camp 
i no es pot realitzar només a partir del creuament de dades entre pendents i litologia, sinó que ha de ser 
contrastada in-situ. 

Per tal de poder donar compliment al marc legal de referència, és necessària la realització d'un estudi de riscos 
geològics en l'àmbit d'aplicació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls. 

En aquest sentit, l'CGC ha elaborat el document "Criteris bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de 
Riscos Geològics (EIRG)", com a eina de suport per una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural de 
les àrees urbanes, urbanitzables I altres àrees que siguin susceptibles d'urbanització, edificació o pública 
concurrència. 

La informació sobre riscos geològics a exposar en la memòria del Pla d’ordenació urbanística municipal ha de ser 
una síntesi de les descripcions, conclusions i recomanacions exposades en aquest estudi de riscos geològics, que 
caldrà annexar en la seva totalitat. 

En cas que l'anàlisi dels riscos geològics determini zones afectades per un risc geològic (zones amb susceptibilitat), 
que coincideixin amb zones on ja existeixi o estigui prevista una actuació urbanística, caldrà la realització d'un 
estudi de detall que determini el grau de perillositat del fenomen o fenòmens involucrats. 

Conclusió: 
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En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

-) Actualitzar l’Estudi de Riscos geològics seguint les prescripcions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
fent una fitxa de riscos concreta, complementant els estudis in situ ja realitzats en el seu moment i complementant-lo, 
també, amb els estudis de riscos realitzats pel propi ICGC per a l’ARE de Ruanes. 

O-15. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental (OTAA) 

El 26 de maig de 2014, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental de Tarragona emet un informe FAVORABLE en 
referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb les CONSIDERACIONS següents 
(veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) L'ISA no incorpora un apartat explicant com es dona resposta al document de referència. Es considera que els 
següents aspectes bé no han estat avaluats correctament o bé cal ampliar-los o refer-los abans de l'elaboració de la 
memòria ambiental: 

• En relació als nuclis disseminats i els habitatges en sòl no urbanitzable el POUM ha elaborat un document que 
anomena Inventari- reconeixement dels veïnats de Valls i un altre que anomena Inventari d'edificacions en sòl no 
urbanitzable, a més del Catàleg de Masos. De manera genèrica, el POUM permet mantenir l'ús d'habitatge i fer 
reformes d'acord amb la LLU a totes les construccions que l'Inventari identifica com habitatges. 

Quan als "veïnats" classifica com a sòl urbà no consolidat els de Freixa i Ca Tafarra i possibilita que altres ho 
puguin ser també amb unes determinades condicions mitjançant una modificació puntual. El POUM doncs, pel que 
fa a aquest aspecte, es limita a fer un reconeixement de la realitat existent. Pel que fa a I'ISA fa una descripció 
succinta de la situació però sense valorar les seves implicacions ambientals ni plantejar objectius. Cal completar 
la documentació del POUM amb informació escrita i gràfica sobre els nuclis disseminats, el seu estat actual, 
deficiències, problemàtiques actuals i estratègia del POUM. Cal valorar acuradament les implicacions 
ambientals d'incorporar 26 nuclis disseminats més al sòl urbà. 

• El document de referència va incorporar el requeriment del Àrea de Medi Natural del DAAM de realització de 
cartografia de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions aïllades afectades per la Llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. Aquesta cartografia no ha estat presentada. 

• L'ISA adjunta com annex el document de la Direcció General de Polítiques Ambientals del TES Indicadors per a 
l'avaluació ambiental dels plans d'ordenació urbanística municipal. Model territorial i ocupació del sòl. Aquest 
document incorpora un indicador d'estat (B1- Percentatge d'ocupació del sòl no urbanitzable), que ha de permetre 
una valoració de l'estat actual que ajudi a avaluar la necessitat d'adopció de mesures en el POUM. Cal calcular 
aquest indicador en l'avaluació ambiental del Pla. 

• En tot cas, i en relació a la possibilitat de reconèixer nuclis disseminats com a sòl urbà, cal tenir en compte que 
qualsevol modificació del planejament que impliqui el canvi de classificació del sòl serà objecte del tràmit 
d'avaluació ambiental. 

• En relació al cicle de l'aigua l'ACA ha informat el POUM aprovat inicialment en sentit desfavorable per 
abastament i per manca d'estudis d'inundabilitat de diferents sectors. 

• En relació a les problemàtiques del sanejament de les aigües residuals urbanes, i les derivades per contaminació 
odorífera, el POUM preveu la redacció del Pla espacial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents de 
Valls que ha de permetre solucionar el problema però no planteja estratègies pel que fa al nucli de 
Picamoixons. 

• Pel que fa a les alternatives, l'Avanç del POUM va plantejar diferents escenaris de creixement en funció de 
l'augment estimat de població identificant possibles zones de creixement i incorporant també alternatives sobre 
les infraestructures. En el benentès de que valorar escenaris no és valorar alternatives es considera que l'anàlisi 
fet pel POUM és insuficient atès que el POUM aprovat inicialment repeteix l'anàlisi de l'Avanç del Pla. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

ANÀLISI ESTADÍSTIC I TERRITORIAL DELS ESCRITS REBUTS I DEL RECULL D’INCIDÈNCIES DETECTADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 34  

• En relació a les alternatives de traçat del ferrocarril, el Pla reitera que està condicionat pel fet que necessita 
una distància mínima en línia recta i no es planteja cap més alternativa. En tot cas, en el tràmit d'avaluació 
d'impacte ambiental del projecte caldrà avaluar la possibilitar d'ajustar al màxim la via fèrria al límit del 
polígon industrial o fer-la discórrer per un dels carrers del mateix polígon. 

• Pel que fa a noves infraestructures viàries el POUM reconeix que tenen caràcter de recomanació i els traçats 
orientatius i serà, per tant, en l'avaluació d'impacte ambiental del projecte que es valoraran alternatives. 

• Pel que fa al paisatge I'ISA incorpora com annex el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona tot i que hi ha 
objectius de qualitat paisatgística d'aquest catàleg que no es contemplen com el OQP22.6: “Un paisatge de la 
ciutat de Valls ordenat, lliure de noves edificacions i que conservi el caràcter rural. La zona es caracteritza per un 
dens disseminat d'edificacions i instal·lacions sovint d'origen agrícola reformades per a usos lúdics o residencials 
que afavoreixen un intens ús social de l'espai i, al mateix temps, una pèrdua del valor estètic i del caràcter rural”. 

b) Altres consideracions: 

• El fet que I'ISA no incorpori un apartat on s'especifiqui com s'han incorporat al document els requeriments del 
document de referència dificulta el procés d'avaluació. Cal no oblidar que en el moment de presentar la memòria 
ambiental cal justificar com s'han tingut en compte les al·legacions i informes de les administracions consultades. 
L'ISA és un document que forma part del POUM i és molt important que sigui entenedor i accessible al públic. 

• El document de referència va considerar correctes els objectius i criteris ambientals plantejats a I'ISA preliminar 
però I'ISA definitiu els modifica. Aquesta redefinició ha de ser justificada en el document ambiental així com la 
seva adequació als requeriments ambientals. Cal tenir en compte que els objectius ambientals han de ser 
formulats en base a la detecció dels requeriments i cal relacionar-ho, com també quines són les actuacions que 
preveu el Pla. 

• El Pla espacial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents de Valls i el Pla especial urbanístic dels 
torrents de Valls, per la seva rellevància ambiental, hauran de ser informats en el moment de la seva redacció 
per aquest òrgan ambiental, atès que la seva escassa definició no permet fer una valoració adequada en aquest 
moment. 

• Quan al seguiment del POUM, l'article 41 de les Normes del POUM, anomenat "Indicadors ambientals", incorpora 
els del document Indicadors per a l'avaluació ambiental dels plans d'ordenació urbanística municipal. Model 
territorial í ocupació del sòl (Direcció General de Polítiques Ambientals. TES). En relació a aquest article cal dir 
que aquests indicadors són els que es recomanen per tal d'avaluar únicament el model territorial i ocupació de sòl 
però el POUM ha d'incorporar a més a més, els indicadors que consideri convenients per altres vectors. 

• En relació a la normativa especifica sobre contaminació lluminosa que incorpora el POUM, cal tenir en compte 
que el Decret 82/2005 pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 6/2001 d'ordenació 
ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, és derogat. La legislació aplicable és la que es va 
indicar al document de referència. 

• En relació al sòl urbanitzable no delimitat el POUM estipula que no es podran tramitar els plans urbanístics de 
delimitació fins que no s'hagin desenvolupat sis dels 9 plans de millora urbana previstos al nucli antic. Es considera 
que caldria ampliar aquesta limitació temporal atès que es delimiten 21 plans de millora urbana i 25 polígons 
d'actuació urbanística en sòl urbà a més de 6 plans parcials urbanístics en sòl urbanitzable delimitat i no sembla 
massa lògic delimitar nou sòl tenint-ne de disponible. 

c) Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable: 

• Les possibles afeccions sobre hàbitats d'interès comunitari hauran de ser valorades en les intervencions que 
es duguin a terme en les masies del catàleg i altres construccions dels annexos, tant les derivades d'obres directes 
en les construccions com les que es facin per portar serveis o construir i/o condicionar accessos. 

• En els accessos sempre caldrà prioritzar el condicionament dels existents i realitzar-los amb actuacions toves 
sempre que sigui possible. 

• És important que la normativa reguli el tancament de finques en el sentit de limitar la superfície a tancar al 
que sigui estrictament necessari i, en cap, cas permetre el tancament de finques de grans dimensions pel seu 
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efecte sobre la connectivitat. D'altra banda, cal que els tancament sempre que sigui possible siguin cinegètics, és a 
dir, que permetin el pas de la petita fauna no cinegètica, a excepció en tot cas dels tancaments de seguretat que 
envoltin els àmbits de l'entorn immediat a les edificacions. 

• Cal incorporar els paràmetres d'ecoeficiència del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 
de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

• Els enllumenats exteriors s'hauran d'adequar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial decret 189012008, de 14 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament. 

El 17 de juliol de 2014, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental de Tarragona emet un segon informe en el 
que es REITEREN en el contingut del primer informe. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) En l’ISA refos s’incorporarà un apartat específic on es reflecteixi la consideració el Docuement de Referència, o en 
el seu defecte la justificació. 

 Quant als nuclis disseminats, el POUM ha fet un extens estudi per classificar-los, i determinar, en base a 
nombrosos paràmetres la possibilitat d’incorporar-los, o no, al sòl urbà. D’aquest estudi es conclou que només 
dos compleixen les condicions per a ser classificats com a sòl urbà, restant la resta en sòl no urbanitzable. 

Malgrat això, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017, 
acordà emetre informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de 
Pla que es preveia sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

Pel que fa a les estratégies per a les arees especialitzades, l'article 3.11 de les Normes d'ordenació territorial 
defineixen com objectiu del PTPCT la minimització de les àrees especialitzades aïllades d'ús residencial. Són 
propostes coherents amb els objectius del PTPCT aquelles que les revisions dels plans d'ordenació urbanística 
facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d'àrees especialitzades a'illades. El 
POUM manté les arees especialitzades aïllades residencials de Sol i Vent, la Plana d'en Berga i Bon Sol, en àmbit 
i característiques i n'incorpora dues més al sud-oest del nucli de Valls, PMU-13 "ca Tafarra" i PMU-14 
"Urbanització Freixa". La classificació d'aquests darrers sòls com a sòl urbà és contraria als objectius del PTPCT, 
i, en coherència, han de mantenir la classificació de SNU. 

Prescripció 1.1.2. El POUM ha de ser coherent amb els objectius del PTPCT en el sentit de disminuir el sòl 
qualificat per al desenvolupament d'àrees especialitzades aïllades. 

 Quant als habitatges, legalment implantats, o previs al primer document de planejament general del municipi de 
Valls (Pla General del 1959), el POUM com no pot ser d’una altre manera, permet la continuïtat d’aquest ús. 

 Quant a la prevenció dels incendis forestals, s’incorporarà en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 
la trama urbana, una cartografia amb les mesures de prevenció. 

 Quan a l’indicador (B1- Percentatge d'ocupació del sòl no urbanitzable), no només s’ha calculat si no que es pren 
de base per a la formulació de la normativa en el SNU, condicionant la intensitat dels usos, o la seva ocupació, 
que es pot portar a terme, ponderat segons aquest percentatge, Aquest indicador s’ha calculat per a cada 
qualificació del SNU. 

El càlcul d’aquest indicador i la transposició a la normativa, estan àmpliament desenvolupats en l’apartat de 
proposta d’ordenació de l’ISA. 

 Quant al cicle de l’aigua, s’han esmenat els aspectes que han motivat l’informe desfavorable de l’ACA, 
justificant la suficiència d’abastament, i portant a terme els estudis d’inundabilitat, dels torrents de Valls i de 
tots aquells altres que afecten al sòl urbà. 

Quant al sanejament, i concretament de Picamoixons, l’ISA recull les previsions del PSARU, que inclou una 
inversió a Picamoixons per a l’EDAR i la millora dels col·lectors. 
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 Quant a les alternatives, és en la fase d’avanç on es defineixen les principals estratègies, i on aquestes es 
formulen. En aquest sentit, el DR no va esmentar la inviabilitat de les alternatives, ni la necessitat de formular-
ne de noves, ans al contrari, va exposar la seva conformitat. Així es mantenen les formulades en l’avanç, i que 
s’han concretat en la proposta actual. 

Quant a les alternatives d’infraestructures, serà en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental de cada una 
d’elles on es formularan les alternatives concretes. El POUM estableix unes reserves de sòl i una proposta dels 
traçats. 

 L’objectiu OQP22.6: “Un paisatge de la ciutat de Valls ordenat, lliure de noves edificacions i que conservi el 
caràcter rural. La zona es caracteritza per un dens disseminat d'edificacions i instal·lacions sovint d'origen 
agrícola reformades per a usos lúdics o residencials que afavoreixen un intens ús social de l'espai i, al mateix 
temps, una pèrdua del valor estètic i del caràcter rural”, no només es contempla, sinó que és la base de la 
formulació de l’ordenació del SNU, quant a la possibilitat d’implantació de noves edificacions en el SNU. El POUM 
té un objectiu prioritari que és justament evitar aquesta proliferació. 

Aquest fet està àmpliament exposat en l’apartat de proposta d’ordenació, i concretat en la normativa 
urbanística. 

b) Altres consideracions. 

 En relació als criteris i objectius formulats en l’ISA, tal com s’exposa a la memòria de l’ISA s’han portat a terme 
certs ajustos, malgrat hi ha una correspondència directe entre uns i els altres, sempre en les línies estratègiques, 
i de formulació en els criteris específics. En tot cas, el desenvolupament dels criteris permet comprovar la 
correspondència d’un i els altres. 

 En els articles en que es fa referència al Pla espacial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents de 
Valls i al Pla especial urbanístic dels torrents de Valls, s’incorportarà la prescripció expressa que el pla sigui 
objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària, d’acord amb la normativa sectorial vigent. 

 S’incorporen a la normativa del POUM els exposats en el DR. En el Pla de Vigilància, es complementaran amb tots 
aquells definits en l’ISA, que s’incorporaran també en la MA. La seva resolució definirà el grau de seguiment que 
li atorga. 

 Es farà referència a la normativa vigent de protecció del medi nocturn que en el moment de la present aprovació 
és el 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, a la qual s’adequarà el document. 

 Quant al desenvolupament al sòl urbanitzable no delimitat el POUM i la restricció de no delimitar nou sòl fins que 
hi hagin 6 dels 9 plans de millora urbana previstos al nucli antic, es manté la previsió per tal de mantenir 
l’equilibri en el desenvolupament del POUM. 

c) Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable: 

 La normativa del sòl no urbanitzable del POUM inclou l’objectiu de protegir les comunitats vegetals més 
desenvolupades, com els boscos illa, envoltats de conreu, especialment aquells catalogats com a hàbitats 
d’interès comunitari (HIC) i, per tant, en tots els entorns de les masies i cases rurals incloses en el Catàleg. 

 En l’article 269. Disposicions generals a l’entorn de la regulació dels uoso admesos en el sòl no urbanitzable 
s’estableix: 

3. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comporta l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar la degradació del medi natural i aconseguir la integració en l’entorn amb previsió expressa de la 
captació d’aigua potable, el sistema de depuració d’aigües residuals, les mesures contra incendis, la 
idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les comunitats naturals i vegetació autòctona. 

 Quant a les tanques, el POUM fa referència a l’article 6.6 de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial 
parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 2010. 
Aquest contempla de forma explícita el que es requeriex, i per tant s’enten que ja està inclòs. 
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 Quant a que cal incorporar els paràmetres d'ecoeficiència del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, aquest ja s’incorpora de forma explícita en el ISA, 
tant pel que fa al cicle de l’aigua, energia i residus. 

 S’ha incorporat a l’article 5. Serveis, entorn i accés de la Normativa del Catàleg de masies i cases rurals del 
terme municipal de Valls del POUM la determinació següent: 

h. Els enllumenats exteriors s'hauran d'adequar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial decret 189/2008, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament. 

O-16. Endesa Distribució Elèctrica 

L’11 de juny de 2014, la Divisió Catalunya Occidental d’Endesa Distribució Elèctrica emet un informe FAVORABLE en 
referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb les CONSIDERACIONS següents 
(veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Com a gestor de la xarxa de distribució a la zona en la qual es troba el Pla i aquells sectors que ho componen, ha 
realitzat un estudi de la capacitat de les infraestructures elèctriques existents en aquest àmbit. 

S'ha partit de 2 supòsits diferenciats: 

Opció A.- Tots els sectors definits a documentació analitzada tenint en compte els anomenats 'sectors de 
reserva'. Representen una potencia prevista de 120.552 kW 

Opció B.- Tots els sectors definits a la documentació analitzada sense tenir en compte els anomenats 'sectors de 
reserva'. Representen una potencia prevista de 50.899 kW. 

Com a resultat d'aquest estudi, es constata que qualsevol solució de subministrament per tan elevada potència, 
requerirà el desenvolupament de xarxes de distribució a partir de la xarxa de transport. 

Amb la situació actual de xarxes i de demanda actual, aquest desenvolupament podria realitzar-se des 
d'instal·lacions de transport existents i de manera combinada des de xarxes de distribució també existents per 
optimitzar la solució, si bé, en funció de l'evolució en el temps tant de les xarxes com de la demanda, en el moment 
en què calgui definir amb detall la infraestructura necessària (a través de les corresponents condicions tècnic-
econòmiques a emetre per Endesa Distribució Elèctrica (EDE), prèvies a l'execució de les instal·lacions), podrà 
donar-se el cas que les opcions descrites no siguin vàlides i hagin de considerar-se altres solucions. 

Atenent doncs a la situació actual de demanda i xarxes, les solucions proposades de connexió serien les següents 
(distingint si es considera la totalitat de la nova demanda o sense considerar sectors de reserva): 

• Descripció de l'alimentació opció A: 

La solució consisteix a alimentar la potència sol·licitada per a tots els sectors del POUM de Valls mitjançant: 

- Extensió de xarxa des de nivell 220 kV: 

Per a que la SE Puigpelat pugui proporcionar la potència sol·licitada, és necessari ampliar la transformació 
AT/MT mitjançant dos nous transformadors 220/25 kV de 63 MVA (mínima potència normalitzada). Aquesta 
ampliació de potència està supeditada a la concessió de l'accés per part de Red Eléctrica Española (REE) i als 
possibles condicionants que sol·liciti en tractar-se el nus 220 kV de Puigpelat no mallat. 

- Extensió de xarxa des de nivell 110 kV 

Es requereix realitzar un nou centre de repartiment 110 kV a situar en l'entroncament a la subestació Valls de 
l'actual línia Serós - Reus. Al nou parc 110 kV es requereixen 6 posicions 110 kV doble barra, de manera que 
s'entraran els dos circuits que vénen de Serós, els 2 circuits que vénen de Reus i els 2 circuits que van cap a 
Valls. D'aquesta manera s'assegura que no es presentaran subtensions en la SE Valls. 

La solució exposada permet aprofitar les línies de MT existents BONSOL, MONTBLANC1, MONTBLANC2 i VALLS, 
subsidiàries de les subestacions Valls 110/25/11 kV i Puigpelat 220/25 kV amb el conseqüent estalvi en 
l'extensió de xarxa. 
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A més serà necessari l'estesa de 5 nous circuits des de la subestació Puigpelat. 

• Descripció de l'alimentació opció B: 

La solució consisteix a alimentar la potència sol·licitada per a els sectors del POUM de Valls que no són de reserva 
mitjançant: 

- Extensió de xarxa des de nivell 220 kV: 

Per a que la SE Puigpelat pugui proporcionar la potencia sol·licitada, és necessari ampliar la transformació 
AT/MT mitjançant un nou transformador 220/25 kV de 63 MVA (mínima potència normalitzada). Aquesta 
ampliació de potència està supeditada a la concessió de l'accés per part de REE i als possibles condicionants que 
sol·liciti en tractar-se el nus 220 kV de Puigpelat no mallat. 

- Extensió de xarxa des de nivell 110 kV 

Es requereix realitzar un nou centre de repartiment 110 kV a situar en l'entroncament a la subestació Valls de 
l'actual línia Serós - Reus. Al nou parc 110 kV es requereixen 6 posicions 110 kV doble barra, de manera que 
s'entraran els dos circuits que vénen de Serós, els 2 circuits que vénen de Reus i els 2 circuits que van cap a 
Valls. Així s’assegura que no es presentaran subtensions en la SE Valls. 

La solució exposada permet aprofitar les línies de MT existents BONSOL, MONTBLANC1, MONTBLANC2 i VALLS, 
subsidiàries de les subestacions Valls 110/25/11 kV i Puigpelat 220/25 kV amb el conseqüent estalvi en 
l'extensió de xarxa. 

A més serà necessària l'estesa de 2 nous circuits des de la subestació Puigpelat. 

• Xarxes de distribució interiors als sectors 

Xarxes de Mitjana Tensió (MT) 25 KV, de Baixa Tensió (BT) 400 V. i Centres de Transformació (CCTT) necessaris per a 
totes les distribucions interiors dels Sectors així com la seva interconnexió amb la xarxa existent de l'entorn i les 
adequacions de la mateixa per atendre la nova demanda que suposa el Pla.  

Conclusió: 

Del que s’exposa en l’informe es pot concloure que la situació actual de les xarxes i de la demanda actual pot 
permetre que el subministrament de la potència necesària per al desenvolupaments dels sectors previstos en el POUM 
de Valls aprovat inicialment es realitzi mitjançant les instal·lacions de transport existents i, de manera combinada, des 
de l’ampliació de les xarxes de distribució també existents per optimitzar la solució. 

Ara bé, en el moment en què calgui definir amb detall la infraestructura necessària (a través de les corresponents 
condicions tècnic-econòmiques a emetre per EDE, prèvies a l'execució de les instal·lacions), caldrà considerar les 
solucions més adequades, en funció de l'evolució en el temps tant de les xarxes com de la demanda. 

D’acord amb això, no caldrà modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-17. Departament d'Ensenyament 

El 6 de juny de 2014, el Departament d’Ensenyament emet un informe FAVORABLE en el que es manifesta, de forma 
resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Aquest informe s'emet amb el benentès que el solar que s'hagi de cedir en un futur per a equipament educatiu 
haurà de reunir les condicions que dicti el Departament d'Ensenyament dins del corresponent expedient patrimonial 
per l'acceptació dels terrenys pel Govern de la Generalitat. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-18. Agència de Salut Pública de Catalunya 
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El 14 de juliol de 2014, el Servei Regional al Camp de Tarragona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya emet un 
informe en el que es manifesta el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Desprès de revisar la documentació rebuda INFORMO FAVORABLEMENT el Pla d'ordenació urbanística municipal de 
Valls. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-19. Dirección General de Aviación Civil 

El 4 d’agost de 2014, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento emet un informe en el que es 
manifesta el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2014, esta Dirección General remitió a Aena un borrador de informe sobre 
el "Plan de ordenación urbanística municipal de Valls", recibiéndose como respuesta, con fecha de 25 de julio de 
2014, un informe de Aena considerando, dicho borrador, CORRECTO en lo que respecta a sus competencias. 

... 

El término municipal de Valls no incluye dentro de su ámbito la zona de Servicio aeroportuario de ningún 
aeropuerto de interés general, ni en su totalidad ni en parte de la misma. Asimismo, tampoco afecta a los espacios 
sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones aeronáuticas civiles. Por tanto, este Centro Directivo 
NO ES COMPETENTE para emitir informe sobre el Plan de ordenación urbanística municipal de Valls. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-20. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 

El 26 d’agost de 2014, la Unitat de Carreteras en Tarragona de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
del Ministerio de Fomento emet un informe en el que es manifesta el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

En el articulado del Plan de ordenación urbanística municipal de Valls se incluirá una articulo referente a las 
infraestructuras de titularidad del Estado, en el que se hará referencia a la normativa que se ha de cumplir en la 
zona de protección de dichas infraestructuras, también se hará referencia explícita, respecto a la accesibilidad a las 
infraestructuras de titularidad del Estado, lo siguiente: 

"Las mejoras, conexiones o ampliaciones que pudiera ser necesario realizar en los accesos existentes a la carretera 
N-240, N-240a, N-240b y a la futura autovía A-27, competencia de este Ministerio, para dotar de una movilidad 
adecuada a los ocupantes de las figuras urbanísticas a desarrollar en cada caso, correrán a cargo del promotor de 
la actuación o, en su defecto, al Ayuntamiento de Valls.”  

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) Mantenir el redactat de l’article 73. Protecció dels sistemes i règim jurídic relacionat amb les llicències en el que ja 
es fa referència a que en l’entorn del sistema viari caldrà donar compliment a allò que disposa la legislació sectorial 
vigent, segons es tracti de vies estatals, autonòmiques, o locals. 

b) Mantenir el redactat de l’article 80. Proteccions del sistema viari en el que es defineixen, d’acord amb la legislació 
sectorial vigent, la zona de domini públic, la zona de servitud, la zona d’afectació i la línia d’edificació a l’entorn de 
les carreteres existents o futures. En els plànols d'ordenació de la sèrie "7. Protecció dels sistemes", a escala 1:5.000, i 
en la resta dels plànols d’ordenació del Pla es reflecteixen les línies i zones citades. 
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c) Especificar més clarament els deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat 
especificats en el punt 4.c) de l’article 26. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització, canviant el redactat 
aprovat inicialment pel redactat següent: 

“Tal com està establert en l'article 44.1.d del TRLU, els propietaris inclosos en sectors de sòl urbà no consolidat i 
de sòl urbà delimitat hauran de costejar i, si s’escau, executar les millores, connexions o ampliacions amb les 
infraestructures viàries i de mobilitat i amb les xarxes generals de serveis existents fora del sector.” 

O-21. Consell Català de l'Esport 

El 26 d’agost de 2014, el Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
emet un informe FAVORABLE en referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb 
les CONSIDERACIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) La proposta del POUM qualifica els 1.132 m² de la pista poliesportiva i els vestidors del Barri Clols com a sòl 
urbanitzable no delimitat. Cal tenir en compte que els LOC consideren que aquesta instal·lació pertany a la Xarxa 
Bàsica d'equipaments esportius del PIEC. Per tant, s'haurien d'ubicar en terrenys qualificats com a equipaments 
esportius, o que hi sigui compatible l'ús esportiu. 

b) S'aconsella actualitzar i desenvolupar el MIEM per poder programar amb encert la futura zona esportiva que es 
proposa a ponent i garantir la viabilitat de les instal·lacions esportives a construir-hi en el futur. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) La pista poliesportiva i els vestidors del barri de Clols (que ocupen part del Centre cívic Clols) estan classificats com 
a sòl urbà i qualificats com a sistema d’espais lliures, clau 6bD (àrea esportiva projectada), en el PGOU vigent. En 
canvi, en el POUM aprovat inicialment han estat classificats com a sòl urbanitzable no delimitat com a conseqüència 
d’una errada tècnica que caldrà esmenar, classificant-los com a sòl urbà i qualificant-los com a sistema d’equipaments 
comunitaris, equipament esportiu, codi Ee. 

b) Incloure la recomanació en l’apartat 4.3. Model de creixement i estructura de ciutat. Els equipaments de la 
Memòria del POUM. 

O-22. Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona 

El 10 de juny de 2014, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona emet un informe FAVORABLE en 
referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb les CONSIDERACIONS següents 
(veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) En l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada caldrà resoldre les mancances detectades mitjançant la 
realització de les accions següents: 

> Xarxa d’itineraris per al transport públic col·lectiu. 

• Avaluar si les tres línies de transport interurbà proposades presenten un grau adequat de cobertura suposant 
una distància de 750 metres respecte el recorregut de les línies de transport. 

• Representar sobre plànol no només la ubicació de l’estació d’autobusos, sinó també la resta de parades 
interurbanes del municipi 

• Esmentar en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que el Pla Territorial Parcial del Camp de 
Tarragona preveu la connexió ferroviària del polígon industrial de Valls. 

> Xarxa d’itineraris per a vianants. 

• Assegurar el compliment de l’Ordre VIV/561/2010, especialment pel que fa a amplades lliures d’obstacles, 
pendents màximes longitudinals i guals en els passos per a vianants. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

ANÀLISI ESTADÍSTIC I TERRITORIAL DELS ESCRITS REBUTS I DEL RECULL D’INCIDÈNCIES DETECTADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 41  

> Xarxa d’itineraris per a bicicletes. 

• Garantir que els itineraris ciclistes s’ajustaran a les disposicions del Manual per al disseny de vies ciclistes de 
Catalunya i les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. 

• Representar sobre plànol la xarxa d’itineraris ciclistes en el nucli de Picamoixons. 

> Aparcament per a vehicles motoritzats. 

• Computar també les places d’aparcament per a turismes i motocicletes corresponents als romanents de solars 
pendents d’edificació contemplats en el càlcul de la mobilitat generada. 

• Harmonitzar els criteris mínims d’aparcaments per a turismes que apareixen en la normativa del POUM i en 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, sempre d’acord a l’Annex 3 del Decret 344/2006, o com a mínim, 
indicant quina de les dues preval en cas de dissentir. 

> Aparcament per a bicicletes. 

• Computar també les places d’aparcament per a bicicletes corresponents als romanents de solars pendents 
d’edificació contemplats en el càlcul de la mobilitat generada. 

• Assenyalar sobre plànol la ubicació de les places d’aparcament per a bicicletes en sòl públic, d’acord al que 
determina l’article 12 del Decret 344/2006. 

b) A més de les prescripcions, des d’aquest informe es recomana tenir en compte els següents punts: 

• Potenciar les zones 30 dins del nucli del nucli urbà de Valls, fet que contribuiria a incrementar les quotes modals 
i la seguretat dels desplaçaments a peu i en bicicleta. 

• Ampliar la xarxa d’itineraris principals per a vianants, en els termes proposats per l’apartat 4.4.3 del present 
informe. 

• Ampliar la xarxa d’itineraris per a bicicletes, en els termes proposats per l’apartat 4.4.4 del present informe. 

• Introduir que l’emplaçament i configuració de les places d’aparcament per a bicicletes hauran de transmetre la 
sensació de seguretat i control de les bicicletes estacionades i afavorir-ne la utilització per part dels usuaris. 

Conclusió: 

A continuació s’esmenten com s’han incorporat les observacions de l’ATM a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada (EAMG) del POUM: 

• Xarxa d’itineraris a peu: 

En el capítol 8.3.1 s’incorporen les directrius marcades per l’Ordre VIV/561/2010 en relació als itineraris 
accessibles de vianants, a les quals caldrà donar compliment. 

S’ha incorporat el carrer d’Eladi Homs com a xarxa principal de vianants (plànol 4). D’altra banda, s’esmenta en 
el capítol 8.4.2 que cal donar prioritat al vianant en l’itinerari de connexió al polígon industrial, en el tram de 
creuament de l’N-240, on coexistiran vianants i ciclistes.  

• Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

En el capítol 8.4.1 s’esmenta que la xarxa ciclable del municipi s’haurà d’ajustar a les disposicions del Manual per 
al disseny de vies ciclistes de Catalunya i les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya, que 
preveuen amplades variables en funció de la tipologia de via ciclista, pendents màximes i criteris de 
senyalització. 

En el plànol 5 es representa la xarxa d’itineraris ciclistes en el nucli de Picamoixons. 

En el capítol 8.4.2 es recomana potenciar els carrer de zona 30 dins del nucli urbà de Valls sempre que sigui 
possible per tal de donar més capil·laritat a la xarxa ciclable i potenciar l’ús de la bicicleta. 

En el capítol 8.4.2 es fa esment de la importància de disposar d’un aparcament còmode i segur en el lloc d’origen 
i destí dels desplaçaments per tal de fomentar l’ús de la bicicleta  

• Xarxa d’itineraris de transport públic urbà 
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En el capítol 8.5.2 s’esmenta que considerant una distància de 750 metres respecte el recorregut de les 3 línies 
urbanes d’autobús proposades, el conjunt de la població del nucli urbà de Valls quedaria coberta. En el plànol 3 
es representa la cobertura de la xarxa proposada a una distància de 750 m. 

En el plànol 3 s’incorpora la ubicació de les parades d’autobús interurbà. 

En el capítol 4.1.2 s’esmenta que el PTP del Camp de Tarragona preveu la connexió ferroviària del polígon de 
Valls 

• Aparcament 

En el capítol 6.3 es computen les places d’aparcament per a turismes, motocicletes i bicicletes corresponents als 
romanents de solars pendents d’edificació. 

En el capítol 6.3 s’esmenta que preval la normativa urbanística del POUM quant a les reserves d’aparcament per 
a turismes i motocicletes en habitatge ja que són més restrictives que les que marca del Decret 344/2006, donant 
compliment al requerit en el Decret. 

El plànol 5.2 mostra la ubicació orientativa de les places d’aparcament de bicicletes proposades en l’EAMG 
associades als nous sectors a desenvolupar que computen nova mobilitat. 

O-23. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

El 10 de juny de 2014, la Regió d’Emergències de Tarragona de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments emet un informe FAVORABLE en referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat 
inicialment, amb les CONSIDERACIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) Article 128 i següents, així com P34.4 es regula l’ARM, cal tenir en compte que les amplades de vial són 
deficitàries, especialment al nucli històric. Segons el codi tècnic (DB-SI-5), les alçades de evacuació >9 m, l'accés ha 
de disposar de una amplada lliure de 5 m (sense comptar voreres ni aparcaments) per poder emplaçar el vehicle 
escala. Per alçades < a 9 m l’amplada es redueix a 3,50 m. Aquests condicionants conculquen amb les alçades de 
10,50, 13,50 i 16,50 m i l’ajust en 1 m de més i també amb l'acceptació de la planta àtic. En el cas de vials sense 
sortida de més de 20 m, han de disposar de l’espai suficient de maniobra de 15x15 m. 

b) Article 186 i següents, en algunes subzones es regula les construccions per sobre l’ARM. Específicament, als 
voltants del Parc de Bombers s'hauria de regular amb precisió els elements per sobre l’ARM per permetre l’heliport 
en coberta segons els condicionants de la normativa i projecte aprovat. 

c) A l'article 248.3.5 estableix que als camins previstos per extinció d'incendis, l'ajuntament pot intervenir per 
garantir el gàlib. S'hauria d'afegir per garantir l'amplada. 

d) Article 265 i següents, regulen les condicions de les edificacions pròpies de SNU. S'han de complir també les 
amplades dels accessos, la franja de protecció i la disponibilitat de aigua regulades al Decret 123/2005 que desplega 
la Llei 5/2003, modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o a menys de 
500 m de terrenys forestals. 

e) En diferents articles i en el P19, es regulen les tanques, cal tenir en compte que en la part calada les especies 
hauran de ser de fulla ampla (llorer, baladre o boix) i s'han d'evitar els cupres o elements secs o plàstics (bruc o 
canya). Caldrà considerar les tanques en SNU, tant pel que fa a la possibilitat de tancar tota la superfície o limitar 
un % de la finca o al voltant de les edificacions, cosa que permet accedir o travessar en cas de emergència. 

f) Catàleg de Bens a protegir i Catàleg de Masies: caldria afegir les Condicions d'entorn (franja protecció, reserva 
d'aigua) i Accés (ample camins per l'aproximació i cul de sac o espai de maniobra). 

g) Nomes s'han trobat plànols informatius de xarxa de abastament (captació, magatzematge, distribució). Manquen 
els de xarxa d'aigua actual i futura (hidrants en SU) i fonts, pous i basses en SNU. 

h) Manca el plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis, edificacions i instal·lacions afectades situats en 
terrenys forestals o a menys de 500 m de terrenys forestals. 
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i) En els plànols ordenació i regulació del sòl no urbanitzable (sèries 3b i 3c) no surt el nom dels camins de xarxa 
rural. Tampoc es relacionen a cap Inventari del Patrimoni o Bens a Protegir o a l’article 248 de Xarxa Rural.  

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

a) Una de les bases programàtiques del nou POUM és la de partir del potencial que té Valls com a ciutat patrimonial. El 
patrimoni arquitectònic de la ciutat és un dels referents més clars del conjunt de les realitats i les potencialitats que 
defineixen un dels seus trets més característics i pels quals és més coneguda arreu. La potenciació del valuós patrimoni 
arquitectònic de la ciutat i la millora i protecció del mateix en serà un dels eixos principals d’aquest nou planejament. 

El POUM aprovat inicialment defineix la zona de nucli antic que comprèn els sòls on s'edificaren les primeres 
construccions dels nuclis històrics de Valls, Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets i que encara mantenen algunes de les 
seves característiques originals. És objectiu del POUM afavorir el manteniment de les condicions paisatgístiques i 
ambientals dels àmbits definits i, alhora, millorar les condicions d'habitabilitat, protegir els elements d'interès 
arquitectònic i regular els usos i compatibilitats. 

El Pla ha revisat les afectacions viàries del PGOU vigent, deixant sense efecte aquelles que no es consideren 
imprescindibles per assolir el model proposat pel nou Pla, especialment en la zona del nucli antic, en la que hi ha una 
gran part d’edificacions incloses en el Catàleg de béns a protegir. També ha revisat el nombre màxim de plantes admès 
en el nucli antic amb l’objectiu de reconèixer les volumetries existents de les edificacions que el Catàleg de béns a 
protegir protegeix. 

En tot cas, es proposa incorporar un apartat en l’article 26. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització en el 
que s’estableixi el següent: 

“En la urbanització dels vials d’accès a les edificacions caldrà donar compliment al que estableixi la normativa 
sectorial vigent en relació a les amplades lliures d’accès i els espais de maniobra per tal de garantir la seguretat 
de les persones en cas d’incendi.” 

b) Afegir a l’article 191. Regulació general de la zona 7, d’activitats industrials un apartat en el que es reguli la 
restricció dels elements tècnics per damunt de l’arm de les edificacions situades a l’entorn del Parc de Bombers.  

c) Modificar l’apartat 5 de l’article 254. Xarxa viària rural segons el redactat següent: 

“En el cas de camins previstos per a prevenció d’incendis (és a dir, els de primer i segon ordre per entorns 
forestals, o d’accés a ells) l’Ajuntament, sense prèvia notificació als particulars, podrà actuar per a garantir 
l’amplada i el gàlib lliure establert, amb l’objectiu de garantir el pas dels vehicles d’emergències.” 

d) Afegir un apartat a l’article 271. Edificacions pròpies de les activitats agràries amb el redactat següent: 

“Les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els 
envolta hauran de donar compliment a les mesures establertes en la legislació sectorial vigent al respecte de la 
prevenció dels incendis forestals (accessos, la franja de protecció i la disponibilitat de aigua).” 

e) L’article P19. Tanques a espai públic i entre veïns ha estat modificat amb el redactat següent:  

“2. Cada zona i subzona regula el tipus i condicions de les tanques, tenint en compte que en el sòl no 
urbanitzable, en defecte de regulacions específiques per a les diferents unitats de paisatge establertes per les 
directrius de paisatge derivades del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, les tanques hauran de complir 
les condicions que s’assenyalen a l’article 6.6 Tanques de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial 
parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener.” 

f) Afegir les condicions d'entorn (franja protecció, reserva d'aigua) i accés (ample camins per l'aproximació i cul de sac 
o espai de maniobra) a les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals. 

g) Dins de l’Atles d’informació urbanístic s’inclou el plànol d’informació 7.4.6 Xarxa principal d'hidrants per a incendi 
de tot el municipi de Valls a escala 1:30.000. Caldrà incloure un plànol d’hidrants previstos en sòl urbà i un altre de 
fonts, pous i basses en sòl no urbanitzable. 

h) Afegir una disposició addicional en les Normes urbanístiques del POUM en la que es determini la necessitat d’aprovar 
un plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per 
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la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

i) En l’apartat 2.2 Camins rurals de l’Informe de sostenibilitat preliminar del POUM es descriuen els camins rurals 
existents al terme de Valls, aprofitant i validant l’estudi anomenat Pla de manteniment i millora de la xarxa de camins 
de Valls, encarregat per l’Ajuntament de Valls i redactat per AGRO-3, Enginyeria del Medi Rural, al març de 2006, que 
alhora parteix d’un encàrrec previ del Consell Comarcal de l’Alt Camp mitjançant el qual es va elaborar l’inventari 
comarcal de camins de l’Alt Camp. En canvi, en l’apartat 4.4.2.2 Camins rurals de la ISA tant sols es fa referència a 
l’actualització de com afecta el traçat de l’A-27 als camins analitzats a l’estudi efectuat l’any 2006.  

Cal incorporar una relació dels camins rurals de primer i segon ordre a l’article 250, ara 254. Xarxa viària rural i 
identificar-los en els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable, d’acord amb la informació esmentada en el paràgraf 
anterior, revisada pels serveis tècnics de l’ajuntament de Valls. 

Els camins rurals, en base als documents exposats, s’han jerarquitzat, dotant-los d’estructura, i incorporant-los al SNU, 
i a la normativa. L’ISA, esmenta aquest fet i fa una exposició de la realitat generada per la construcció de l’A27, entre 
d’altres. La proposta de camins es complementa amb els plànols, i concretament amb el 6.3 de l’ISA. 

O-24.1. Departament de Cultura 

El 3 de març de 2015, el Departament de Cultura tramet els informes arquitectònic i arqueològic referents al Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment.  

> INFORME ARQUITECTÒNIC. Un cop analitzat i valorat el document presentat, des del punt de vista del patrimoni 
arquitectònic, es considera que, en general, és un document correcte i adequat doncs permet una bona regulació del 
desenvolupament urbanístic de tot el terme municipal de Valls alhora que permet la conservació dels elements 
patrimonials. Tot i això, s'informa DESFAVORABLEMENT el Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls fins que no es 
doni compliment i/o justificació a totes les CONSIDERACIONS aportades en l’informe (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

a) Normativa 

article 129. Regulació específica de la subzona 1a, Nucli antic de Valls 

Atès que la major part del patrimoni en aquest àmbit, és d’origen medieval, les actuacions en el patrimoni 
arquitectònic han d'incloure estudi dels paraments per garantir que no es destrueixen estructures d'edificis 
d’origen medieval amb valor patrimonial. 

Com a elements a protegir i conservar en edificis no específicament inclosos en el Catàleg, cal incloure, els arcs 
medievals, portalades de pedra, llosanes de balcó, ampits de finestres llindes i dentells de finestres o balcons de 
pedra i tots aquells elements arquitectònics de pedra o fusta treballats o decorats, i aquells que es puguin trobar 
en els processos d'obres de reforma o enderrocaments. 

articles 130, 131 i 132 

Com a elements a protegir i conservar en edificis no específicament inclosos en el Catàleg, cal incloure, els arcs 
medievals, portalades de pedra, llosanes de balcó. ampits de finestres, llindes i dentells de finestres o balcons de 
pedra i tots aquells elements arquitectònics de pedra o fusta treballats o decorats, i aquells que es puguin trobar 
en els processos d'obres de reforma o enderrocaments. 

article 275. Catàleg de béns a protegir del municipi 

A l'apartat a) d'aquest punt 4 cal substituir la frase "Pel que fa al patrimoni arquitectònic es classifiquen en: 
monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric" per: Es classifiquen en: monument històric, 
conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica" 

L'apartat e) ha de dir: BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció 
urbanística. Són aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, 
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arquitectònics, arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
Català. 

b) Catàleg de béns a protegir 

b.1. Memòria 

A la memòria es relacionen els diferents BCIL que el POUM proposa descatalogar. Cal advertir que l’òrgan 
competent per aprovar la descatalogació d'un BCIL és la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. L'inici del tràmit de descatalogació d'un bé no implica que es resolgui favorablement. 

b.2. Normativa 

article 10. Classificació dels béns 

Cal rectificar els apartats següents: 

BCIN. Cal substituir la frase "Pel que fa al patrimoni arquitectònic es classifiquen en: monument històric, conjunt 
històric, jardí històric i lloc històric" per: Es classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i 
lloc històric, zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica" 

BIPCC o BPU. Cal dir: BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció 
urbanística. Són aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, 
arquitectònics, arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
Català. 

article 11. Nivells de protecció 

Pel que fa al punt 4c, s'adverteix que l’òrgan competent per aprovar la descatalogació d'un BCIL és la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. L'inici del tràmit de descatalogació d'un bé no 
implica que es resolgui favorablement. 

article 12. Centre Històric. 

Com a elements a protegir i conservar en edificis no específicament inclosos en el Catàleg, cal incloure, els arcs 
medievals, portalades de pedra, llosanes de balcó, ampits de finestres llindes i dentells de finestres o balcons de 
pedra i tots aquells elements arquitectònics de pedra o tusta treballats o decorats, i aquells que es puguin trobar 
en els processos d'obres de reforma o enderrocaments. 

article 13. Conservació del patrimoni arquitectònic medieval 

A l'apartat 2 d'aquest article cal aclarir que tota intervenció que afecti la muralla, o qualsevol dels altres béns 
amb la categoria de BCIN, ha de ser examinada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura que n'és l'òrgan competent. 

Pel que fa al punt 3, cal tenir en compte que les restes catalogades com a BCIN o BCIL no poden ser destruïdes. En 
el cas dels BCIL s'adverteix que la tramitació del procés de descatalogacló davant la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural, únic òrgan competent per aprovar-la, no implica necessàriament un acord favorable. 

article 15. Obres i tipus d'intervencions 

Cal afegir que la intervenció que pot afectar elements o estructures arquitectòniques que siguin susceptibles de 
ser analitzats amb metodologia arqueològica (estudi de paraments, evolució arquitectònica a través de l'estudi 
històrico-arqueològic). 

article 19. Intervencions permeses en béns catalogats d'Interès Local (BCIL) i en la resta de béns (BPU) 

Pel que fa al punt 6 s'adverteix que els béns catalogats no poden ser destruïts i que la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultura Català pot acordar No aprovar la descatalogació d'un BCIL. Els propietaris d'aquests béns tenen 
el deure de preservació i manteniment. 

article 24. 

Pel que fa al punt 3 cal afegir un paràgraf amb el següent contingut: La declaració de ruïna, no invalida la 
protecció patrimonial de l'edifici. 
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article 25. Descatalogacions 

Les propostes de descatalogació que es fan en el Catàleg de béns a protegir no tindran validesa si no són aprovades 
per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 

S'adverteix que l'inici del tràmit de descatalogació d'un bé no implica que es resolgui favorablement. 

Cal esmenar l'errada material on menciona l'art. 12.2 referint-se a la Llei 9/93.del PCC. Cal substituir per 17.2. 

article 28. 

Cal esmenar l'errada material on menciona l'art. 12.2 referint-se a la Llei 9/93.del PCC. Cal substituir per 17.2. 

article 30. Usos 

En relació al punt 3 cal modificar: El canvi d'ús d'un BCIN ha de ser autoritzat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat amb informe de l'ajuntament prèviament a la concessió de la llicència municipal. 

article 33. 

En relació al punt 2 es detecta errada material: no corresponen criteris per canvi d'ús en aquest article. 

article 35. 

En relació al punt 1 cal ampliar el "deure de conservació" a posseïdors i titulars d'altres drets reals. 

b.3 Fitxes 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic cal fer introduir un seguit d’esmenes en les fitxes del Catàleg, d'acord amb les 
observacions que apareixen en aquest punt de l’informe. 

c) Catàleg de Masies 

c.1. Categories de protecció 

BCIN. Cal substituir la frase "Pel que fa al patrimoni arquitectònic es classifiquen en: monument històric, conjunt 
històric, jardí històric i lloc històric" per: es classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc 
històric. Zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica" 

BIPCC o BPU. Cal dir: BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció 
urbanística. Són aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL reuneixen valors artístics, 
arquitectònics. arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
Català. 

 

> INFORME ARQUEOLÒGIC. Analitzada la documentació presentada valorem positivament l'esforç que s'ha fet per tal 
de recollir i valorar un ampli ventall d'elements a protegir. Tot i això, s'informa DESFAVORABLEMENT el Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Valls fins que no es doni compliment i/o justificació a totes les CONSIDERACIONS aportades en 
l’informe (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

a) Normativa 

article 17. Catàleg de béns a protegir del municipi 

Quan es parla dels elements relacionats en el Catàleg de Béns a protegir només es fa referencia al valor 
arquitectònic. Cal afegir també els elements amb valor arqueològic o històric. 

article 89. Reserva de sòl per al traçat de la línia de mercaderies 

Cal tenir en compte que tot projecte que afecti la zona de la via fèrria que es troba dins l'àmbit del jaciment 
arqueològic del poblat ibèric requerirà un estudi arqueològic previ de la zona per tal que, des del Departament de 
Cultura, es pugui valorar la seva compatibilitat. 

article 129. Regulació específica de la subzona 1a, Nucli antic de Valls 
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Atès que la major part de restes que es poden trobar en aquest àmbit són d’origen medieval, les actuacions 
arqueològiques s'han de fer extensives a l'estudi dels paraments en els cas que les obres afectin parts estructurals 
d'edificis d’origen medieval. 

Pel que fa a la conservació dels elements en edificis no inclosos en el Catàleg de béns a protegir cal incloure, 
també, els arcs medievals. 

articles 130, 131 i 132 

Pel que fa a la conservació dels elements en edificis no inclosos en el Catàleg de béns a protegir, cal incloure, 
també, els arcs medievals. 

article 231. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'àmbit de SUBnd Porta de Nulles 

Valorem positivament que es tingui en compte la presencia d'un jaciment en aquest àmbit. La protecció de les 
restes passa per considerar l'àmbit del jaciment, una vegada feta la corresponent delimitació arqueològica, com a 
zona verda o zona arqueològica. 

article 245. Protecció dels sòls i el relleu 

Cal afegir un nou punt per tal de preservar el patrimoni arqueològic: No es poden dur a terme moviments de 
terres en els àmbits de protecció d'un jaciment o àrea d'expectativa arqueològica. En tot cas, les actuacions en 
aquests àmbits han de ser informades prèviament pel Departament de Cultura. 

article 275. Catàleg de béns a protegir del municipi 

Cal tenir en compte en els punts 1 i 2 d'aquest article que el Catàleg de béns a protegir també inclou els béns amb 
valor arqueològic. 

De la mateixa manera, en el punt 4 no es té en compte que els jaciments arqueològics també poden ser BCIN o 
BCIL. Per això, en l'apartat a) d'aquest punt 4 cal substituir la frase "Pel que fa al patrimoni arquitectònic es 
classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric" per: Es classifiquen en: 
monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona 
paleontològica" 

L'apartat e) ha de dir: BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció 
urbanística. Són aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, 
arquitectònics, arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
Català. 

articles inexistents 

Cal afegir a la normativa del POUM un article relatiu al planejament urbanístic i la protecció del patrimoni 
arqueològic: Per tal de protegir possibles jaciments no documentats ni coneguts cal que en la tramitació del 
planejament derivat i de projectes que afectin una superfície superior a 2 ha es dugui a terme, de forma prèvia i 
sota la direcció d'un tècnic competent, una prospecció arqueològica de l'àmbit i, si és el cas, la delimitació dels 
jaciments i àrees d'expectativa arqueològica existents. 

A l'espera de la redacció del Pla especial que preveia el PGOUM vigent, cal recuperar en un altre article la subzona 
de protecció arqueològica que s'establia en el capítol V del títol VI de la normativa del PGOU en els terrenys 
situats a l'entorn de l’anomenat Forn ibèric de Fontscaldes. Els límits d'aquesta subzona han de quedar reflectits 
en els plànols d'ordenació. Aquesta subzona té la categoria de BCIL. 

a.2. Annex normatiu 1 

Pla parcial urbanístic Ruanes Codi: PPU-03 

Valorem positivament que es tingui en compte la presencia d'un jaciment en aquest àmbit. La protecció de les 
restes passa per considerar l'àmbit del jaciment, una vegada feta la corresponent delimitació arqueològica, com a 
zona verda o zona arqueològica. 

b) Catàleg de béns a protegir 

b.1. Memòria 
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A la memòria es relacionen els diferents BCIL que el POUM proposa descatalogar. Recordem que l’òrgan competent 
per aprovar la descatalogació d'un BCIL és la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura. L'inici del tràmit de descatalogació d'un bé no implica que es resolgui favorablement. 

b.2. Normativa 

article 10. Classificació dels béns 

Aquest article repeteix les errades de l'article 275 de la normativa del POUM pel que fa a la omissió del patrimoni 
arqueològic en la descripció de les diferents categories de protecció del patrimoni cultural que estableix la llei 
9/1993, per la qual cosa cal rectificar els apartats següents: 

BCIN. Cal substituir la frase "Pel que fa al patrimoni arquitectònic es classifiquen en: monument històric, conjunt 
històric, jardí històric i lloc històric" per: Es classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i 
lloc històric, zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica" 

BIPCC o BPU. Cal dir: BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció 
urbanística. Són aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, 
arquitectònics, arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
Català. 

article 11. Nivells de protecció 

Els punts 1 i 2 d'aquest article només fan referència a edificacions. Recordem que els jaciments arqueològics 
també poden ser BCIN o BCIL. Per això cal canviar el concepte edificació pel de bé. 

Pel que fa a la protecció integral cal tenir en compte que els jaciments arqueològics NO delimitats tenen protecció 
integral. Una vegada feta la corresponent intervenció arqueològica el Departament de Cultura determinarà l'abast 
de l'àmbit de protecció. Igualment, qualsevol jaciment arqueològic descobert amb posterioritat a l'aprovació 
definitiva d'aquest Catàleg tindrà la mateixa protecció. 

Pel que fa al punt 4c recordem l’òrgan competent per aprovar la descatalogació d'un BCIL és la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. L'inici del tràmit de descatalogació d'un bé no 
implica que es resolgui favorablement. 

article 12. Centre Històric 

Com ja hem comentat a les consideracions fetes a l'article 129 de la normativa del POUM, trobem encertada la 
consideració com a zona d'expectativa arqueològica de l'àmbit comprès dins el traçat de la muralla de Valls. Ara 
bé, per coherència amb aquell article cal mantenir la condició de realitzar intervencions arqueològiques en el cas 
d'afectació del subsòl o de parts estructurals d'edificis d’origen medieval en aquest àmbit. 

Pel que fa a la conservació dels elements en edificis no inclosos en el Catàleg de béns a protegir, cal incloure, 
també, els arcs medievals. 

article 13. Conservació del patrimoni medieval 

A l'apartat 2 d'aquest article cal aclarir que tota intervenció que afecti la muralla, o qualsevol dels altres béns 
amb la categoria de BCIN, ha de ser examinada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura que n'és l'òrgan competent. 

Pel que fa al punt 3, cal tenir en compte que les restes catalogades com a BCIN o BCIL no poden ser destruïdes. En 
el cas dels BCIL recordem que la tramitació del procés de descatalogació davant la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural, únic òrgan competent per aprovar-la, no implica necessàriament un acord favorable. 

Encara que les restes medievals no siguin BCIN o BCIL tindran la consideració de restes arqueològiques i caldrà que 
el seu tractament sigui autoritzat pel Departament de Cultura. 

article 14. Jaciments 

Valorem positivament la incorporació de noves àrees d'expectativa arqueològica a l'Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya. 
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No obstant això, caldria afegir un punt que tingui en compte que construccions com esglésies, ermites i d'altres 
edificacions antigues (principalment masies i molins d'origen medieval) i el seu entorn són susceptibles de contenir 
restes arqueològiques i que moltes vegades les mateixes construccions constitueixen ja de per sí veritables 
conjunts arqueològics. Per això, l'àmbit i l'entorn d'aquestes construccions han de tenir la consideració d'àrees 
d'expectativa arqueològica i per tant, la corresponent protecció. 

article 15. Obres i tipus d'intervencions 

Cal afegir la intervenció arqueològica que, a més de les restes del subsòl, també pot afectar elements construïts 
per damunt de la cota zero que siguin susceptibles de ser analitzats amb metodologia arqueològica (estudi de 
paraments, evolució històrico-arqueològica ... ). 

article 19. Intervencions permeses en béns catalogats d'Interès Local (BCIL) i en la resta de béns (BPU) 

Pel que fa al punt 6 recordem que els béns catalogats no poden ser destruïts i que la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultura Català pot acordar no aprovar la descatalogació d'un BCIL. Els propietaris d'aquests béns tenen 
el deure de preservació i manteniment. 

article 25. Descatalogacions 

Les propostes de descatalogació que es fan en el Catàleg de béns a protegir no tindran validesa si no són aprovades 
per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 

Tornem a recordar que l'inici del tràmit de descatalogació d'un bé no implica que es resolgui favorablement. 

article 30. Usos 

El punt 3 no és correcte en el cas del béns protegits com a BCIN. El canvi d'ús d'un BCIN ha de ser autoritzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat amb informe de l'ajuntament. 

article 33. El deure legal de conservació 

En el punt 2 cal tenir en compte la consideració feta en el punt 3 de l'article 30. 

A l'espera de la redacció del Pla especial que preveia el PGOU vigent, cal recuperar en un altre article del Catàleg 
la Subzona de protecció arqueològica que s'establia en el capítol V del títol VI de la normativa del PGOU en els 
terrenys situats a l'entorn de l'anomeni Forn ibèric de Fontscaldes. Els límits d'aquesta subzona han de quedar 
reflectits en els plànols d'ordenació. Aquesta subzona té la categoria de BCIL. 

Ha de constar en el Catàleg que els nous jaciments o àrees d'expectativa arqueològica que es puguin descobrir amb 
posterioritat a l'aprovació definitiva del POUM quedaran incorporats d'ofici en aquest Catàleg. 

b.3 Fitxes 

Pel que fa al patrimoni arqueològic cal fer introduir un seguit d’esmenes en les fitxes del Catàleg, d'acord amb les 
observacions que apareixen en aquest punt de l’informe. 

c) Catàleg de Masies 

La memòria segueix repetint l'error que ja hem vist en altres apartats quan defineix les categories de protecció. Cal 
esmenar-ho. 

Les intervencions en aquelles masies que es trobin en una àrea d'expectativa arqueològica hauran de ser informades 
pel Departament de Cultura. 

El catàleg de masies també ha de tenir en compte que construccions com esglésies, ermites i d'altres edificacions 
antigues (principalment masies i molins d'origen medieval) i el seu entorn són susceptibles de contenir restes 
arqueològiques i que moltes vegades les mateixes construccions constitueixen ja de per sí veritables conjunts 
arqueològics. 

Per això cal que a les fitxes de les construccions que compleixin aquestes característiques es contempli que les 
obres que afectin parts estructurals o subsòl requeriran la corresponent intervenció arqueològica prèvia. 

Recordem, també, que la mateixa normativa del Catàleg ja protegeix les restes medievals. 
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Conclusió: 

Caldrà trametre al Departament de Cultura nova informació en relació als diferents aspectes tractats en l’informe 
desfavorable, i sol·licita l'emissió d'un nou informe. Aquesta nova informació haurà de contenir: 

a) Normativa 

• modificar el redactat de l’article 17.1 amb el redactat següent: 

1. Aquest POUM incorpora el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls, en el qual s’identifiquen els 
conjunts i els elements patrimonials rellevants del seu territori (arquitectònics, arqueològics-paleontològics, 
socioculturals-etnològics, naturals i ambientals-paisatgístics) i s’estableix el nivell de protecció al qual estan 
subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, 
per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

• afegir a l’article 89 l’apartat següent: 

4. Respecte al ramal específic de mercaderies per servir el polígon industrial de Valls, cal tenir en compte que 
tot projecte que afecti la zona de la via fèrria que es troba dins l'àmbit del jaciment arqueològic del poblat ibèric 
requerirà un estudi arqueològic previ de la zona per tal que, des del Departament de Cultura, es pugui valorar la 
seva compatibilitat. 

• afegir a l’article 129.2 el redactat següent: 

Atès que la major part del patrimoni arquitectònic inclòs en aquesta subzona és d’origen medieval les actuacions 
a realitzar han d'incloure un estudi dels paraments per garantir que no es destrueixen estructures d'edificis 
d’origen medieval amb valor patrimonial. 

En general, d’aquells edificis no inclosos en el Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls es 
conservaran els arcs medievals, portalades de pedra, llosanes de balcó, ampits de finestres, llindes i dentells de 
finestres o balcons de pedra, cantonades de carreus, elements de forja, esgrafiats, fornícules, i tots aquells 
elements arquitectònics de pedra o fusta treballats o decorats, i altres que es puguin trobar en els processos 
d'obres de reforma o enderrocaments. 

• afegir als articles 130.2, 131.2, i 132.2 el redactat següent: 

En general, d’aquells edificis no inclosos en el Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls es 
conservaran els arcs medievals, portalades de pedra, llosanes de balcó, ampits de finestres, llindes i dentells de 
finestres o balcons de pedra, cantonades de carreus, elements de forja, esgrafiats, fornícules, i tots aquells 
elements arquitectònics de pedra o fusta treballats o decorats, i altres que es puguin trobar en els processos 
d'obres de reforma o enderrocaments. 

• afegir a l’article 233. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'àmbit de SUBnd Porta de Nulles el 
redactat següent: 

La protecció de les restes passa per considerar l'àmbit del jaciment, una vegada feta la corresponent delimitació 
arqueològica, com a sistema d’espais lliures. 

• afegir a l’article 247. Protecció dels sòls i el relleu l’apartat següent: 

9. No es poden dur a terme moviments de terres en els àmbits de protecció d'un jaciment o àrea d'expectativa 
arqueològica. En tot cas, les actuacions en aquests àmbits han de ser informades prèviament pel Departament de 
Cultura. 

• corregir l’article 277 Catàleg de béns a protegir del municipi amb el redactat següent: 

1. Tal i com es diu en l’article 17 d’aquestes Normes urbanístiques, el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Valls incorpora el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls, en el qual s’identifiquen els conjunts i els 
elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics ‐ paleontològics, socioculturals ‐ etnològics, 
naturals i ambientals‐paisatgístics) i s’estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el 
tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la 
preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl. 
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2. L’objecte del Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls és la preservació dels valors existents en la vila 
de Valls, els nuclis de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets i el territori que els envolta per mitjà de 
l’establiment de mesures urbanístiques de protecció jurídica. 

... 

4.a) BCIN: Béns Culturals d’Interès Nacional. Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats 
per l’Administració de la Generalitat, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional. Es 
classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona d'interès etnològic, zona 
arqueològica i zona paleontològica. 

... 

4.c) BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció urbanística. Són 
aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, arquitectònics, 
arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català. 

• afegir un article 279. Protecció del patrimoni arqueològic amb el redactat següent: 

Per tal de protegir possibles jaciments no documentats ni coneguts cal que en la tramitació del planejament 
derivat i de projectes que afectin una superfície superior a 2 ha de sòl es dugui a terme, de forma prèvia i sota la 
direcció d'un tècnic competent, una prospecció arqueològica de l'àmbit i, si és el cas, la delimitació dels 
jaciments i àrees d'expectativa arqueològica existents. 

• El Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls forma part del POUM de Valls. El Catàleg incorpora com a 
BCIL el jaciment del Forn ibèric de Fontscaldes i el delimita als plànols, amb els límits coneguts actualment, que 
s’hauran d’adaptar als coneixements futurs (també consta la seva delimitació coneguda en els plànols d’ordenació del 
POUM). En l’article 14 de la Normativa del Catàleg es determina que qualsevol intervenció en un jaciment haurà de ser 
informada pel Departament de Cutura de la Generalitat. 

No es considera necessari mantenir l’obligació de redactar un pla especial urbanístic per a la protecció dels terrenys 
situats a l’entorn de l’anomenat Forn Ibèric de Fontscaldes. En qualsevol cas, l’article 67.1 del TRLU ja determina que 
en qualsevol moment es poden aprovar plans especials urbanístics amb la finalitat de la protecció dels béns catalogats. 

a.2) Annex normatiu 1 

• afegir a la fitxa normativa del PPU-03 Ruanes el redactat següent: 

La protecció de les restes passa per considerar l'àmbit del jaciment, una vegada feta la corresponent delimitació 
arqueològica, com a sistema d’espais lliures. 

b) Catàleg de béns a protegir 

Efectuar les correccions en la Memòria;en els articles 10, 11, 12, 13, 15, 19, 24, 25, 28, 30, 33 i 35 de les Normativa; i 
en les Fitxes, d’acord amb les observacions que apareixen en l’informe. 

c) Catàleg de masies 

Efectuar les correccions al respecte de les categories de protecció. 

 

La documentació esmentada va ser tramesa al departament de Cultura el 12 d’abril de 2018. 

O-24.2. Departament de Cultura 

El dia 12 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Valls tramet al Departament de Cultura, via EACAT, registre d’entrada 
9033/17862/2018, nova documentació relativa al Catàleg de Patrimoni i de Masies de Valls, sol·licitant informe. 
S’indiquen dos enllaços a on es pot consultar la nova documentació. Posteriorment el dia 6 de maig de 2018, via 
EACAT, registre d’entrada 9033/29468/2018, l’Ajuntament de Valls adjunta les normes urbanístiques, mitjançant 
enllaç a on es pot consultar el document. 
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El 10 de juliol de 2018, el Departament de Cultura emet un segon informe referent a la nova documentació del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Valls aportada en el que es revisen si han estat incorporades les consideracions 
contingudes en el primer informe, amb les següents CONSIDERACIONS:  

• Catàleg. Consideracions Patrimoni arquitectònic. 

1. A l’espera de la redacció del Pla especial que preveia el PGOUM de Valls vigent, cal recuperar en un altre 
article la Subzona de protecció arqueològica que s’establia en el capítol V del títol VI de la normativa del PGOUM 
en els terrenys situats a l’entorn de l’anomenat Forn ibèric de Fontscaldes. Els límits d’aquesta subzona han de 
quedar reflectits en els plànols d’ordenació. Aquesta subzona té la categoria de BCIL. 

Es dóna compliment a la consideració normativa en el punt 6 de l’article 15 de la Normativa del Catàleg de Béns a 
Protegir però el plànol d’ordenació 04_B1FONTSCALDES no recull els límits ni el codi del jaciment (a incorporar). 

(En els informes de la documentació de l’aprovació inicial no es considerà cap observació respecte els plànols 
d’ordenació, pel que s’entén que eren correctes. Però cal indicar que en l’actual documentació, encara que els 
jaciments arqueològics apareixen indicats a la llegenda, en el plànol no s’identifiquen. Vista la circumstància 
s’entén que és un error de visualització i/o de format de la documentació enviada, però en volem deixar 
constància que els plànols correctes són aquells que reflecteix totes les delimitacions dels jaciments arqueològics). 

• Catàleg. Consideracions Patrimoni arqueològic. 

2. A l’apartat 2 d’aquest article cal aclarir que tota intervenció que afecti la muralla, o qualsevol dels altres béns 
amb la categoria de BCIN, ha de ser examinada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura que n’és l’òrgan competent. Pel que fa al punt 3, cal tenir en compte que les restes catalogades com a 
BCIN o BCIL no poden ser destruïdes. En el cas dels BCIL recordem que la tramitació del procés de descatalogació 
davant la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, únic òrgan competent per aprovar-la, no implica 
necessàriament un acord favorable. Encara que les restes medievals no siguin BCIN o BCIL tindran la consideració 
de restes arqueològiques i caldrà que el seu tractament sigui autoritzat pel Departament de Cultura. 

Cal dir que ara és l’article 14. S’han incorporat les consideracions però en el punt 14.3 cal substituir el redactat 
proposat pel següent: “Les restes catalogades com a BCIN i BCIL no poden ser destruïdes, ja que s’han de preservar 
i incorporar-les dins de les intervencions dels edificis i només admetre la incompatibilitat en casos excepcionals. 
De la mateixa manera cal conservar les restes amb altres proteccions. En el cas d’incompatibilitat de les restes 
medievals BCIN i BCIL, la descatalogació l’ha d’autoritzar l’òrgan competent, mentre que per a les restes amb 
altres proteccions s’ha de redactar un informe que justifiqui aquest supòsit i ha de tramitar-se seguint la 
normativa sectorial existent”. 

3. Intervencions permeses en béns catalogats d’Interès Local (BCIL) i en la resta de béns (BPU). Pel que fa al punt 6 
recordem que els béns catalogats no poden ser destruïts i que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultura Català 
pot acordar No aprovar la descatalogació d’un BCIL. Els propietaris d’aquests béns tenen el deure de preservació i 
manteniment. 

Cal dir que ara és l’article 20. Intervencions permeses en béns catalogats d’Interès Local (BCIL) i en la resta de 
béns (BPU). S’incorporen les consideracions indicades però en el punt 6, cal concretar el redactat per tal que 
s’especifiqui l’òrgan competent per a descatalogar, així com l’advertiment. 

4. Les propostes de descatalogació que es fan en el Catàleg de béns a protegir no tindran validesa si no són 
aprovades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. Tornem a recordar que l’inici del tràmit de 
descatalogació d’un bé no implica que es resolgui favorablement. 

Cal dir que ara és l’article 26. S’han incorporat consideracions, però no es té en compte l’advertiment. 

5. Cal esmenar l’errada material on menciona l’art. 12.2 referint-se a la Llei 9/93.del PCC. Cal substituir per 
17.2. 

Cal dir que ara és l’article 29. Cal esmenar, allà a on s’indica article 25, ha de dir article 27. 

• Catàleg de béns a protegir. Fitxes. 

6. Pel que fa al patrimoni arquitectònic cal fer introduir les esmenes d’acord amb les següents observacions: 
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AMBIENTS: 

- Fitxes d’ambient C3, C6, C7, C8, C9, C10: S’han incorporat consideracions, però cal incloure en l’apartat 
d’elements protegits que les possibles estructures medievals que es puguin descobrir estan protegides. 

- Fitxa d’ambient C12: S’incorpora “carrer” al títol (caràtula) del plànol (2.11), però no es modifica el nom de la 
fitxa (pendent de correcció). 

BCIN: 

- Cal revisar llistat de BCIN (pàg. 53 i 55), en concret codis VCHXX dels núm. 14, 15 i 16, atès que el VCH13 és un 
BCIL (Església Sant Antoni Abad); Els usos permesos, en el cas de canvis d’ús d’un monument (BCIN) han d’ésser 
autoritzats pel Departament de Cultura (art. 36 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català). 

BCIL: 

- RT15-01. Creu de Terme del Camí de Vallmoll. A la “Descripció”, s’indica que hi ha tres creus, però només 
consten dues, cal corregir. Canvi de núm. element. 

- VCH10. Rectoria Sant Joan. A l'inventari estava inclòs a l'església de Sant Joan. Cal afegir que caldrà un estudi 
dels valors patrimonials de l'interior quan s'hi vulgui intervenir. S’incorpora observació, però cal substituir el 
“que” per un “quan”, per tal que la frase tingui coherència. Canvi de núm. element. 

- VCH114. C. del Carme 22 / C. dels Metges. S’incorpora nova fitxa. Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987. Proposta 
de BCIL a BPU, DESCATALOGACIÓ. Cal que aquesta fitxa formi part del grup de BPU o mantenir la protecció BCIL. 
Cal revisar. 

- VCH93. Ca Vives. No es permet la remunta al carrer de Sant Antoni però per planejament pot fer 4p i actualment 
en té PB+2+golfes. A l'inventari del SPAT GENCAT consta com a dues cases, una al número 69 i l'altra al 71, amb 
números de registre diferents. Es manté redactat a la fitxa : “No es permet remunta” i es manté 4p (plànol 
05.C04). Cal resoldre conflicte. 

- VCH90. Ca Català. Ull! Actualment l'edifici consta de PB+4 però per planejament només podria edificar 4p, per 
tant, la darrera planta es troba fora d'ordenació. Cal adaptar norma urbanísticament a la protecció del bé. Es 
manté 4p (plànol 05.C04). Cal resoldre conflicte, fora d’ordenació. 

- VCH48. Ca Serra de la Plana. Al plànol d'ordenació figura 3p (3 plantes) però l'edificació en té 4p. Cal adaptar 
norma urbanísticament a la protecció del bé. Es manté 3p (plànol 05.C04). Cal resoldre conflicte, fora 
d’ordenació. Comissió municipal. 

- VCH140 Carrer Tomàs Caylà 14. S’incorpora fitxa. Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987. Cal incorporar al plànol 
05.C04 el codi VCH140. Cal resoldre conflicte, fora d’ordenació. 

- VCH87. Cal Blanco. Comissió municipal. La normativa urbanística preveu 4p i en té PB+3 +golfes. Cal adaptar 
norma urbanísticament a la protecció del bé. S’incorpora observació relativa a la Comissió municipal. Es manté 4p 
(plànol 05.C04). Cal resoldre conflicte, fora d’ordenació. Canvi de núm. element. 

- VCH59. Carrer Sant Oleguer 3. No es permet la remunta, però els plànols d'ordenació permeten la construcció 
d'un àtic reculat i apareixerà una nova mitgera que quedarà al descobert. Cal adaptar norma urbanísticament a la 
protecció del bé. S’incrementa, 4p. Cal resoldre conflicte, mitgeres. Comissió municipal. Canvi de núm. element. 

- VCH102. Ca Clariana. Comissió municipal. Cal incloure l'obligació d'estudi arqueològic a "intervencions permeses". 
S’incorpora observació relativa a la Comissió municipal. Pendent incloure l'obligació d'estudi arqueològic a 
"intervencions permeses". Canvi de núm. element. 

- VCH31. Ca Clols. Té una planta més que la prevista per planejament. Cal adaptar norma urbanísticament a la 
protecció del bé. Cal resoldre conflicte, fora d’ordenació, carrer de la Cort. Canvi de núm. element. 

- VCH53. Ca Trenchs Jordà. Actualment l'edifici consta de PB+3 però per planejament només podria edificar 3p, 
per tant, la darrera planta es troba fora d'ordenació. Cal adaptar norma urbanísticament a la protecció del bé, ja 
que cal conservar aquesta planta. Cal resoldre conflicte, fora d’ordenació. Canvi de núm. element. 
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- VCH131. Ca Claravalls. S’incorpora nova fitxa. Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987. Cal incorporar als apartats 
d’Elements protegits i Intervencions: Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser 
anteriors a cronologies contemporànies, requerirà un estudi històric arqueològic. 

- VCH132. Carnisseria 16. S’incorpora nova fitxa. Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987. Cal incorporar als apartats 
d’Elements protegits i Intervencions: Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser 
anteriors a cronologies contemporànies, requerirà un estudi històric arqueològic. 

- VCH79. S’incorpora nova fitxa. Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987. Proposta de BCIL a BPU, DESCATALOGACIÓ. 
Cal que aquesta fitxa formi part del grup de BPU o mantenir la protecció BCIL. Cal revisar. 

- VCH136. Carrer Muralla del Castell 28. S’incorpora nova fitxa. Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987. Cal incorporar 
als apartats d’Elements protegits i Intervencions: Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles 
de ser anteriors a cronologies contemporànies, requerirà un estudi històric arqueològic. 

- VCH122. Ca Mitjaret. Al planejament es permet fins a 4p i a la fitxa es protegeix la volumetria actual que és 
inferior. Cal adaptar norma urbanísticament a la protecció del bé. Cal resoldre conflicte, volumetria actual-
planejament 4p. Canvi de núm. element. 

- VCH123. Muralla de sant Antoni 42. Corregir fitxa núm. catalogació VCH123. Canvi de núm. element. 

- VCH8. Antic Hospital de Sant Roc. A les intervencions permeses es diu: "Deconstrucció d'aquells elements 
interiors no protegits així com dels habitatges del Rector Cessat i la Muralla de Sant Antoni". Cal aclarir a què es 
refereix permetent la deconstrucció de la Muralla de Sant Antoni, si és al carrer o si és una errada. No s’incorpora 
observació. Cal afegir a Intervencions permeses, paràgraf tercer: Deconstrucció [...], exceptuant qualsevol 
preexistència d’element catalogat. Canvi de núm. element. 

- V03. Església i conjunt del Convent del Carme (i jaciment arqueològic). Falta identificar el plànol l'edifici 
quadrat aïllat fora del convent. A la fitxa es diu que es tracta d'un graner però caldria aprofundir en l'estudi. 
Aquest edifici, molt important per la seva factura original, necessita urgentment intervencions de consolidació 
estructural. Cal marcar en plànol l'àmbit de les "terres del Carme". Només s’incorpora a la fitxa observació 
relativa al graner: necessita urgentment una consolidació estructural. Pendents observacions relatives a plànol 
(ordenació): identificar graner codi V03 i marcar àmbit de les “terres del Carme”. Canvi de núm. element. 

- V18. Cal Coco. Es permet la remunta reculada però no consta així als plànols d'ordenació. Consten 5p sense 
recular. Cal fer coincidir les determinacions del planejament amb les del Catàleg. Es mantenen els paràmetres 
urbanístics, cal resoldre conflicte urbanístic. Canvi de núm. element. 

- V75. Jardins de Massó o Ca Barrau. Caldria especificar quines parts del jardí queden protegides. Al Plànol no 
queda especificat l'àmbit del jardí (o bé cal assimilar-lo a la qualificació de Verd Públic. Com a protecció parcial, 
cal concretar el que es protegeix dels jardins, la fitxa indica: Es protegeix també l’espai lliure, jardins i arbrat; 
amb aquest paràgraf es pot considerar una protecció integral dels jardins. Canvi de núm. element. 

- V55. Ca Blasi. Està dins del sector PMU-16. A la fitxa diu que no es permet la remunta, però en canvi a la zona de 
la cantonada entre el Raval Filadors i la Muralla del Castell, està previst 3p i hi ha llocs on només hi ha planta 
baixa. Cal adaptar norma urbanísticament a la protecció del bé. Es mantenen els paràmetres urbanístics, cal 
resoldre conflicte: no es permet remunta – 3p (raval) /4p (muralla). Canvi de núm. element. 

- V87. Ca Romeu. ull! Es tracta d'un edifici fora de l'alineació del carrer i amb menys plantes de les que podria per 
planejament (4p). Segons els plànols originals de l'arquitecte Vives Castellet, ja es va fer una remunta. La 
disconformitat urbanística no queda reflectida als plànols d'ordenació. Cal resoldre conflicte, edifici fora 
d’ordenació – elements protegits. Canvi de núm. element. 

- V45. Carrer de Sant Benet 21. Inclòs al PAU-07 L'Escorxador i amb previsió d'edificacions d'HP. En canvi a la fitxa 
del Catàleg es protegeix la volumetria de l'edifici. I a la fitxa del PAU-07 no fa menció de la protecció de l'edifici. 
Cal fer constar la protecció al PAU-07. Cal resoldre conflicte: protecció integral – paràmetres urbanístics. Cal 
corregir, fitxa del PAU-07, V45 és un BCIL. Canvi de núm. element. 
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- V78. Magatzems del Moll de l’Estació. Qualificades amb clau 24a "plana agrícola de valor". Adaptar al 
corresponent protecció de patrimoni immoble. L’adreça de la fitxa indica, carrer Molls de l’Estació 1-3-5-7-9-11. 
Enderrocades naus del carrer 3-5-7-9-11. Revisar fitxa. Canvi de núm. element. 

- P05. Carrer Jesus 10. Alçada màxima… (3p per planejament). Cal adaptar norma urbanísticament a la protecció 
del bé. Cal resoldre conflicte, no es permet remunta segons fitxa , EA 2p – planejament 3p. Canvi de núm. 
element. 

- RT17-2. Masia d’origen medieval. S’incorpora nova fitxa. Cal substituir a l’apartat d’Elements protegits, últim 
paràgraf, estudi històric – arquitectònic per estudi històric arqueològic. 

- RT16-2. Molí d’en Adrover. Revisar codi núm. RT16-3, fitxa – llistat BCIL, no concorden. Canvi de núm. element. 

- RT16-3. Molí de Mora. Revisar codi núm. RT16-1, fitxa – llistat BCIL, no concorden. Canvi de núm. element. 

BPU: 

- VCH27-114. Carrer del Carme, 22. Aquesta fitxa desapareix del BPU, i ha passat als BCIL (núm.18), malgrat que a 
la fitxa s’indica com a categoria de protecció BPU. DESCATALOGACIÓ. Cal revisar el lloc a on se situa la fitxa, atès 
que es proposa un BPU. 

- VCH21. Carrer de la Cort, 17. Foto- Cine Masip. Té una planta de més segons planejament. Es recomana adaptar 
la norma urbanísticament a la protecció del bé. Es mantenen els paràmetres urbanístics. Cal resoldre conflicte, 
fora d’ordenació. 

- VCH79. Carrer Carnisseria, 11-13. Té una planta de més segons planejament. Es recomana adaptar la norma 
urbanísticament a la protecció del bé. Es mantenen els paràmetres urbanístics. Cal resoldre conflicte, fora 
d’ordenació. Aquesta fitxa desapareix del BPU, i ha passat als BCIL (núm.64), malgrat que a la fitxa s’indica com a 
categoria de protecció BPU. DESCATALOGACIÓ. Cal revisar el lloc a on se situa la fitxa, atès que es proposa un 
BPU. 

- V92. Cementiri del 1818. Nova fitxa. Consta Nivell de protecció: BCIL. Cal que aquesta fitxa formi part del grup 
de BCIL o modificar la protecció a BPU. Cal revisar. 

- F4. Carrer de la Font 15. Revisar fitxa o ubicació element, categoria de protecció BCIL, dins de llistat de BPU. 
Canvi de núm. element. 

- F5. Carrer de la Font 13. Revisar fitxa o ubicació element, categoria de protecció BCIL, dins de llistat de BPU. 
Canvi de núm. element. 

- F10. Carrer de l’Esglèsia 17. Revisar fitxa o ubicació element, categoria de protecció BCIL, dins de llistat de BPU. 
Canvi de núm. element. 

- F11. Carrer de l’Esglèsia 8. Revisar fitxa o ubicació element, categoria de protecció BCIL, dins de llistat de BPU. 
Canvi de núm. element. 

- .P22/P17? Refugi antiaeri de Picamoixons. S’incorpora nova fitxa. Revisar fitxa o ubicació element, categoria de 
protecció BCIL, dins de llistat de BPU. 

- RT10-1. La Font del Catllar. A partir de la informació proporcionada des de la Comissió d’Arqueologia de 
l’Institut d’Estudis Vallencs, coneixedors de primera mà de les troballes, cal rectificar el plànol de la fitxa. Aquest 
ha d’afectar les parcel·les 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29 del polígon 10 i parcel·la 10 del polígon 11). Canvi de núm. 
element. Malgrat s’incorporen les parcel·les corresponents als dos polígons a l’adreça de la fitxa, cal indicar-ho 
també en el plànol de la fitxa. 

- RT10-2. Jaciment de la Masia Figueres. Les restes s’estenen, també, a la parcel·la 74). Canvi de núm. element. 
Malgrat s’incorporen les parcel·les corresponents a l’adreça de la fitxa, cal indicar-ho també en el plànol de la 
fitxa. 

- RT24-1. Jaciment arqueològic Fontscaldes. Cal que s’identifiqui amb el jaciment corresponent a cronologia 
prehistòrica. 

- RT25-1. Jaciment Vila de Fontscaldes. Repetida coincident amb la núm 107. Eliminar-la. 
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- RT25-1. Jaciment Vila de Fontscaldes. Repetida coincident amb la núm 103. 

• Catàleg de masies. Fitxes. 

7. Pel que fa al patrimoni arqueològic cal fer introduir les esmenes d’acord amb les següents observacions: 

La memòria segueix repetint l’error que ja hem vist en altres apartats quan defineix les categories de protecció. 
Cal esmenar-ho. Les intervencions en aquelles masies que es trobin en una àrea d’expectativa arqueològica hauran 
de ser informades pel Departament de Cultura. El catàleg de masies també ha de tenir en compte que 
construccions com esglésies, ermites i d’altres edificacions antigues (principalment masies i molins d’origen 
medieval) i el seu entorn són susceptibles de contenir restes arqueològiques i que moltes vegades les mateixes 
construccions constitueixen ja de per sí veritables conjunts arqueològics. Per això cal que a les fitxes de les 
construccions que compleixin aquestes característiques es contempli que les obres que afectin parts estructurals o 
subsòl requeriran la corresponent intervenció arqueològica prèvia. Recordem, també, que la mateixa normativa 
del Catàleg ja protegeix les restes medievals. S’incorporen la majoria de consideracions però cal incorporar en les 
fitxes corresponents que és necessària una intervenció arqueològica prèvia, en cas d’obres que afectin parts 
estructural o subsòl en les construccions com esglésies, ermites i d’altres edificacions antigues. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

• 1. Reflectir correctament totes les delimitacions dels jaciments arqueològics en els plànols d’ordenació del POUM. 

• 2. Modificar el redactat de l’article 14.3 de la normativa del Catàleg de béns a protegir. 

• 3. Concretar el redactat de l’article 20. Intervencions permeses en béns catalogats d’Interès Local (BCIL) i en la resta 
de béns (BPU) de la normativa del Catàleg de béns a protegir especificant l’òrgan competent per a descatalogar i 
afegir l’advertiment sobre que els béns catalogats no poden ser destruïts i que la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultura Català pot acordar No aprovar la descatalogació d’un BCIL. 

• 4. Afegir a l’article 26 de la normativa del Catàleg de béns a protegir que les propostes de descatalogació que es fan 
en aquest catàleg no tindran validesa si no són aprovades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 

• 5. Esmenar la cita que es fa a l’article 29 de la normativa del Catàleg de béns a protegir. Allà a on s’indica article 25, 
ha de dir article 27. 

• 6. Introduir les esmenes determinades en l’informe en les Fitxes del Catàleg de béns a protegir i resoldre els 
conflictes entre les volumetries que protegeix el Catàleg de béns a protegir i les condicions d’edificació que consten 
en els plànols d’ordenació del POUM. Val a dir, però, que un edifici que tingui construït un nombre superior de plantes 
al que permet el planejament no es troba en situació de “fora d’ordenació” sinó de “volum disconforme”. 

• 7. Incorporar en les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals que és necessària una intervenció arqueològica prèvia, 
en cas d’obres que afectin parts estructural o subsòl en les construccions com esglésies, ermites i d’altres edificacions 
antigues. 

O-25. Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca 

El 13 de maig de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural emet un informe 
FAVORABLE en referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb les 
CONSIDERACIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

• OBRES I REGADIUS: 

1. A la Secció 1a. Sistema Viari. Codi X, es defineixen, tipifiquen i identifiquen les instal·lacions i els espais 
reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i l'aparcament, que han de permetre la connexió entre 
els diferents sectors del territori i garantir un nivell d'accessibilitat i de mobilitat adequat dins del terme 
municipal. 

En els subsistemes establerts creiem que, tal i com apuntava l'informe del tècnic de l'Àrea del Medi Natural, cal 
incloure els camins ramaders documentats i pendents de classificació (art. 78.6.a): Camí ramader del Barranc Sec, 
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d'amplada variable; Camí ramader de Figuerola, d'amplada 4-6 metres; Camí ramader del riu, d'amplada 3-4 
metres; Camí ramader de Montblanc, amplada 3-5 metres. 

També en el marc del possible í en funció de la realitat actual del sòl, els plànols d'ordenació cal vincular-los al 
règim urbanístic del sòl no urbanitzables de protecció especial, en tot el seu ample reconegut legalment, d'acord 
amb el que s'estableix a la Llei 3/95, de 23 de març, de vies pecuàries. 

Recordar que, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional primera de la Llei 3/95, de 23 de març, de 
vies pecuàries, en relació a què els camins ramaders no classificats conserven la seva condició originaria i el que 
s'estableix a l'article 2 de la mateixa Llei es considera que les vies pecuàries són béns de domini públic de les 
Comunitats Autonòmiques i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

2. A l'article 78.6 diu que la jerarquització i l'amplada màxima dels camins es fixa a l'article 247 d'aquestes Normes, 
ha de dir a l'article 248. 

3. L'article 240. Protecció de les aigües, regula al punt 4 les obres hidràuliques de reg i estableix que tindran per 
objecte la millora de l'eficiència i de la gestió de les zones de regadiu. El POUM no especifica quines són aquestes 
zones referenciades. 

D'altra banda, no pot ser un objectiu, d'acord amb les directrius d'aquest Departament, la posada en regadiu de 
noves zones? Cal pensar en la implantació de nous regadius davant la generació de dèficit hídric i l'augment de 
producció (viabilitat econòmica explotació) que suposa aquest fet vers els conreus en secà. 

Per un altre banda, l'article només parla d'embassament, sense fer cap definició de les basses. 

Tenint en compte el paràgraf següent, es vol deixar fora de regulació les basses o és tracta d'un error? D'acord amb 
les definicions del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un embasament és el recinte artificial 
d'aigua limitat, en tot o en part, per la pressa. També pot referir-se al conjunt de terreny, presa i aigua 
emmagatzemada, juntament amb totes les estructures auxiliars relacionades amb aquests elements i amb la seva 
funcionalitat. Mentre que defineix com a bassa, la infraestructura de retenció situada fora del cabal i delimitada 
total o parcialment per un dic de retenció. 

Pel que fa a la protecció de la fauna, concretament a la necessitat de dissenyar rampes de sortida de l'aigua (de 
fusta o de pedres) amb un pendent inferior al10% per a permetre que els límits siguin remuntables, considerem que 
ha de ser el projecte qui, segons les característiques de la infraestructura, de l'àmbit i localització, pugui 
determinar quina és la solució més adient per dur a terme la protecció de la fauna, però no obligar si o si, a 
prendre aquesta mesura. 

En relació a la necessitat d'assegurar la persistències d'aigua de l'embassament (ho fem extensiu també a les 
basses), no s'ha previst la necessitat de buidatge per realitzar tasques de neteja i inspecció visual de control, etc. 

Cal eliminar l'últim paràgraf del punt 4,. atès que moltes vegades l'aplicació d'algicides és necessària, entre altres 
factors, per mantenir un estat correcte de la infraestructura. 

El mateix article, en el punt 5. Tractament de les sèquies de reg, determina que previ a qualsevol actuació de 
millora de les condicions de transport d'aigua per a la millora de l'eficiència de reg, es farà una anàlisis de les 
condicions dels sistemes de drenatge sobre el mateix sector regable [ ... ]. Es necessari que per "qualsevol actuació", 
per petita que sigui o insignificant, tingui que fer aquesta anàlisis? Qui l'ha de fer? Qui la valora, i com? Potser el 
més adient seria eliminar aquest article o fer referència en tot cas, a la normativa sectorial que li pugui ser 
d'aplicació. 

4. A l'article 241. Normes urbanístiques relatives als residus, concretament el punt 2. Residus agraris i ramaders, 
indicar en primer lloc que es produeix una reiteració, atès que l'activitat ramadera està inclosa en l'agrària. D'altra 
banda, es considera que no seria necessari aquest punt, atès que únicament fa referència a algunes normatives 
sectorials (i no a totes) i per tant fa referència a fets ja regulats. A més, es pot produir una interferència en les 
competències de l'Administració legalment competent i la municipal. Alhora, també s'indica que totes les 
explotacions ramaderes hauran de disposar i aplicar un pla de gestió de les dejeccions ramaderes i portar un llibre 
de gestió, quan realment no és així. Només les explotacions que determina la normativa sectorial. 
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L'excés de regulació en el POUM, pot suposar unes exigències que van més enllà del que estableix l'òrgan competent 
en funció de la normativa sectorial, i per tant, obliga tot un seguit d'actuacions que, amb independència que sigui 
competència municipal o no, podria ser que després no siguin possibles de complir. 

D'altra banda, tot i que no afecta directament a les competències d'aquest Departament, es considera que tota la 
referència que és fa en el punts. Emplaçament d'infraestructures de tractament de residus, hauria d'anar en el 
conjunt dels articles on s'enumeren les infraccions urbanístiques i sancions, les quals, ja sigui dit, no s'han trobat 
reflectides en la normativa. 

5. L'article 242. Protecció de la biodiversitat, pel que fa al punt 1, només fa un recopilatori "de la legislació vigent 
pel que fa a la flora, fauna i hàbitats naturals. En el moment que es produeixi alguna modificació, aquest paràgraf, 
que no aporta més informació, restarà desfasat. Per aquest motiu proposem que digui [ ... ] d'acord amb la 
normativa sectorial vigent. 

Pel que fa a les tanques, per no contradir l'article 244.3.g), caldrà indicar que en alguns casos, s'eximeix de complir 
aquest condicionant. 

6. L'article 243. Condicions d'implantació de les noves infraestructures tècniques i ambientals, es considera que té 
una lectura complexa i poc àgil. 

Al punt 2.a) diu que els traçats seran soterrats excepte per causa tècnica degudament justificada. 

En aquest sentit, hem d'entendre que l'elevat cost del soterrament d'una li nia, no serà justificació, ja que és 
considera un valor econòmic i no una valor tècnic? Cal tenir present les diferents casuístiques existents. 

A la lletra b) del mateix punt, prohibeix la utilització d'herbicides, quan potser que sigui necessari. 

Al punt 2.d) s'indica que el traçat de noves línies, l'adequació o el trasllat de les existents requerirà el tràmit 
d'avaluació d'impacte ambiental. Si és així, totes ho necessitarien amb independència de les seves característiques? 
Que diu la normativa d'avaluació d'impacte ambiental? 

El punt 3.a) fa referència a que les instal·lacions de subministrament d'aigua, depuració, gas, etc, quan necessitin 
complementàriament l'edificació d'habitatge serà necessari un tractament d'edificació tradicional integrat a 
l'entorn. Considerem que cal suprimir aquest apartat, atès que obre la porta a la construcció d'habitatges. Quan una 
instal·lació, per les seves característiques, requereixi d'un habitatge, ja s'indicarà i es valorarà cas per cas. 
Rarament aquests instal·lacions requereixen de la necessitat de disposar d'un habitatge per dur a terme la seva 
gestió. 

En el punt 3.b) s'indica que els projectes hauran de portar, entre d'altres, un estudi d'alternatives de localització i 
elecció justificada en funció del menor impacte en el paisatge. En primer lloc considerem que l'alternativa triada 
sigui la que menys afecti en termes generals, i no només al paisatge, atès que també s'ha de considerar les funcions 
productives del sòl, entre altres. A més, pel que fa a la legalització de les instal·lacions existents, l'estudi de les 
alternatives, segurament dona com a la millor opció l'executada, atès que sinó fos així, s'hauria de procedir al 
desmantellament de la que és vol legalitzar. 

7. A l'article 244. Normes territorials sobre la protecció del paisatge, dona la sensació que la lletra a) del punt 3 i la 
lletra i) podrien anar en un mateix apartat. 

8. A l'article 245. Protecció dels sòls i el relleu, caldria afegir al punt 5) que els projecte de moviments de terres 
han d'estudiar i resoldre l'evacuació de les aigües de la finca, de manera que s'eviti una nova afectació a les finques 
veïnes per escorrenties o acumulacions puntuals. 

9. Caldria veure si l'article 247.2, pel que fa al rec, no contradiu pel que fa a l'aplicació i regulació (art. 102) amb el 
previst a l'últim apartat de l'article 240.5.  

10. Es considera adient que a l'article 248.8. s'identifiquin els camins ramaders existents al municipi de Valls tal i 
com hem indicat anteriorment en el punt 1. 

11. A l'article 249. Estructura de la propietat del sòl. Finques mínimes és defineix que la Unitat mínima de 
producció forestal són 25 ha, caldrà modificar la referència de "producció" forestal, atès que el Decret fa referència 
a la unitat mínima forestal (UMF), sense fer cap indicació al terme producció. 
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En relació al punt 2, tot i que es manté el caràcter bàsic de les Unitat Mínimes de Conreu i Forestal, existeixen 
altres normes -Decrets- que han modificat parcialment els citats a l'articulat. 

D'altra banda, es considera que el punt 3 s'hauria d'adaptar a tota la legislació, o bé modificar el seu redactat, fent 
referència únicament a la normativa sectorial. El redactat proposat obvia altres preceptes legals de vital 
importància (ex: Llei 19/1995, de modernització agrària, etc) i els quals atribueixen al nostre Departament la 
competència exclusiva per autoritzar divisions o segregacions de finques rústiques per sota la Unitat Mínima de 
Conreu amb la finalitat de la seva inscripció en el Registre de la Propietat. Aquest fet suposa una controvèrsia entre 
la normativa sectorial i urbanística municipal prevista de difícil gestió. 

Aprofitem per recordar la diferència entre finca i parcel·la, per tal de realitzar posteriorment una correcta 
aplicació d'aquesta normativa. D'acord amb l'article 17 de la Llei del sòl, constitueix: 

- Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en 
proindivisa, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación 
hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 

- Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida 
edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. 

En aquest sentit, també us recordo que el simple fet que una finca disposi d'un pou, no vol dir que sigui una finca de 
regadiu. 

12. A l'article 255. Components de qualificació que s'ha fixat pel sòl no urbanitzable, diferència zones i sistemes els 
quals agrupa en les categories següents: Rius i rieres, masses forestals madures (inclou masses forestals de 
protecció i Hàbitats d'interès comunitari); Espais en transició i Espais agrícoles (on fa una diferenciació entre el 
regadiu i secà). 

En aquest article, es determina que en funció de la dotació de reg, estableixen dos subcomponents: l’agrícola de 
regadiu i l’agrícola de secà. 

Des d'aquesta Unitat, considerem que és una errada determinar que una zona, per ser considerada de regadiu ha de 
estar conreada per horta i amb una dotació assignada d'aigua mínima de 6.500 m³/ha i any. No es coneix cap 
precepte legal que avali aquesta definició (existeixen molts altres zones de regadiu que no són horta i/o tenen una 
dotació molt més baixa), a més, aquesta definició de regadiu podria provocar confusions o contradiccions alhora 
d'aplicar la normativa sectorial, amb els possibles problemes a la llarga. 

13. L'article 256, estableix en funció de la presència escassa o quantiosa de tots aquells usos existents que 
comporten una artificialització de les cobertures de sòl, però exclou les edificacions i instal·lacions de caràcter 
tècnic, com EDAR o subestacions elèctriques, que tenen un caràcter municipal o supramunicipal. Com s'aplica això? 
Com es realitza? Sobre quin àmbit s'ha d'actuar? 

D'aquest grau de pressió, el punt 5 determina les restriccions respecte a la implantació de noves activitats i 
construccions admeses, establint un factors de ponderació dels aprofitaments màxims com a mecanisme de control 
sobre les noves implantació, tant pel que fa a la comptabilitat de les ocupacions i volums existents, com a les 
potencials a implantar. Ara bé, és considera que aquest fet, suposa que les construccions agràries haurien d'estar 
sotmeses a una ponderació (més restrictiva) per l'existència d'altres construccions -algunes segurament fins i tot 
il·legals-, podent limitar les seves característiques funcionals. 

14. Als articles 257, 258 i 259 es fixen com un dels objectius, potenciar l'activitat agrícola de secà. Desconeixem el 
motiu, però no entenem com és podrà fer això, especialment quan aquest fet comporta un menor rendiment 
agronòmic, menys ingressos a les explotacions i activitats menys viables econòmicament De fet, existeixen alguns 
terrenys qualificats com a codi 20 i 24a, que estan inclosos en l'àmbit de l'obra "Proyecto de mejora del riego para la 
reutilización de aguas residuales en la zona de Torrents de Valls", obra declarada d'Interès General per la Llei 
24/2001, de 27 de desembre, amb una superfície aproximada de 350 ha. 

Aprofitem per indicar-vos que fora interesant que el POUM incorpores, encara que sigui en els plànols d'informació 
aquesta actuació (adjuntem CD amb el projecte en format digital). 
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Un altre objectiu és evitar i reduir les noves ocupacions en el SNU. Entenem que es tracta de ocupacions de 
instal·lacions i construccions que poden romandre en una altra ubicació, i no a les construccions que moltes vegades 
són necessàries per. a desenvolupar l'activitat agrària dels terrenys on s'emplacen. 

15. Pel que fa a les regulacions de les construccions i edificacions (article 264), el POUM les focalitza a les fixades a 
les Normes del Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona. 

En el quadre aportat, apareixen algunes contradiccions, per exemple, el codi 25b considera incompatible les 
construccions-instal·lacions destinades a la criança d'animals, en canvi, la activitat d'educació en el lleure resta 
condicionada. Ens podem trobar amb el cas d'una granja escola, que ostenti alhora les dues condicions, quin règim li 
és d'aplicació? En canvi, una activitat extractiva resta com a condicionada. 

El problema resideix en aplicar les incompatibilitat de forma genèrica, sense tenir en compte la seva dimensió o 
compatibilitat de l'activitat concreta amb l'entorn, la qual potser resultaria compatible. 

Per exemple, un habitatge familiar rural, tindrà la seva justificació (i així ho estableix la legislació urbanística 
vigent) en la mateixa finca on és genera la necessitat de vigilància, control i assistència de l'explotació agrària 
corresponent, la qual, pot tenir una o una altra qualificació. En aquest cas, considerem que és molt més important, 
justificar la necessitat real de l'habitatge que justificar la seva possible implantació d'acord amb la zona. 

Curiosament la zona codi 24a, Plana agrícola de valor, les construccions d'activitats agrícoles, ramaderes o 
forestals, resten com a condicionades a les puntualitzacions (4) i (5), mentre que activitats d'explotació de recursos 
naturals, estacions de subministrament de carburants, càmpings, serveis tècnics equipaments, etc. 

En el mateix sentit, els terrenys amb codi 25a i b, terrenys que inclouen fins i tot part d'un PEIN o aquells que tenen 
una clara vocació agrícola, d'horta i amb una protecció especial prevista en el planejament territorial, les 
construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes i remolc tenda son directament 
compatibles, mentre altres terrenys que poden anar lligats a una activitat agrícola estan condicionats o fins i tot, 
considerats incompatibles, quan segurament la seva afectació en el territori, és molt menor que les indicades. No 
entenem perquè no es condicionen també les activitats de càmping al punt (3). 

D'altra banda, el codi 25b determina com a incompatibles les construccions auxiliars destinades a l'activitat de 
turisme rural. Desconeixem si en aquesta zona existeix alguna incompatibilitat o si el propi catàleg de masies 
preveu la rehabilitació per aquest ús, però cal tenir present aquesta incompatibilitat per tal que el planejament no 
tingui incongruències. Alhora, també cal pensar que en cas que existeixi alguna, com pot afectar aquest fet a la 
viabilitat de l'activitat, al no poder ampliar aquesta. 

En termes generals considerem que caldria fer una reflexió sobre els usos atenent a les funcions principals no només 
del territori, si no de les activitats que es vulguin emplaçar. 

16. A l'article 265, el títol diu edificacions pròpies de les activitat agràries, forestals i ramaderes, mentre que en el 
punt 1, afegeix també, o en general rústiques. 

En primer lloc, cal tenir en compte que les activitats agràries, ja inclouen les agrícoles, ramaderes i forestals, i per 
tant s'està fent una reiteració. D'altra banda, remarcar que no totes les activitats rústiques, són agràries. S'hauria 
de definir clarament si estem parlant d'activitats agràries o també, en general rústiques. 

Si bé, podem compartir el punt 3 d'aquest article en part, també ho és, que no sempre les construccions 13xistents 
donen compliment a la funcionalitat que es requereix. A més, la reutilització no només es favorable a les 
edificacions agràries, sinó a totes aquelles activitats que tinguin la intenció d'implantar-se en el territori. 

En relació al punt 4, vigilar que en aquest cas; si s'ha de fer referència a les construccions agràries (atès que 
estaríem parlant de construccions ramaderes i les vinculades a aquesta activitat) i no rústiques. 

Aprofitem per indicar que s'ha realitzat una regulació de les explotacions ramaderes i en general una qualificació 
del municipi, sense comptar les explotacions ramaderes existents, i com afectaria el POUM a aquestes. Aquestes són 
també activitats econòmiques, i per les seves característiques i condicionants (sobretot distàncies) s'hauria d'haver 
estudiat les seves possibles afectacions. 

17. A l'article 266, Noves edificacions o ampliacions de les ja existents destinades a habitatge rural, s'estableix a la 
lletra b) del punt 2, la condició d'inscriure en el Registre de la Propietat la inedificació de altres finques del conjunt 
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Cal tenir en compte que aquest fet suposa la impossibilitat, per exemple, de construir un magatzem agrícola o 
ramader necessari per l'explotació a la qual dona servei i que alhora ha estat el motiu que ha justificat l'habitatge. 
Cal eliminar aquesta condició pel bé de la viabilitat de les explotacions agràries. 

Sembla que la lletra e) del mateix punt, és contradiu amb la lletra b) anterior, atès que si s'estableix la finca com 
inedificable, no es podrà realitzat cap construcció nova. 

18. Article 267. Condicions generals de construcció, ampliació o reforma de magatzems, caldrà eliminar que es 
consideren magatzems aquelles instal·lacions que donin servei a l'administració ambiental, atès que es considera 
que el concepte de magatzem va lligat a l'ús que se li dona, i no a la propietat o entitat a la que donen servei. 

De fet, l'agrupació de les diferents finques d'acord amb el Reglament Hipotecari, suposarà la creació d'una nova 
finca registral, amb una superfície comuna. Tornant a l'abans indicat (diferència entre parcel·la i finca), suposarà 
que aquesta condició perd el seu sentit, en tant no es canviï el mot finca per parcel·la. 

D'altra banda, el fet d'incloure les instal·lacions auxiliars de les basses de reg i pous de captació d'aigua en aquest 
article, pot suposar una controvèrsia, atès que ens podríem trobar amb una finca de superfície inferior a la 
necessària per construir un magatzem (també una caseta per les bombes de reg), però que un cop construïda si que 
estaria per damunt d'aquesta superfície. És a dir, un cop, realitzat el pou i col·locada la bomba, podem demanar el 
permís per fer la caseta per allotjar aquesta instal·lació. Quan la lògica seria realitzar tota la construcció alhora, 
evitant així despeses i tramitacions innecessàries. 

Dit l'anterior, es proposa eliminar la lletra b) del punt 3, on s'estableix l'ocupació màxima de la finca. Cal tenir en 
compte que fa referència a la totalitat de la finca agrupada, i que aquesta pot ser continua o discontinua, 
coincident o no, en una o més zones (components), i amb diferents graus de ponderació, motiu pel qual sembla 
complexa aplicació. I es que la normativa parla de "finca" i no de la parcel·la o terrenys on es vols construir. 

La lletra c) del mateix punt, diu que la ubicació de les edificacions serà preferentment sobre sòl agrícola o prats i 
matollars, quan per garantir alguns dels objectius de la pròpia qualificació, el millor seria que s'ubiquessin en els 
llocs sense producció o en aquells que es consideri més adient per la gestió de l'explotació agrària, essent 
preferiblement els improductius. 

La lletra e) del mateix punt, estableix una alçada màxima de 4 m, excepte les sitges, dipòsits d'aigua i altres 
instal·lacions annexes. Es considera que en algun moment, segons el tipus d'explotació agrària i les seves 
necessitats, aquesta alçada hauria de ser superior, atès que no podria allotjar maquinària agrària de grans 
dimensions. Ex: un recol·lectora de raïm fa més de 4 m. 

En relació a la distància establerta en la lletra g), aquesta s'hauria de considerar d'acord amb el tipus d'arbre, atès 
que segons les seves característiques podria quedar compromesa la funció de matisar l'impacte visual de la 
construcció. 

19. En relació a l'article 268, en primer lloc, advertir que la definició sectorial d'explotació ramadera va més enllà 
que la definició que realitza aquest POUM, i per tant, es pot donar alguna casuística en que explotacions ramaderes 
segons la normativa sectorial vigent, no hagin de donar compliment a aquest article de la normativa municipals, i al 
contrari. 

D'altra banda, el fet de demanar el compliment dels requisits de finca mínima en les explotacions ramaderes no té 
sentit, atès que no existeix una relació directa entre la superfície del sòl i la producció de l'explotació. Per aquest 
motiu proposem la seva eliminació. 

Us recordem que, tot i tenir un nombre petit d'animals, si per la seva destinació es consideren explotacions 
ramadera, hauran de donar compliment a la superfície sol· licitada. Per exemple: En una zona forestal, on la 
instal1aci6 d'un ramat pot ser favorable per realitzar tasques de neteja de sotabosc, minimitzant així el risc 
d'incendi però potser no disposa de les 25 ha de terreny forestal, disposar d'un porc o cavall (considerat explotació 
ramadera) requerirà 4,5 ha en secà. 

Continuem, la lletra a) del punt 3, diu que caldrà justificar documentalment la necessitat, les dimensions i la 
ubicació de les edificacions en relació a l'explotació agrària a la qual ha d'anar forçosament vinculada. No acabem 
d'entendre aquest fet, atès que moltes vegades es la pròpia construcció objecte de construcció, la qual, una vegada 
engegada l'activitat, suposarà l'existència d'una activitat agrària, en aquest cas concretament, d'activitat ramadera. 
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També proposem eliminar la lletra b) del punt 3, pel que fa a les ocupacions màximes de la totalitat de la finca 
agrupada, entre altres, perquè veiem una difícil aplicació, i pot afectar directament a la gestió de l'activitat 
agrària, Un horticultor, no pot disposar alhora una explotació ramadera, per petita que sigui? Ho diem pel 0% 
d'ocupació prevista. 

Pel que fa a la distància, sens perjudici per l'establert per la normativa sectorial (en alguns casos superior i altres 
inferior), en relació als 400 m de distancia mínima del sòl urbà o urbanitzable residencial que estableix el POUM, no 
especifica o es considera que hauria de especificar que es tracta de sòls del terme municipal a Valls. 

En relació a la lletra e), diu que la ubicació de les edificacions serà preferentment sobre sòl agrícola o prats i 
matollars, quan per garantir alguns dels objectius de la pròpia qualificació, millor seria, que s'ubiquessin en els 
llocs sense producció o en aquelles que es consideri més adient per la gestió de l'explotació agrària, essent 
preferiblement els improductius. Pel que fa a la limitació establerta en els boscos, recordar que alhora s'haurà de 
donar compliment a la normativa sectorial en matèria forestal. 

Cal eliminar la indicació a la necessitat de disposar d'una adequada instal·lació d'emmagatzematge de purins i prou 
superfície de conreu per fer-los servir d'adob orgànic, atès que aquest tema ja està regulat per la normativa 
sectorial, a més la proposta pot entrar en contradicció amb aquesta (possibilitat de contractació d'un gestor). En 
tots cas, cal indicar que caldrà donar compliment a la normativa sectorial. 

Recordar que d'acord amb la normativa urbanística vigent, quan els projectes tramitats tinguin per objecte adaptar 
instal·lacions ramaderes preexistents a noves exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de 
ramaderia, i sempre que l'adaptació no comporti un increment de la seva capacitat productiva, no seran preceptiu -
en el tràmit urbanístic- l'informe del departament competent en matèria d'agricultura i ramadera. 

20. A l'article 269. Actuacions específiques d'interès públic, la superfície mínima requerida per possibilitar la seva 
construcció és de 15.000 m², molt per sota de la UMC o UMF, i amb una ocupació màxima del 5%, fet que suposa en 
el menor dels casos, una construcció de 750 m². 

En relació a la ubicació diu que de les edificacions seran preferentment sobre sòl agrícola o prats i matollars, quan 
per garantir alguns dels objectius de la pròpia qualificació, fora millor que s'ubiquessin en els llocs sense producció 
o en aquelles que es consideri més adients per la gestió de l'explotació agrària, essent preferiblement els 
improductius. Pel que fa a la limitació establerta en els boscos, recordar que alhora s'haurà de donar compliment a 
la normativa sectorial en matèria forestal. 

Tot i l'establert a la normativa urbanística, d'acord amb la disposició cinquena de la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d'orientació agrària, el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, si no hi ha plans 
sectorials agraris, ha d'emetre un informe sobre els efectes i les repercussions que, entre d'altres, els projectes i les 
actuacions d'interès públic en el sòl no urbanitzable que estableix la legislació urbanística poden ocasionar al 
funcionament normal de l'activitat de les explotacions agràries que en puguin resultar afectades. El dit informe té 
caràcter preceptiu i vinculant i s'ha d'emetre abans de l'aprovació dels projectes i les actuacions esmentats. 

21. Tenint en compte el manifestat en els punts anteriors, concretament els articles que regulen les condicions i 
paràmetres urbanístics de les construccions, us indiquem que aquest Servei Territorial, conjuntament amb un tècnic 
del ST d'Urbanisme de Tarragona i del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, varen elaborar una possible 
plantilla d'articulat pel que fa a les construccions pròpies del sòl no urbanitzable. Aquest document ja ha estat 
lliurat de manera telemàtica al vostre Ajuntament. 

22. Pel que fa a l'article 274. Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents de Valls, es 
proposa advertir de la necessitat de no interferir amb la infraestructura del reg de la Comunitat de Regants de 
Valls, corresponent al projecte declarat d'interès general, abans citats. 

23. Pel que fa a l'article U6. Agrícola i recursos naturals, cal eliminar les aportacions que en van fer en aquesta 
segons aprovació inicial (en vermell), referents a la dotació del reg, atès que no són correctes les afirmacions 
exposades. És importat eliminar aquest paràgraf per les possibles repercussions, jurídiques de les que se'n pot 
derivar, de diferents actes que afecten a altres Administracions més que l'Administració municipal (tramitació de 
segregacions, etc). Aquesta afirmació pot contradir l'aplicació de la normativa sectorial. 
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24. Pel que fa a la lletra i) de la Disposició transitòria segona, caldria especificar que correspon als edificis 
d'habitatges legalment implantats. També es considera que fora recomanable establir una superfície màxima 
d'ampliació. 

D'altra banda, aquesta disposició indica que per finques inferiors a 1 ha i superior a 0,40 ha, s'autoritzaran les 
ampliacions que justifiquin la manca o insuficiència de serveis higiènic sense sobrepassar en cap cas la superfície de 
10 m². Tot i que aquest departament no és el competent en determinar el compliment de les exigències 
d'habitabilitat, considerem que -per evitar greuges comparatius respecte altres construccions- es proposa eliminar 
aquest apartat, atès que entenem que una edificació sense cambra higiènica no pot tenir la condició d'habitatge i, 
per tant, amb aquesta disposició, estaríem propiciant que "altres" construccions en sòl no urbanitzable, puguin 
acollir-se a obtenir aquesta condició. A més, en aquest casos, la justificació d'ampliació hauria de ser en termes 
imperatius del compliment d'habitabilitat, i no anar relacionat amb la superfície de la finca. 

25. La Disposició transitòria quarta, estableix a la finca e) Finca, que per la correcta inserció en el medi rural de 
qualsevol implantació requereix que una proporció mínima del 70% de la finca on s'ubica mantingui el caràcter 
d'espai rural no artificialitzat [ ... ] Cal ???? Després de tota la regulació establerta, i en una disposició transitòria, 
cal establir aquest tipus de condicionants? 

26. Cal aclarir quina és vàlida, la Disposició transitòria Cinquena o la Sisena, atès que fan referència al mateix. 

 

Pel que fa a la normativa del Catàleg de masies: 

27. A l'article 6. Segregacions, diu que la segregació només és admissible, entre altres, si hi ha interès social. Que 
vol dir interès social? Cal eliminar aquest supòsit, atès no es un supòsit establert en la normativa sectorial que 
regula les Unitat Mínimes de Conreu o Forestal. Es podrà segregar, d'acord amb els supòsits establerts en la 
normativa  sectorial d'aplicació, a la qual ja hem fet referència anteriorment. 

Cal eliminar el text que fa referència a la necessitat de respectar la unitat m1nima de conreu i/o forestal [ ... ], 
atès que serà possible realitzar segregacions per sota la UMC i UMF, d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació. 

28. Cal eliminar que, en cas de segregació, el romanent de la finca no es pot edificar, atès que pot suposar un 
greuge per l'activitat agrària. A més, el romanent d'una finca pot ser de qualsevol superfície, depenent de la 
superfície de la finca original. 

29. Pel que fa a la Disposició comuna, al seu punt 2.2, diu que no és admissible el trasllat ni la substitució total de 
l'edificació. Però acaba dient que: atesa la excepcionalitat d'aquests casos s'estudiaran aportant un estudi [ ... ] 
caldrà redactar un pla especial urbanístic (PEU). Té sentit preveure una tramitació d'un fet que no és permès? Pel 
que fa a la possibilitat d'ampliacions, es proposa que es pugui ampliar, també, per necessitat de l'explotació agrària 
degudament justificada, amb la finalitat compactar les possibles construccions. 

30. Pel que fa al vector del medi natural, caldrà donar compliment i incorporar tot l'indicat en l'informe annex, 
realitzat pel tècnic Carles Figuerola Casas, en data 13 de maig de 2015, en relació aquest POUM. 

31. En qualsevol cas, s'han de respectar les incompatibilitats les determinacions de la normativa urbanística i 
sectorial aplicable. 

• SECCIÓ DE BIODIVERSITAT I ACTIVITATS CINEGÈTIQUES: 

32. En relació al domini públic pecuari, en el document del POUM caldria incorporar els camins ramaders 
documentats, en el marc del possible i en funció de la realitat actual del sòl, als plànols d'ordenació i vincular-los al 
règim urbanístic del sòl no urbanitzable de protecció especial, en tot el seu ample reconegut legalment, d'acord 
amb el que s'estableix a la Llei 3/95, de 23 de març, de vies pecuàries. 

33. El POUM hauria d'adaptar el contingut de la Llei 5/2003, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis. 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i Decret 123/2005, de 14 de juny, 
que la desplega, del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, 
i de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, així com de la resta de la normativa vigent en matèria d'incendis forestals relacionada en 
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aquest informe; tant en els habitatges dispersos a tol el terme municipal, com en la resta de possibles edificacions 
i/o altres activitats existents en terreny forestal, establint un plànol de delimitació i ubicació. 

34. Caldria que I'ISA i el POUM referendessin, a més del plànol informatiu dels camins i pistes forestals, el règim 
jurídic aplicable sobre els mateixos. 

35. L'ISA i el POUM haurien de considerar respecte a la normativa referent al sòl no urbanitzable forestal, el que 
disposa l'article 21.2 de Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya i el que estableix el Decret 35/1990, de 23 
de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal. 

36. En relació al sòl no urbanitzable, I'ISA i el POUM haurien d'aportar informació sobre la tipologia dels usos 
permesos en sòl forestal. 

37. Caldria aportar informació sobre les superfícies actuals del PGOU, dels terrenys classificats com a sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable, i la variació d'aquests superfícies proposada en el POUM, analitzant les 
implicacions d'aquestes variacions respecte el vector del medi natural. 

38. Respecte a les zones de seguretat a efectes cinegètics coincidents amb zones urbanes o urbanitzables que són 
àmbits potencials de refugi d'espècies cinegètiques i/o no protegides que poden causar danys sobre terrenys 
agrícoles, sobre infraestructures o sobre altres béns, I'ISA hauria de valorar/analitzar les possibles repercussions 
negatives que aquestes espècies poden provocar a l'objecte que en el POUM es reflecteixin els usos admesos i no 
admesos i les mesures correctores que siguin convenients implementar sobre aquestes terrenys, a .l'objecte de 
minimitzar la potencialitat dels mateixos com a refugi de les esmentades espècies. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

1. Incloure la definició de la xarxa de camins ramaders en l’article 75. Definició, tipus i identificació de les Normes 
urbanístiques del POUM. Incloure la seva relació en l’article 254. Xarxa viària rural. Identificar els camins ramaders en 
els plànols d’ordenació. 

2. Corregir l’errada material de l’article 78.6 referint-se a l’article 248, ara 254. 

3. Modificar els punts 4 i 5 de l’article 246. Protecció de les aigües, segons el següent redactat: 

4. Regulació de les obres hidràuliques de reg: 

La construcció d’obres hidràuliques de reg tindran per objectiu la millora de l’eficiència i de la gestió de les 
zones de regadiu existents o futures. 

La construcció d’un embassament de reg (recinte artificial d'aigua limitat, en tot o en part, per la pressa) o 
d’una bassa de reg (infraestructura de retenció situada fora del cabal i delimitada total o parcialment per un 
dic de retenció) requerirà la sol·licitud de llicència municipal i, quan ho determini la llei, l’informe 
favorable de l’administració competent, molt especialment pel que fa a la prevenció de ruptura. 

Les obres d’embassament hauran de considerar tots aquells elements que permetin la protecció de la fauna. 
El projecte constructiu valorarà quina és la solució més adient, segons les característiques de la 
infraestructura, de l’àmbit i localització, per a permetre que els límits siguin remuntables. 

S’assegurarà la persistència d’aigua un cop l’embassament o la bassa es buidi per al reg, evitant, en les 
fluctuacions pròpies de la seva gestió, que l’embassament quedi buit del tot, a excepció de la necessitat de 
buidatge per realitzar tasques de neteja i inspecció visual de control, etc. 

5. Tractament de les sèquies de reg: 

En general, les sèquies de reg tradicionals, suporten sistemes naturals sensibles vinculats a l’aigua. Sovint 
aquestes condicions estan renyides amb les directrius de millora de l’eficiència del cicle de l’aigua, 
comportant importants pèrdues d’aigua de reg.  

Contràriament, la xarxa de drenatge està sovint molt pressionada pels sistemes agraris, perdent els valors 
ecològics que l’acompanyarien de forma natural, i sovint han desaparegut. El planejament ha de tenir 
l’objectiu de mantenint els valors naturals, millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i, per tant, els projectes 
de les actuacions de millora de les condicions de transport d’aigua per a la millora de l’eficiència de reg, 
hauran d’incorporar una anàlisi de les condicions dels sistemes de drenatge sobre el mateix sector regable, 
potenciant i reforçant les condicions ecològiques d’aquesta xarxa de drenatge, compensant les pèrdues en la 
millora de la xarxa de reg. 

Les rases que es realitzin per la conducció de l’aigua de reg, vinculades a l’activitat agrícola o forestal, no 
formaran part del sistema hidràulic definit a l’article 102 d’aquestes Normes urbanístiques. 
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4. Modificar el segon punt de l’article 247. Normes urbanístiques relatives als residus, segons el següent redactat: 

2. Residus ramaders: 

Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establerts en la normativa sectorial vigent que 
assegurin una gestió adequada, en funció del tipus d’explotació: dels excrements sòlids i líquids; dels animals 
morts; de les aigües residuals; dels efluents de fums i gasos, així com d’altres residus; i disposar de sistemes 
de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció.  

5. Modificar els punts 1 i 5 de l’article 248. Protecció de la biodiversitat, segons el següent redactat: 

1. Flora, fauna i hàbitats naturals: 

Es protegeix la flora i la fauna autòctones i els hàbitats, d’acord amb la normativa sectorial vigent. 

5. Tanques: 

Les tanques dels conreus i de les zones ocupades per vegetació natural hauran de complir les condicions 
establertes en l’article 6.6 de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 2010. 

6. Modificar els punts 2 i 3 de l’article 249. Condicions d'implantació de les noves infraestructures tècniques i 
ambientals, segons el següent redactat: 

2. Línies aèries o soterrades de transport de matèria o energia: 

a) Cas d’haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies elèctriques d’alta o mitja tensió, 
oleoductes, gasoductes, línies telefòniques, ..., aquestes es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les 
existents, preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que 
menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística d’aquests sòls. Els traçats seran soterrats excepte per 
causes degudament justificades. 

Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es redactaran plans especials 
urbanístics. Caldrà incorporar en aquests instruments de planejament estudis de traçats alternatius que 
justifiquin la solució menys lesiva al medi. Alhora, caldrà establir el tipus de tractament de la vegetació i 
l’arbrat existent en els àmbits de protecció definits per la legislació sectorial vigent amb la finalitat de 
reduir l’impacte paisatgístic. S’evitarà la utilització d’herbicides, ja que tots els sòls necessiten una 
protecció del mantell vegetal apropiada en cada cas. 

b) Pel que fa referència a la instal·lació de noves línies elèctriques d'alta tensió aèries i soterrades, serà 
prescriptiu el compliment del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries. 

A més, a les zones on la xarxa elèctrica de distribució correspon a ENDESA, s'ha de donar compliment a les 
normes tècniques particulars d'aquesta empresa, aprovades per Resolució del director general d'Energia i 
Mines, de 29 de desembre de 2006. 

La implantació de línies elèctriques en sòl no urbanitzable comportarà que es dugui a terme l'avaluació 
d'impacte ambiental en els casos que determini la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient, el Reial Decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, així com el Decret 328/1992, 
de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

... 

3. Instal·lacions de subministrament d’aigua, depuració d’aigües residuals, gas i instal·lacions de 
telecomunicacions: 

a) Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris d’encobriment, sia 
enterrant-les o amb tractament vegetal. L’espai lliure necessari per a la funcionalitat de les instal·lacions es 
tractarà amb criteris de paisatge i vegetació adequades a les característiques de l’indret. 

b) L’admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà mitjançant un 
pla especial urbanístic o un projecte, segons el cas, que contempli la seva necessitat, l’àmbit d’ocupació 
necessari, l’estudi d’alternatives de localització i elecció justificada en funció del menor impacte en el 
paisatge i en les funcions productives del sòl, entre altres, i el tractament edificatori i paisatgístic adequat a 
l’entorn, amb solució de les contradiccions que es puguin plantejar segons la zona on es situï. 

... 

7. Modificar l’article 250. Normes territorials sobre la protecció del paisatge, segons el següent redactat: 

En tot l'àmbit d'aplicació d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls són d'aplicació les normes sobre 
el paisatge establertes al Títol VI de les Normes d'ordenació territorial del Pla territorial parcial del Camp de 
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Tarragona, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 2010, en especial al que 
s'estableix a l'article 6.2. Condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals, a l'article 
6.3. Condicions generals per a les edificacions aïllades i a l'article 6.6. Tanques. 

8. Afegir al punt 5 de l’article 2451. Protecció dels sòls i el relleu, el redactat següent: 

Els projectes de moviments de terres han d'estudiar i resoldre l'evacuació de les aigües de la finca, de manera que 
s'eviti una nova afectació a les finques veïnes per escorrenties o acumulacions puntuals. 

9. Modificar els punts 1 i 3 de l’article 253. Xarxa hidrogràfica, segons el següent redactat: 

1. Es consideren elements propis del territori de Valls les fonts i els cursos d’aigua naturals o artificials (rius, 
torrents, barrancs, rases i sèquies de reg de Valls...) que formen la xarxa hidrogràfica. Aquests elements queden 
explícitament reflectits en els plànols d'ordenació de les sèries “3b. Regulació i ordenació del sòl no 
urbanitzable” i “3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable”, a escala 1:5.000. 

... 

3. Per a gran part dels elements de la xarxa hidrogràfica (les lleres dels rius, torrents, barrancs i rases i les 
riberes associades a ells) caldrà tenir en compte, també, la regulació inclosa en la secció 3a del capítol III del 
títol quart d'aquestes Normes urbanístiques, relativa al sistema hidràulic. 

10. Modificar el punt 8 de l’article 254. Xarxa viària rural, segons el següent redactat: 

8. Els camins ramaders classificats d’acord amb la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries s’atendran a les 
previsions quan a la seva legislació especifica reguladora. Els camins ramaders documentats i pendents de 
classificació són: 

- Camí ramader del Barranc Sec, d'amplada variable; 

- Camí ramader de Figuerola, d'amplada 4-6 metres; 

- Camí ramader del riu, d'amplada 3-4 metres; i 

- Camí ramader de Montblanc, amplada 3-5 metres. 

D'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional primera de la Llei 3/1995, els camins ramaders no 
classificats conserven la seva condició originaria. D’acord amb el que s'estableix a l'article 2 de la mateixa Llei es 
considera que les vies pecuàries són béns de domini públic de les Comunitats Autonòmiques i, en conseqüència, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

11. Modificar els punts 2 i 3 de l’article 255. Estructura de la propietat del sòl. Finques mínimes, segons el següent 
redactat: 

2. La finca mínima admesa en el sòl no urbanitzable és aquella que s’ajusta a les unitats mínimes de conreu o a la 
unitat mínima de producció forestal, establertes en l’annex del Decret de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu, i al Decret 35/1990, de 23 de gener, 
sobre unitats mínimes forestals. 

Aquestes unitats mínimes establertes per al municipi de Valls són les següents: 

- Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 ha. 

- Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 4,50 ha. 

- Unitat mínima forestal: 25 ha. 

3. D’acord amb l’anterior, serà d’aplicació tot el que s’assenyala en l’article 196 del TRLU respecte la 
indivisibilitat de finques i parcel·les i al que assenyalen els articles 18 a 21 del RPLU respecte a la divisió dels 
terrenys en sòl no urbanitzable. 

També seran d’aplicació les excepcions previstes en la normativa sectorial vigent per a que el departament 
competent en matèria d'agricultura i ramaderia autoritzi divisions o segregacions de finques rústiques per sota la 
Unitat Mínima de Conreu amb la finalitat de la seva inscripció en el Registre de la Propietat. 

12. El component de qualificació no atorga el caràcter de regadiu o secà a un àmbit, sinó que reconeix una situació. 
Per tal d’evitar confusions en l’article 261. Components de qualificació del sòl no urbanitzable s’ha definit el 
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component agrícola de regadiu en base a “disposar de dotacions completes (2.000 m3/ha i any)”, entenent la resta 
com a regs de suport en conreus de secà. 

13. En relació a l'article 262. Pressió ó dels usos existents sobre el sòl no urbanitzable, queden exclosos els serveis 
tècnics com EDAR o subestacions, ja que el seu emplaçament ve determinat per uns condicionants molt específics, i 
que donen servei al conjunt del territori, en aquest sentit, no s’enten proporcionat penalitzar les activitats d’un àmbit 
concret per l’existència d’aquests serveis generals. 

Quant al grau de pressió té per objectiu limitar noves ocupacions en àmbits ja molt pressionats i, per tant, fa 
referència a totes les edificacions, incloses les agràries, que en tot cas, són sovint el motiu, proporcionat o no, o 
ajustat o no a la realitat actual d’explotacions, que les han motivat. 

14. La potenciació o manteniment de l’agricultura de secà es fa en relació al seu abandonament. És a dir, l’agricultura 
com a millor estratègia per al manteniment del territori. No exclou les transformacions a regadiu, i en cap cas els regs 
de suport a l’arbrat o al cereal. 

Per evitar confusions s’extreu la referència en els articles 263, 264, 265 a “de secà” i, per tant, fent referència 
únicament a l’agricultura com a millor activitat per a mantenir aquests espais. 

Quant a les noves ocupacions, afecta a les agràries en la mesura que la seva justificació agrària no sigui proporcionada 
a l’activitat ,i en tot cas, influència per la realitat que l’envolta i sobre la qual el POUM incideix. 

S’incorpora en l’article 279. Pla especial urbanístic dels torrents de Valls i en l’article 280. Pla especial urbanístic de 
reordenació del clavegueram dels torrents de Valls el text següent: 

- El pla especial tindrà present la necessitat de no interferir amb la infraestructura del reg de la Comunitat de 
Regants de Valls, corresponent al “Proyecto de mejora del riego para la reutilización de aguas residuales en la 
zona de Torrents de Valls", obra declarada d'lnterés General per la Llei 24/2001, de 27 de desembre. 

15. Pel que fa l’article 270. Usos admesos en el sòl no urbanitzable que regula les construccions i edificacions 
admeses, s’ha ajustat la compatibillitat, incompatibilitat o les condicions, entenent que aquestes últimes no totes són 
equivalents. 

 Quant a les activitats ramaderes en sòls de protecció especial es mantenen com a condicionades si hi ha 
alternatives raonables en altres emplaçaments, fent-se doncs compatible la doble situació en relació a les 
activitats de lleure o granja escola. 

 Es condiciona la construcció de nous habitatges en sòls de protecció especial, a estar inclosos en el Cataleg de 
Masies i Cases Rurals, o a que no hi hagin alternatives raonables en sòls sense protecció. 

 La condicionalitat en 24a de les activitats agrícoles o ramaderes a cel obert, estableix la seva compatbilitat, si 
s’adapta a la parcel·lació i morfologia de l’espai. Per tant, són compatibles. La implantació d’edificacions 
lligades a explotacions intensives es consiciona a la seva correcta integració paisatgística i territorial. 

 Les activitats de càmping, aparcament de caravanes en claus 25 són incompatibles, o condicionades. En espais 
protegits directament incompatibles. 

 Les construccions auxiliars destinades a turisme rural es condicionen a l’existència d’una edificació inclosa en el 
Cataleg de Masies i Cases Rurals. 

16. Modificar l’article 271. Edificacions pròpies de les activitats agràries, segons el següent redactat: 

1. Es consideren construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals 
o, en general, rústica, a més de les construccions destinades a la criança i tinença d’animals o al conreu 
d’espècies vegetals, les instal·lacions de caràcter familiar destinades a l’elaboració de productes derivats de 
la mateixa explotació: magatzematge, conservació, manipulació, envasat, o la transformació de productes 
(fermentació, assecatge, polvorització i premsat), i prestació de serveis en els termes que preveu l’article 48 
del RLU. 

S’entenen com a construccions pròpies d’una activitat rústica totes les que es poden desenvolupar i dur 
terme en el sòl no urbanitzable. Per tant queden incloses totes les descrites en el Capítol V, Secció primera: 
Règim d'ús del sòl no urbanitzable, del RLU i, especialment els articles 47, 48 i 49, que fan referència a: 

- les construccions i instal·lacions pròpies d’una activitat agrària (agrícola, ramadera o forestal); 

- les activitats d’explotació de recursos naturals i construccions i instal·lacions vinculades; i 
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- les actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable. 

2. El Pla reconeix les activitats agràries (agrícoles, ramaderes o forestals) com a estratègiques per al futur 
de la col·lectivitat social, en tant que garanteixen la producció d’aliments, ajuden a fixar població en el 
territori i contribueixen a la preservació de la qualitat del paisatge. El Pla admet el desenvolupament 
d’activitats agràries en totes les zones del sòl classificat com a no urbanitzable, amb les condicions que el 
propi Pla estableix i sense perjudici de les disposicions sectorials que siguin d’aplicació. 

3. El Pla, mitjançant la classificació del sòl no urbanitzable, exclou una part molt majoritària del territori de 
Valls de qualsevol opció d’urbanització, i assegura així un espai per a les activitats agràries. D’altra banda, 
per tal de garantir l’evolució, modernització i intensificació pròpia del sector de forma compatible amb una 
correcta inserció territorial, el Pla estableix algunes condicions per a la implantació d’edificacions derivades 
de les activitats agràries. 

4. El Pla considera un argument favorable la utilització d’edificis existents en desús en una mateixa finca o 
en terrenys pròxims fàcilment incorporables a l’explotació per davant de l’autorització de noves edificacions 
rústiques. Afavorint la reutilització o la renovació de les edificacions existents no es generaran noves 
ocupacions del sòl i, per tant, no s’augmentarà el grau de pressió sobre el sòl no urbanitzable. 

5. Les regulacions que el Pla estableix per a les edificacions agràries no han de ser cap impediment per 
autoritzar les ampliacions de les instal·lacions d’explotacions existents que hagin d’incrementar el seu espai 
en compliment de la Directiva Europea sobre benestar animal o altres exigències d’obligat compliment. 

6. Les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que 
els envolta hauran de donar compliment a les mesures establertes en la legislació sectorial vigent al respecte 
de la prevenció dels incendis forestals (accessos, la franja de protecció i la disponibilitat de aigua). 

17. Modificar els apartats b) i c) del punt 2 de l’article 272. Noves edificacions o ampliacions d’existents destinades a 
habitatge rural, segons el redactat següent: 

b) La consolidació, ampliació o construcció està condicionada a la inscripció registral de la indivisibilitat de la 
finca. En cas que la construcció es vinculi a la titularitat única de terrenys discontinus que formen una unitat 
orgànica, caldrà inscriure en el Registre de la Propietat la inedificabilitat de les altres finques del conjunt 
per a nous habitatges rurals, amb l’excepció establerta en el següent apartat.  

c) En aquelles explotacions agràries que compleixin la condició de finca mínima i tinguin un habitatge rural, 
podrà autoritzar-se l’ampliació de l’habitatge existent com a ampliació del programa familiar, sense 
segregar la finca original, sempre que es justifiqui per estrictes necessitats de l’explotació agrària i que el 
nou habitatge es configuri constituint un conjunt arquitectònic composat amb l’edificació preexistent, bé 
reformant cossos d’edificació annexes, o bé conformant un nou volum junt a l’actual. 

18. Modificar el punt 1 de l’article 273. Condicions generals de construcció, ampliació o reforma de magatzems, segons 
el següent redactat: 

1. S’entén com a magatzem agrícola l’edificació d’obra construïda i destinada a l’ús per a 
l’emmagatzematge de productes agrícoles, d’eines del camp i de maquinària agrícola i altres elements 
relacionats directament amb l’explotació agrària i les edificacions de caràcter familiar destinades a 
l’elaboració artesanal de productes derivats de la pròpia explotació agrària, amb les condicions de l’article 
48.1.c) del RLU.  

- Modificar l’apartat c) del punt 3, amb el redactat següent: 

c) Les edificacions s’ubicaran en els llocs sense producció o en aquells que es consideri més adient per la 
gestió de l’explotació agrària, essent preferiblement els prats i matollars i els agrícoles improductius. Amb 
una justificació específica es podran admetre construccions en boscos, amb una limitació de 300 m² 
d’ocupació, però mai es podran admetre sobre HIC ni boscos de protecció. 

- Modificar l’apartat e) del punt 3, amb el redactat següent: 

e) Les construccions seran de planta baixa + 1 planta pis amb una alçada màxima de 6 metres, excepte les 
sitges, dipòsits d’aigua i altres instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major 
alçària.  

- Modificar l’apartat g) del punt 3, amb el redactat següent: 

g) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres d’arbres, 
d’una classe característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud (a no ser 
que en funció del tipus d’espècie vegetal a plantar requereixi una distància superior que, en tot cas, vindrà 
justificada tècnicament), a l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

19. Modificar l’article 274. Regulació de les construccions ramaderes, segons els criteris següents: 

- S’ha ajustat la definició de construcció ramadera, que no explotació ramadera, tal com especifica la legislació 
sectorial. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

ANÀLISI ESTADÍSTIC I TERRITORIAL DELS ESCRITS REBUTS I DEL RECULL D’INCIDÈNCIES DETECTADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 69  

- S’ha eliminat el requisit de complir amb la condició de finca mínima per admetre edificacions ramaderes. 

- S’ha desvinculat de l’explotació agrària eliminant el text “en relació a l’explotació agrària a la qual ha d’anar 
forçosament vinculada”. 

- S’ha eliminat el paràmetre d’ocupació màxima. 

- S’estableix que les construccions ramaderes hauran de complir-se les determinacions respecte a les distàncies entre 
granges i respecte a les vies de comunicació fixades a la legislació sectorial vigent. Tota construcció se situarà, com a 
mínim, a 15 metres dels límits de la propietat i respectarà, en tot cas, la distancia respecte als camins rurals 
establerta en l’article 254 d’aquestes Normes.. 

- Respecte a la tipologia de sòl on s’implanten, s’inclou la referència als sòls “agraris improductius”. 

- Al respecte dels purins i fems s’inclou la referencia a la normativa sectorial vigent. 

20. Modificar l’apartat d) del punt 3 de l’article 275. Actuacions específiques d’interès públic, segons el següent 
redactat: 

d) Respectar les condicions d’edificació següents: 

 - Únicament s’autoritzaran actuacions específiques d’interès públic sobre finques de superfície major a 
15.000 m². 

 - L’ocupació màxima de la finca serà del 5%. Aquesta ocupació màxima es ponderarà en funció del grau de 
pressió de la zona on està situada la finca sobre la que es pretengui construir. Aquesta limitació no serà 
d’aplicació en el cas que la finca estigui inclosa en el "Catàleg de masies i cases rurals", sempre i quan l'ús 
que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

 - Les edificacions s’ubicaran en els llocs sense producció o en aquells que es consideri més adient per la 
gestió de l’explotació agrària, essent preferiblement els prats i matollars i els agrícoles improductius. Amb 
una justificació específica es podran admetre construccions en boscos, amb una limitació de 300 m² 
d’ocupació, però mai es podran admetre sobre HIC ni boscos de protecció. 

 - Tota construcció se situarà, com a mínim, a 5 metres dels límits de la propietat i respectarà, en tot cas, la 
distancia respecte als camins rurals establerta en l’article 250 d’aquestes Normes. 

 - Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 4 metres, excepte aquelles 
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçària. 

 - La composició arquitectònica i els materials de construcció emprats es correspondran amb el tipus 
tradicional del lloc. Els colors de façana seran ocres o terrosos. 

 - En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres d’arbres, 
d’una classe característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud (a no ser 
que en funció del tipus d’espècie vegetal a plantar requereixi una distància superior que, en tot cas, vindrà 
justificada tècnicament), a l’objecte de matisar l’impacte visual de l’actuació. 

21. Revisar els articles que regulen les condicions i paràmetres urbanístics de les construccions en sòl no urbanitzable, 
tenint en compte, en la mesura de lo possible, les condicions i paràmetres urbanístics que contenen la plantilla 
d’articulat elaborada pels Serveis Territorials de Tarragona del DARP, els Serveis Territorials de Tarragona de la DGU i 
el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 

En aquest sentit, s’ha ajustat la definició del que es consideren construccions pròpies d’una activitat rústica en 
l’article 271. Edificacions pròpies de les activitats rústiques i el que s’entén per magatzem agrícola a l’article 273. 
Condicions generals de construcció, ampliació o reforma de magatzems. 

La proposta continguda en la plantilla d’articulat esmentada de limitar la superfície ocupada pels conjunts edificats, 
mitjançant la compactació, és comparable a la que conté l’apartat 4 de l’article 271. Edificacions pròpies de les 
activitats rústiques del POUM: 

4. El Pla considera un argument favorable la utilització d’edificis existents en desús en una mateixa finca o en 
terrenys pròxims fàcilment incorporables a l’explotació per davant de l’autorització de noves edificacions 
rústiques. Afavorint la reutilització o la renovació de les edificacions existents no es generaran noves ocupacions 
del sòl i, per tant, no s’augmentarà el grau de pressió sobre el sòl no urbanitzable. 

22. Afegir en el punt 3 de l’article 280. Pla especial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents de Valls, 
el redactat següent: 
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- El pla especial tindrà present la necessitat de no interferir amb la infraestructura del reg de la Comunitat 
de Regants de Valls, corresponent al projecte declarat d'interès general. 

23. Modificar l’article U6 en coherència amb el que s’ha exposat en relació a l’article 261. Components de qualificació 
del sòl no urbanitzable en l’apartat 12 d’aquesta valoració. 

24. Especificar que l’apartat i) de la Disposició transitòria segona es refereix als habitatges legalment implantats. Pel 
que respecta a les ampliacions per manca de serveis higiènics es considera oportú anular aquest darrer paràgraf. 

25. Anular la Disposició transitòria quarta en tant que l’article 250 ja remet a l’obligació de donar compliment a les 
condicions generals per a les edificacions aïllades establertes en l’article 6.3 de les Normes d’ordenació territorial del 
Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 
2010. 

26. Corregir el redactat de la Disposició transitòria cinquena per tal de fer referència a les infraestructures ferroviàries 
previstes en l’article 89 de les Normes urbanístiques del POUM. 

Catàleg de masies: 

27. Modificar el redactat de l’article 6, en el sentit de les consideracions exposades. 

28. Eliminar que en cas de segregació, el romanent de la finca no es pot edificar, atès que pot suposar un greuge per 
l'activitat agrària. 

29. Modificar el redactat de la Disposició comuna l’article 6, en el sentit de les consideracions exposades. 

30.a) Incorporar els camins ramaders documentats i pendents de classificació als plànols d'ordenació i regular-los en 
l’apartat vuitè de l’article 254. Xarxa viària rural d'acord amb el que s'estableix a la Llei 3/95, de 23 de març, de vies 
pecuàries. 

30.b) Incorporar una Disposició addicional segona a les Normes del POUM amb el redactat següent: 

D’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, modificada per la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l’ajuntament de Valls 
ha de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions 
i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de l’ajuntament de Valls d’aprovar aquest plànol 
de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 

30.c) El règim jurídic aplicable a la xarxa de camins rurals i pistes forestals s’estableix en l’article 76. Titularitat de les 
Normes del POUM en relació al sistema viari: 

1. El sòl qualificat de sistema viari serà, generalment, de titularitat pública, amb les excepcions que es citen a 
continuació. 

2. Els camins integrats en la xarxa viària rural, codi Xr, que siguin de propietat privada abans de l’aprovació 
definitiva d’aquest POUM, podran mantenir el mateix règim de propietat. La modificació de la seva titularitat 
passant a pública es definirà mitjançant un pla especial urbanístic, el qual actuarà com a instrument legitimador 
per a la seva expropiació. 

3. D'acord amb el que s'estableix a l’article 2 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, es considera 
que les vies pecuàries són béns de domini públic de les Comunitats Autonòmiques i, en conseqüència, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

30.d) Especificar a l’article 255. Estructura de la propietat del sòl. Finques mínimes de les Normes urbanístiques del 
POUM que la unitat mínima forestal en el municipi de Valls és de 25 hectàrees, d’acord amb la Llei 6/88, de 30 de 
març, forestal de Catalunya, i amb el Decret 35/1990, de 23 de gener, sobre unitats mínimes forestals. 

30.e) L’article 270. Usos admesos en el sòl no urbanitzable regula els usos admesos en el sòl forestal, en base a la seva 
qualificació.  

30.f) L’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del POUM ja compara la situació actual del PGOU en relació als sols 
urbanitzables i no urbanitzables previstos pel POUM. La Memòria del POUM també haurà d’incorporar un quadre 
comparatiu amb el contingut següent: 
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30.g) La Memòria ambiental del POUM ja especifica el següent: 

Els sòls urbanitzables a efectes de gestió són els del sòl no urbanitzable. 

Quant als sòls urbans, no es possible establir una regulació general de control cinegètic de determinades espècies 
que causen danys en els sòls agrícoles. Això és un aspecte sectorial que haurà de resoldre a qui li correspongui, 
sent el POUM neutre en aquest sentit. 

Quant a les zones de seguretat a efectes cinegètics, i concretament als usos d’aquests espais,  l’ISA te per objecte 
mantenir el sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable, en la seva màxima estabilitat, sòls de conreu, o masses 
forestals madures ben gestionades. Aquest fet no pot ser condicionat per la situació actual de les espècies 
cinegètiques no protegides i els danys que causen tant a l’agricultura com a les infraestructures. 

31. Respectar les incompatibilitats les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable. 

32. Incorporar, en el marc del possible, el traçat històric dels camins ramaders documentats en els plànols d’ordenació 
del sòl no urbanitzable. 

33. Afegir una disposició addicional en les Normes urbanístiques del POUM en la que es determini la necessitat 
d’aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, modificada per la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

34. En l’article 76. Titularitat de les Normes del POUM ja es determina el següent: 

1. El sòl qualificat de sistema viari serà, generalment, de titularitat pública, amb les excepcions que es citen a 
continuació. 

2. Els camins integrats en la xarxa viària rural, codi Xr, que siguin de propietat privada abans de l’aprovació 
d’aquest POUM, podran mantenir el mateix règim de propietat. La modificació de la seva titularitat passant a 
pública es definirà mitjançant un pla especial urbanístic, el qual actuarà com a instrument legitimador per a la 
seva expropiació. 

3. D'acord amb el que s'estableix a l’article 2 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, es considera 
que les vies pecuàries són béns de domini públic de les Comunitats Autonòmiques i, en conseqüència, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

35. El POUM ja considera el que disposea la Llei 6/88 i el Decret 35/1990. En l’article 251. Estructura de la propietat 
del sòl. Finques mínimes de les Normes del POUM ja es determina el següent: 

1. Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l’estructura de la divisió del sòl agrícola i forestal en 
funció de la seva adaptació a l’ús. Es prohibeixen, en tot cas, les parcel·lacions urbanístiques en el sòl no 
urbanitzable, d’acord amb allò previst a l'article 47.2 del TRLU i a l’article 23 del RPLU. 

2. La finca mínima admesa en el sòl no urbanitzable és aquella que s’ajusta a les unitats mínimes de conreu o a la 
unitat mínima de producció forestal, establertes en l’annex del Decret de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu, i al Decret 35/1990, de 23 de gener, 
sobre unitats mínimes forestals. 

Aquestes unitats mínimes establertes per al municipi de Valls són les següents: 

- Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 ha. 

- Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 4,50 ha. 

- Unitat mínima forestal: 25 ha. 

2010 2019 variació
ha ha ha

Sòl urbà 624 612 -11,43 -1,83%
Sòl urbanitzable 122 159 37,12 30,37%
Sòl no urbanitzable 4.787 4.761 -25,70 -0,54%

Total terme municipal 5.533 5.533
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36. En l’article 270. Usos admesos en el sòl no urbanitzable de les Normes del POUM ja es determina el següent: 

1. El règim d’ús del sòl no urbanitzable es regula a l’article 47 del TRLU i als articles 46 fins al 56 del RLU. 

2. Els articles 2.7, 2.9 i 2.11 de les Normes d'ordenació territorial del Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona regulen les actuacions que es poden autoritzar en el sòl de protecció especial, de protecció territorial i 
de protecció preventiva. 

3. El present POUM regula, per cada zona de sòl no urbanitzable que defineix, el grau de compatibilitat o 
incompatibilitat de les actuacions possibles dins dels usos generals admesos pel TRLU. Les sol·licituds 
d’autorització de les activitats que es consideren compatibles o condicionades hauran de seguir el procediment 
previst en els articles 46 fins al 70 del RPLU. 

A continuació d’aquests tres apartats, en el mateix article 266, es-relacionen els usos compatibles, condicionats o 
incompatibles en cadascuna de les zones delimitades per al sòl no urbanitzable del terme municipal de Valls. 

37. L’ISA ja compara la situació actual del PGOU en relació als sols urbanitzables i no urbanitzables previstos pel 
POUM. 

38. Quant a les zones de seguretat a efectes cinegètics, i concretament als usos d’aquests espais, l’ISA té per objecte 
mantenir el sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable, en la seva màxima estabilitat, sòls de conreu, o masses forestals 
madures ben gestionades. Aquest fet no pot ser condicionat per la situació actual de les espècies cinegètiques no 
protegides i els danys que causen tant a l’agricultura com a les infraestructures. 

O-26. Ministerio de Fomento. Secretaria general de infraestructuras 

El 29 de novembre de 2016, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaria General de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento emet un informe DESFAVORABLE en referència al Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Valls aprovat inicialment per segona vegada, amb les CONCLUSIONS següents (veure la 
literalitat en l’expedient corresponent): 

5.1.- Se han detectado instalaciones ferroviarias que plantean limitaciones a la propiedad y uso del suelo en el 
ambito de la zona de la actuación urbanística. 

5.2.- A corto y medio plazo no existe la previsión por parte del Ministerio de Fomento de realizar ninguna actuación 
ferroviaria dentro de los limites del Término municipal, que pudiera afectar al ambito de la actuación urbanística 
objeto del presente informe. 

5.3.- En el documento remitido "POUM-Valls NNUU-INI2 Recopilación Sistema ferroviario", (Art. 87.1) y en el 
documento original en catalan, se deben actualizar las referencias normativas a la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario, derogada por la Ley 38/2015 de 29 de septiembre y eliminar la mención la Orden 
FOM/2230/2005 de 6 de julio, en la que se establece una reducción del limite de edificación en suelo urbana, que 
ya esta recogida en el Art. 15 la Ley vigente. 

5.4.- El texto del Art. 87.3 se debería sustituir por el contenido del apartado 2.2 de este informe incluidas las notas 
a pie de pagina (1) y (2). 

5.5.- En el plano 7.01 Protección Sistemas, debe incluirse, en el croquis informativo, la referencia normativa a la 
Ley 38/2015, eliminando las referencias al RD 2387/2004 y a la Orden FOM 2230/2005. 

En este mismo plano y en el croquis informativo debe indicarse la arista exterior de la plataforma. 

En el plano 7.02 Protección Sistemas, deben aparecer acotadas las líneas limitadores de las zonas de dominio 
público, de protección y la línea limite de edificación (LLE) en suelo no urbano. Ademas en el suelo urbano debe 
representarse la LLE, acotarse y acotar el resto de las líneas representadas. 

En el plano 7.04 Protección Sistemas, deben aparecer acotadas las líneas limitadores de las zonas de dominio 
pública, de protección y la línea limite de edificación (LLE) en suelo no urbano. Ademas en el suelo urbano debe 
representarse la LLE, acotarse y acotar el resto de las líneas representadas. 
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5.6.- En los sucesivos instrumentos de desarrollo (Planes Parciales), proyectos y obras, se deberan tener en cuenta 
igualmente las limitaciones a la propiedad y proteccions al ferrocarril en las mencionadas zonas, lo que debe 
quedar reflejado tanto en la Memoria como en las Normas Urbanísticas y, en su caso, solicitar a ADIF las 
autorizaciones que sean precisas. 

5.7.- En caso de que no se haya efectuado se debera solicitar informe a la empresa pública ADIF a todos los efectos 
en los que la normativa vigente remite a la empresa explotadora de la línea actual 

 

... antes de continuar su tramitación, se debe modificar el documento aprobado inicialmente (y antes de su 
aprobación definitiva), en los aspectes anteriormente señalados. 

En consecuencia, antes de la aprobación del documento, debera remitirse, a la Subdirección General de 
Planificación Ferroviaria, un ejemplar completo y en formato cerrado (pdf o similar) del documento final que 
resulte una vez sean recogidas las presentes observaciones, a fin de evacuar por ésta el visto bueno final. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

1. Actualizar les referències normatives a la Ley 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviario. 

2. Corregir el redactat de l’article Art. 87.3. 

3. Incloure en el croquis informatiu dels plànols de la sèrie 7. Protecció dels sistemes la referencia normativa a la Llei 
38/2015. Indicar en aquest croquis l’aresta exterior de la plataforma. 

4. Acotar en tots els plànols de la sèrie 7. Protecció dels sistemes les línies limitadores de les Zones de Domini Públic, 
de Protecció y la Línia Límit d’Edificació (LLE) en sòl no urbà. En sòl urbà caldrà representar la LLE, acotar-la, i acotar 
la resta de línies. 

5. Determinar en la Memòria i en les Normes urbanístiques que en els instruments que desenvolupin el POUM 
(planejament derivat) i en els projectes i obres que l’executin, caldrà tenir en compte les limitacions a la propietat i  
les proteccions al ferrocarril en les zones de domini públic, servitud i límit d’edificació i, en el seu cas, sol·licitar a 
ADIF les autoritzacions necessàries. 

O-27. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

El 21 de desembre de 2018, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat emet un informe en referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment per 
segona vegada, amb les PRESCRIPCIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

1. Per tal de garantir la viabilitat de la variant sud de Valls de la C-37 (connexió A-27 - C-51) prevista al Pla 
territorial parcial del Camp de Tarragona, caldrà ajustar la franja de reserva prevista segons plànol que s'adjunta 
en aquest informe. En aquesta franja no s'hi admetran els moviments de terres ni les construccions. 

2. Per tal de garantir la viabilitat de la variant de la carretera T-742/T-743 a Picamoixons fins a la C-14, caldrà 
mantenir la franja de sistema viari del planejament vigent, inclosa la rotonda i els brancs de connexió previstos a la 
intersecció amb la carretera TV-7421. 

3. El traçat del desdoblament de la carretera C-37 citat a l'antecedent 5, entre el límit del terme municipal a 
ponent i l'enllaç amb la futura A-27 correspon al traçat previst a l'Estudi informatiu aprovat definitivament. Atès 
que el Projecte constructiu que el desenvolupa es troba redactat, caldrà substituir el traçat d'aquesta nova via pel 
que defineix aquest Projecte. En aquest sentit, caldrà que el sòl corresponent al domini públic d'aquesta 
infraestructura es qualifiqui com a sistema viari i es dibuixin les línies d'edificació a 50 metres de les arestes 
exteriors de les calçades. S'adjunten els plànols de la planta general. 

4. Cal ajustar el traçat de la nova variant de connexió de la C-37 i fins N-240, citat a l'antecedent 2, a la realitat 
construïda i ubicar la línia d'edificació a 50 metres de les arestes exteriors de la calçada de la nova via en tractar-se 
aquesta d'una variant. 
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5. Cal incorporar la línia d'edificació respecte la carretera C-51z a 25 metres de les arestes exteriors de la calçada. 
Així mateix, caldrà ajustar les zones de servitud i d'afectació de les carreteres incloses als planols d'ordenació de la 
serie 7 "Protecció dels sistemes" a les distancies considerades en aquests planols però a comptar a partir de les 
arestes exteriors de l'esplanació i no de la calçada. 

6. Cal incorporar la franja de reserva no edificable de 50 metres d'amplada vinculada al ramal ferroviari de 
connexió Reus - Valls previst en el planejament sectorial i territorial vigents tal com s'estableix a l’informe IP-2015-
141 a qué fa referencia l'antecedent 4. 

7. En els àmbits PMU 12 Carrer Bisbe Mora, PAU-05 Camí del Bosc, PPU-1 Freixa i PPUND-3 Porta de Picamoixons, 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. En aquests àmbits, 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'ajustarà a la normativa sectorial de carreteres i s'haurà de dissenyar 
de tal manera que s'eviti la intersecció en creu entre els seus brancs de connexió. Aquestes actuacions aniran a 
carrec deis sectors beneficiats. La línia d'edificació en tots aquests àmbits s'haurà de situar a 25 m amidats des de 
les arestes exteriors de la calçada de la carretera, excepte al subàmbit residencial del PMU 12, on s'haurà de situar 
a un mínim de 13 metres, segons distancia establerta al planejament vigent mitjançant qualificacions i gàlibs 
edificatoris associats. 

8. En els sectors PPU-03 Ruanes, PPU-04 Cal Gaia i PPUND-01 Porta de Nulles, en tant el tram afectat de la C-37 
sigui carretera caldra disposar de calçades laterals des de les quals es donara accés als àmbits. La reconfiguració de 
la secció tipus de la carretera C-37 cap a una avinguda urbana només es podrà autoritzar quan la variant sud 
propasada hagi estat executada i aquest tram deixi de ser carretera, mentre que els dos intercanviadors proposats 
sobre la carretera a les interseccions amb les carreteres locals TV-2034 i TV-2035 es podran autoritzar sempre que 
compleixin amb la normativa sectorial. La connexió de les calçades laterals a la carretera C-37 s'haurà d'efectuar a 
les rotondes esmentades i caldrà que s'ajusti a la normativa sectorial. Totes aquestes actuacions aniran a càrrec deis 
sectors beneficiats. 

9. En el sector PPUND-4 Porta Pla de Santa Maria caldrà dibuixar la línia d'edificació a 25 metres de l'aresta exterior 
de la calçada de la carretera C-37, i caldrà garantir l’accessibilitat dels àmbits mitjançant l'extensió de les calçades 
laterals existents a l’àmbit adjacent. La connexió d'aquestes calçades amb la carretera s'haurà d'ajustar a la 
normativa sectorial. Totes aquestes actuacions aniran a càrrec del sector beneficiat. 

10. La resta de propostes viaries incloses en el POUM que no es corresponguin amb cap carretera existent o prevista 
per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat no es consideren vinculants per a aquesta Administració i, 
pel que fa a la seva eventual connexió amb les carreteres existents, estaran subjectes al compliment de la 
normativa sectorial. 

11. La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret Jegislatiu 2/2009, de 25 
d'agost, i Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre), és d'aplicació a tots 
els efectes en les qüestions relatives a aquest tipus de vialitat. De produir-se contradicció entre la normativa del 
POUM i la Jegislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que determina aquesta legislació. 

12. En els plànols d'ordenació del POUM, s'haurà de qualificar de sistema viari el domini públic de les carreteres 
existents i dibuixar les servituds corresponents. Cal tenir en compte que els límits exteriors de la zona de servitud i 
la zona d'afectació es mesuren a partir del límit exterior de la zona de domini públic, pel que les franges de 
protecció resultants no són paralel·les a les línies d'edificació. Els límits dels àmbits dels sectors confrontants amb 
les carreteres s'hauran d'ajustar al límit del domini públic d'aquestes. S'haurà de respectar les limitacions d'usos 
fixades en el TRLC i el Reglament General de Carreteres en les zones de protecció de les carreteres. 

13. Pel que fa a l'ajust de l'estudi de mobilitat al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada, s'estarà al que es determini en l’informe de mobilitat a que fa referencia 
l'article 20.2 del mateix decret. 

14. En el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, caldrà donar compliment a totes les prescripcions 
anteriors i a les que segueixen a continuació. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

ANÀLISI ESTADÍSTIC I TERRITORIAL DELS ESCRITS REBUTS I DEL RECULL D’INCIDÈNCIES DETECTADES PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 75  

15. En tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà objecte d'un polígon 
d'actuació urbanística o d'un pla de millora urbana, el planejament derivat i els projectes d'urbanització hauran de 
precisar la vialitat de cadascun d'aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres. Els àmbits dels sectors s'hauran 
d'ajustar per tal d'incloure en el seu interior el sòl necessari per a la construcció dels seus accessos a les carreteres. 
Els costos de tots aquests intercanviadors i de les actuacions d'adequació de les carreteres que siguin necessaries 
s'hauran d'incloure en les càrregues d'urbanització imputables als sectors beneficiats. 

16. En el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a 
les carreteres es farà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i 
projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s'admetran rotondes partides ni, en general, les 
interseccions en creu. Únicament s'admetran en trams de travessera aquelles interseccions en creu que es justifiqui 
la seva necessitat per la configuració de la trama urbana. 

17. Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les infraestructures de 
subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonía, i qualsevol altre servei, s'ajustaran, en el 
planejament derivat i en els projectes d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament 
general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives tècniques aplicables en cada cas. 

18. El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització 
hauran d'incloure l'obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat per a la 
protecció del medí nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el 
promotor haurà d'executar, a carrec seu, les mesures de protecció pertinents. 

19. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat 
viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb alló que estableix la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en vigor el 
desplegament reglamentari d'aquesta llei, el reglament aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot allò que 
no contradigui la llei vigent, no s'hi oposi i no hi sigui incompatible. 

20. Pel que fa a la publicitat visible des de la carretera s'hauran de respectar els requeriments establerts en l'article 
42 del Text refós de la Llei de carreteres, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. 

21. El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres C-51, C-37, T-742, T-743, C-51z i 
C-37z, hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona. 

22. Pel que fa a la incidència del POUM a les carreteres A-27, N-240 i N-240a, i a les línies ferroviaries de Barcelona 
a Lleida per Valls i per Tarragona, correspon informar al Ministeri de Fornent. 

23. Pel que fa a incidencia del POUM a les carreteres T-722, TV-2034, TV-2035 i TV-7421, correspon informar a la 
Diputació de Tarragona. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

1. Ajustar en els plànols d’ordenació del POUM la franja de reserva de la variant sud de Valls de la C-37 (connexió A-27 
- C-51) prevista al Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, segons plànol que s'adjunta en l’informe. Determinar 
en la Disposició Transitòria Quarta de les Normes urbanístiques que en aquesta franja no s’hi admetran els moviments 
de terres ni les construccions i tant sols s’admetran les obres de manteniment, reparació i conservació, definides en 
l’apartat 1.a) de l’article 55 d’aquestes NNUU. 

2. Recuperar en els plànols d’ordenació del POUM la franja de reserva de la variant de la carretera T-742/T-743 a 
Picamoixons fins a la C-14 del planejament vigent, inclosa la rotonda i els brancs de connexió previstos a la intersecció 
amb la carretera TV-7421. 

3. Substituir en els plànols d’ordenació del POUM el traçat de l’Estudi informatiu del desdoblament de la carretera C-
37 pel Projecte constructiu, ja redactat. Qualificar com a sistema viari el sòl corresponent al domini públic d'aquesta 
infraestructura i dibuixar les línies d'edificació a 50 metres de les arestes exteriors de les calçades. 
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4. Ajustar el traçat de la nova variant de connexió de la C-37 i fins N-240 a la realitat construïda i ubicar la línia 
d'edificació a 50 metres de les arestes exteriors de la calçada. 

5. Incorporar la línia d'edificació respecte la carretera C-51z a 25 metres de les arestes exteriors de la calçada. Ajustar 
les zones de servitud i d'afectació de les carreteres incloses als plànols d'ordenació de la serie 7 "Protecció dels 
sistemes" a partir de les arestes exteriors de l'esplanació i no de la calçada. 

6. Incorporar la franja de reserva no edificable de 50 metres d'amplada vinculada al ramal ferroviari de connexió Reus - 
Valls previst en el planejament sectorial i territorial vigents. 

7. Afegir en les fitxes normatives dels àmbits PAU-05. Camí del Bosc, PPU-1. Freixa i en l’article 239. Determinacions 
particulars per al desenvolupament de l'àmbit de SUBnd Porta de Picamoixons que, 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. 

Afegir en la fitxa normativa de l’àmbit PMU 12. Carrer Bisbe Mora que, 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. 

8. Afegir en les fitxes normatives dels sectors PPU-03 Ruanes, PPU-04 Cal Gaia i i en l’article 237. Determinacions 
particulars per al desenvolupament de l'àmbit de SUBnd Porta de Nulles que, 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. 

9. Dibuixar la línia d'edificació de la carretera C-37 a 25 metres de l'aresta exterior de la calçada en els plànols 
d’ordenació. 

Afegir a l’article 240. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'àmbit de SUBnd Porta del Pla de Santa 
Maria de les Normes urbanístiques, com a determinació fonamental de l’ordenació que caldrà garantir l'accessibilitat 
dels sectors delimitats mitjançant l'extensió de les calçades laterals existents a l'àmbit adjacent. La connexió 
d'aquestes calçades amb la carretera s'haurà d'ajustar a la normativa sectorial. Aquestes actuacions aniran a càrrec 
dels propietaris o propietàries inclosos dins dels sectors de sòl urbanitzable que es delimitin. 

10. Cal tenir present que el document a aprovar provisionalment ja no contempla la ronda nord de Valls. Pel que fa a 
la Ronda de Ponent l’Agenda i Avaluació econòmica del Pla preveu que aquesta actuació sigui assumida per 
l’Ajuntament de Valls. 

11. No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. Ja està determinat així en l’apartat novè de 
l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques. 

12. Qualificar de sistema viari el domini públic de les carreteres existents i dibuixar les servituds corresponents en els 
plànols d’ordenació del POUM. 

13. El 10 de juny de 2014, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona emet un informe FAVORABLE en 
referència al Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls aprovat inicialment, amb les CONSIDERACIONS següents 
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(veure el resum del seu contingut en el punt O-22 d’aquest apartat 3. Informes dels organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials). 

14. Incorporar les prescripcions anteriors i següents en les fitxes normatives dels sectors de planejament derivat. Afegir 
un apartat setè a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques en el que s’especifiqui que: 

7. El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a les carreteres hauran d’obtenir informe 
favorable vinculant de l’administració corresponent. En aquest sentit: 

a) El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres C-51, C-37, T-742, T-743, 
C-51z i C-37z, hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de 
Tarragona de la Generalitat de Catalunya. 

b) El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les a les carreteres A-27, N-240 i N-240a, 
i a les línies ferroviaries de Barcelona a Lleida per Valls i per Tarragona, hauran d'obtenir l'informe favorable 
vinculant del Ministerio de Fornento. 

c) El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a les carreteres T-722, TV-2034, TV-2035 i 
TV-7421, hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant de la Diputació de Tarragona. 

15. Afegir un apartat quart a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques la determinació 
que en tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà objecte d'un polígon d'actuació 
urbanística o d'un pla de millora urbana, el planejament derivat i els projectes d'urbanització hauran de precisar la 
vialitat de cadascun d'aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres. Els àmbits dels sectors s'hauran d'ajustar per 
tal d'incloure en el seu interior el sòl necessari per a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de 
tots aquests intercanviadors i de les actuacions d'adequació de les carreteres que siguin necessaries s'hauran d'incloure 
en les càrregues d'urbanització imputables als sectors beneficiats. 

16. Afegir un apartat cinquè a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques la determinació 
que en el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a les 
carreteres es farà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte 
de rotondes de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s'admetran rotondes partides ni, en general, les interseccions 
en creu. Únicament s'admetran en trams de travessera aquelles interseccions en creu que es justifiqui la seva 
necessitat per la configuració de la trama urbana. 

17. Afegir un apartat tercer a l’article 80. Proteccions del sistema viari de les Normes urbanístiques la determinació 
que les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les infraestructures de 
subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonía, i qualsevol altre servei, s'ajustaran, en el 
planejament derivat i en els projectes d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament general 
de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives tècniques aplicables en cada cas. 

18. Afegir un apartat sisè a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques la determinació 
que el planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització 
hauran d'incloure l'obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat per a la 
protecció del medí nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el 
promotor haurà d'executar, a carrec seu, les mesures de protecció pertinents. 

19. Afegir a l’apartat vuitè de l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques la determinació 
sobre que no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat 
viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb alló que estableix la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en vigor el 
desplegament reglamentari d'aquesta llei, el reglament aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no 
contradigui la llei vigent, no s'hi oposi i no hi sigui incompatible. 

20. Afegir a l’apartat segon de l’article 80. Proteccions del sistema viari de les Normes urbanístiques l’obligació de 
respectar els requeriments establerts en l'article 42 del Text refós de la Llei de carreteres, modificat per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 

21. Afegir un apartat 7.a) a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques en el que s’indiqui 
que planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres C-51, C-37, T-742, T-743, C-51z i C-
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37z hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona de la Generalitat 
de Catalunya. 

22. Afegir un apartat 7.b) a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques en el que 
s’indiqui que planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les a les carreteres A-27, N-240 i N-240a 
hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Ministerio de Fornento. 

Afegir a l’apartat segon de l’article 87. Proteccions del sistema ferroviari de les Normes urbanístiques que el 
planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a les línies ferroviaries de Barcelona a Lleida per Valls i 
per Tarragona, hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Ministerio de Fornento. 

23. Afegir un apartat 7.c) a l’article 77. Règim general del sistema viari de les Normes urbanístiques en el que s’indiqui 
que el planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a les carreteres T-722, TV-2034, TV-2035 i TV-
7421 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant de la Diputació de Tarragona. 
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4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES 

Els 135 escrits d’al·legacions presentats per persones físiques i jurídiques han estat agrupats per blocs i sublocs 
temàtics. Tot seguit s’indica on han estat classificades cada una d’elles: 

Ordre Núm. registre Data Nom i cognoms Entitat Tema Subtema
A.001 2014/14 25/03/14 MARIA SOLE VIVES 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.002 2018/14 25/03/14 FRANCISCO JOSÉ BARRAU CLOLS 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.003 2100/14 28/03/14 MAURICI RIBE LLENAS 7. Catàleg de béns a protegir 7.1. Incloure edificació o ampliar protecció
A.004 2412/14 09/04/14 JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 5. Sòl urbanitzable no delimitat Porta de Picamoixons
A.005 2532/14 11/04/14 LUIS MATEOS IGLÈSIAS 1. General 1.1. Xarxa viària territorial
A.006 2533/14 11/04/14 ROSER VIVES SENDRA 1. General 1.1. Xarxa viària territorial
A.007 2580/14 14/04/14 JOSE M. PINTO LEIVA 1. General 1.1. Xarxa viària territorial
A.008 2756/14 22/04/14 JOSEP LLUÍS BLANC COSTA LORRY PETROL, SL 6. Sòl no urbanitzable 6.2. Canvi de qualificació

A.009 2789/14 23/04/14 M. ROSA MARTÍNEZ ROBERT
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.010 2824/14 24/04/14 ANGEL GARCIA GRANERO 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació

A.011 2926/14 28/04/14 JORDI MURTRA FERRÉ

MARCOS, JAIME, GUILLERMO, JOSÉ MARIA 
I MARIA MAGDALENA MURTRA FERRÉ i 
nebots FERNANDO I ADRIANA IRENE 
MURTRA GUITIERREZ I SERGIO, ISIDORO, 
CRISTINA I PATRICIA MURTRA BONET

8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.012 2929/14 28/04/14 DANIEL EDGARDO GONZALEZ VAZQUES 7. Catàleg de béns a protegir 7.2. Excloure edificació o reduir protecció
A.013 2930/14 28/04/14 VICTOR MARTIN 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació
A.014 2932/14 28/04/14 JOAN M. GUINOVART LLAGOSTERA JOAN LLUIS ROSELL MARTÍ 3. Sòl urbà no consolidat PAU-17 .Ca Magrané
A.015 2941/14 29/04/14 FRANCESC JOFRÉ VALLVÉ AJUNTAMENT D'ALIÓ 1. General 1.2. Propostes POUM fora TM
A.016 2947/14 29/04/14 JOSEP RUIZ MARTOS 9 MAR IMMOBLES I GESTIÓ, SL 1. General 1.2. Propostes POUM fora TM
A.017 2957/14 29/04/14 TIERRAS Y CAMPOS DE LERIDA, SL 6. Sòl no urbanitzable 6.2. Canvi de qualificació
A.018 2970/14 29/04/14 ESTEVE VIDAL TERENCIA 3. Sòl urbà no consolidat PAU-03. Indústria - Fortuna
A.019 2984/14 30/04/14 ANNA M. MAGRIÑÀ CASTREJON RAMON MAGRIÑÀ BATALLA, SA 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació

A.020 2988/14 30/04/14 M. ESTER FABRA SALVAT
Comissió d'Arqueologia del Museu de Valls / 
Institut d'Estudis Vallencs

7. Catàleg de béns a protegir 7.3. Errades materials

A.021 2992/14 30/04/14 JORDI MONTSERRAT PÉREZ 6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació
A.022 2993/14 30/04/14 ANTONIO CEPERUELO VIUDEZ GRUP HABITATGES DE LA CANDELA 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.023 3024/14 02/05/14 JORDI BONASTRE BOVÉ SOCIETAT RESIDENCIAL IRLES, SL 5. Sòl urbanitzable no delimitat Porta de Picamoixons
A.024 3025/14 02/05/14 ANDREU GARCÍA JANÉ APGH DE LA XAMORA 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.025 3037/14 02/05/14 RAMON SENDRA VIDAL 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.026 3038/14 02/05/14 RAMON SENDRA VIDAL
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.027 3044/14 02/05/14 CESAR PAU ALENTORN 1. General 1.1. Xarxa viària territorial
A.028 3059/14 02/05/14 CARLES FORT MONTEFUSCO ASENTIA PROJECT, SL 4. Sòl urbanitzable delimitat PPU-01 / PPU-02
A.029 3070/14 05/05/14 CARLOS I MARIA DEL CARME GUASCH I GUASCH 2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A.030 3078/14 05/05/14 ALBERT ABULÍ NUÑEZ

JOSEP M. I RAIMÓN PALMES COSIDO,
MARIA, MONTSERRAT, FRANCISCO PAULA,
MARIA ANTONIO I CARME PALMÉS
CULLERÉ COSIDO 

5. Sòl urbanitzable no delimitat Porta de Nulles

A.031 3080/14 05/05/14 CARLES CIRERA MOLINA BUILDINGCENTER, SAU 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06

A.032 3083/14 05/05/14 SALVADOR CASAÑAS PARETA
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.3 General

A.033 3092/14 05/05/14 JOAQUIM I JOSEP DURALL SERRA 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06
A.034 3097/14 05/05/14 ANNA MARTÍ FORÈS 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.035 3101/14 06/05/14 FRANCISCO DOMINGO SALVADO
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.036 3102/14 06/05/14 JOSEP M. AUBAREDA PAMIES 6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació
A.037 3104/14 06/05/14 MARTA GARCÉS LÓPEZ MERCADONA, SA 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.038 3107/14 06/05/14 DANIEL EDGARDO GONZALEZ VAZQUEZ 7. Catàleg de béns a protegir 7.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.039 3118/14 06/05/14
JOAN MANUEL SOLÉ AGUILAR I ROSA MARIA DOMÈNECH 
RULL

3. Sòl urbà no consolidat PAU-23. Plaça de l'Oli

A.040 3125/14 06/05/14 ENRIQUE DOMENECH BENEDICTO
GERMANS DOMENECH BENEDICTO I 
DOMENECH MATEU

3. Sòl urbà no consolidat PAU-20. Gassò Sud

A.041 3130/14 06/05/14 OCTAVI FOSSAS BATLLE TOP CLASS XXI PROMOCIONS, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-09. Molí dels Çacelada
A.042 3131/14 06/05/14 OCTAVI FOSSAS BATLLE TOP CLASS XXI PROMOCIONS, SL 7. Catàleg de béns a protegir 7.2. Excloure edificació o reduir protecció
A.043 3132/14 06/05/14 OCTAVI FOSSAS BATLLE TOP CLASS XXI PROMOCIONS, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06
A.044 3133/14 06/05/14 FELIX BELLO LÓPEZ 3. Sòl urbà no consolidat PAU-03. Indústria - Fortuna
A.045 3134/14 06/05/14 FÉLIX BELLO LÓPEZ 3. Sòl urbà no consolidat PMU-00, General
A.046 3135/14 06/05/14 JOAN ESCOTÉ HUGUET 7. Catàleg de béns a protegir 7.2. Excloure edificació o reduir protecció

A.047 3136/14 06/05/14 ROSINA SOLANES PUJOL
OLGA LÓPEZ DOMÈNECH (ARQUITECTE 
EMD PICAMOIXONS)

8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.048 3137/14 06/05/14 OLGA LÓPEZ DOMÈNECH EMD DE PICAMOIXONS 1. General 1.3. Errades materials

A.049 3138/14 06/05/14 JOSÉ M. SUÑÉ FIGUEROLA
OLGA LÓPEZ DOMÈNECH (ARQUITECTE 
EMD PICAMOIXONS)

2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A.050 3144/14 06/05/14 JOSEP M. RIBÉ ROBUSTÉ 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06

A.051 3146/14 06/05/14 ANNA MOIX RIBÉ
COMUNITAT DE BENS “HERMANOS MOIX 
CB”

3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06

A.052 3147/14 06/05/14 JOSEP M. CATALÀ BALLESTER
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.053 3155/14 07/05/14 JOAN NADAL RODON 6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació
A.054 3156/14 07/05/14 RAMON ROVIRA BALDRICH 5. Sòl urbanitzable no delimitat Porta de Nulles
A.055 3160/14 07/05/14 LLIBERTAT BIGAS AUBIA 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.056 3161/14 07/05/14 JOSEFINA OLLÉ VIVES 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.057 3162/14 07/05/14 JORDI OLLE TORRUELLA MONTSERRAT ROCAMORA ALTES 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.058 3163/14 07/05/14 PEDRO CAMPELO SÁNCHEZ IKEA IBERICA, SAU 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.059 3164/14 07/05/14 ANTONIO CARAMÉS CABANELLAS TELPA, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06
A.060 3176/14 07/05/14 JAUME RENYER ALIMBAU CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP 3. Sòl urbà no consolidat PMU-18. Mossèn Martí - Cra. Montblanc

A.061 3179/14 07/05/14 MARIA DOLORES GAYA CALMET
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.062 3180/14 07/05/14 JOSEP M. SOLÉ BRUNEL
COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI BAIXADA 
DE L'ESGLÈSIA, 2

2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A.063 3190/14 07/05/14 PAU MAGÍ SANTÓ CAPELLADES
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.2. Correcció dades

A.064 3191/14 07/05/14 PAU MAGÍ SANTÓ CAPELLADES
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.065 3192/14 07/05/14 ANTONIO CEPERUELO VIUDEZ GRUP HABITATGES DE LA CANDELA 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.066 3193/14 07/05/14 JUDITH BALANYA REBOLLO 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.067 3194/14 07/05/14 JORDI MONTSERRAT PÉREZ 6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació
A.068 3195/14 07/05/14 FRANCESC ULLDEMOLINS AGUADÉ ESTACIÓ CENTRE, SL 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació
A.069 3196/14 07/05/14 PERE MAGRIÑÀ CORTES 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació

A.070 3197/14 07/05/14 JOSEP M. FOSSAS FELIUS
JUNTA COMPENSACIÓ PLA ESPECIAL 6 
PROVENÇA

3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença

A.071 3198/14 07/05/14 JOAN LLORACH GARCIA
SOCIETAT AGRICOLA SECCIÓ DE CRÈDIT 
DE VALLS, SCCL

6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació

A.072 3228/14 8/05/14
JAUME BORRAS BARBER                                                                  
(L'ENTRADA ES VA FER A CORREUS EL DIA 7 DE MAIG)

TENEDORA DE INVERSIONES Y 
PARTICIPACIONES, SL

3. Sòl urbà no consolidat PAU-06. Santa Gemma

A.073 3296/14 12/05/14
JOSEP VIDAL FÀBREGA                                   (L'ENTRADA ES 
VA FER A CORREUS EL DIA 7 DE MAIG)

FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.2. Correcció dades

A.074 3306/14 12/05/14
TERESA M. SOLANES FIGUEROLA                (FORA DE 
TERMINI)

2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.075 3596/14 26/05/14 GEMMA MARTÍNEZ SANTIAGO (FORA DE TERMINI) A.V.V. FONT DE SANTA MAGDALENA 2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació
A.076 3714/14 28/05/14 MIQUEL SOLE SANROMÀ (FORA DE TERMINI) NATIC, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-01 / PMU-02 / PMU-03
A.077 4255/14 16/06/14 ESTEVE FERNANDEZ TURA (FORA DE TERMINI) NEAR IBERIA SL 7. Catàleg de béns a protegir 7.1. Incloure edificació o ampliar protecció
A.078 4329/14 18/06/14 PEDRO CAMPELO SÁNCHEZ IKEA IBERICA, SAU 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.079 4860/14 09/07/14 FRANCISCO NADAL SERRA
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL 
PARKING ESCORXADOR

2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació
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Ordre Núm. registre Data Nom i cognoms Entitat Tema Subtema
A.080 4863/14 09/07/14 CARLES PASQUINA BERNAL BATPAS PROMOCIONS, SL 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.081 4895/14 09/07/14 CARLES PASQUINA BERNAL DICAP ARQUITECTURA, SL 2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A.082 4907/14 10/07/14 JORDI MURTRA FERRÉ

MARCOS, JAIME, GUILLERMO, JOSÉ MARÍA 
i  MARIA MAGDALENA MURTRA FERRÉ i 
nebots FERNANDO i ADRIANA IRENE 
MURTRA GUTIERREZ i SERGIO, ISIDORO, 
CRISTINA i PATRICIA MURTRA BONET

9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació

A.083 5258/14 28/07/14 JOAQUIM I JOSEP DURALL SERRA 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació
A.084 5303/14 30/07/14 ANTONIO CARAMÉS CABANELLAS TELPA, SL 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació
A.085 5391/14 04/08/14 CARLOS I MARIA DEL CARME GUASCH I GUASCH 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació
A.086 5466/14 07/08/14 JOSEP LLUÍS BLANCH COSTA LORRY PETROL, SL 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació

A.087 5586/14 14/08/14 MARCEL·LÍ MORERA FIGUEROLA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA 
DE VALLS

1. General 1.1. Xarxa viària territorial

A.088 5620/14 18/08/14 JORDI REGALADO CUBERO BUILDINGCENTER, SAU 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació

A.089 5645/14 19/08/14 F.XAVIER ULLDEMOLINS BALLESPIR
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE VALLS (ASSEM)

1. General 1.1. Xarxa viària territorial

A.090 5646/14 19/08/14 F.XAVIER ULLDEMOLINS BALLESPIR INDUNAVA 1. General 1.1. Xarxa viària territorial

A.091 5716/14 25/08/14
PERE ESPADALER MAMAN; XAVIER ARAGONÉS ESPAÑOL; 
ANTÓN FERRÉ FERRÉ

JUNTA DE VEÏNS PLANA D'EN BERGA; 
CLUB DE TENIS PLANA D'EN BERGA

6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació

A.092 5897/14 05/09/14 ALBERT ABULÍ NUÑEZ

JOSEP M. I RAIMÓN PALMES COSIDO,
MARIA, MONTSERRAT, FRANCISCO PAULA,
MARIA ANTONIO I CARME PALMÉS
CULLERÉ COSIDO 

9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació

A.093 5982/14 12/09/14 MARTA MICÓ MARTÍ
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.094 5990/14 12/09/14 PEDRO CAMPELO SÁNCHEZ IKEA IBERICA, SAU 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació
A.095 6121/14 18/09/14 GERARD NOGUÉS BALSELLS CANDIDATURA UNITÀRIA POPULAR (CUP) 4. Sòl urbanitzable delimitat PPU-03 Ruanes / PPU-04 Cal Gaia

A.096 6156/14 19/09/14 MARCEL·LÍ MORERA FIGUEROLA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA 
DE VALLS

6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació

A.097 6157/14 19/09/14 JORDI MASSÓ SAGARRA LIDL SUPERMERCADOS SAU 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.098 6158/14 19/09/14 FRANCESC JOFRÉ VALLVÉ AJUNTAMENT D'ALIÓ 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació
A.099 6163/14 22/9/14 GERMANS BATET TERREU 3. Sòl urbà no consolidat PAU-09. Sol i vent
A.100 6164/14 22/09/14 MAGI-JOAN BATET TERREU SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença
A.101 6165/14 22/09/14 MAGI-JOAN BATET TERREU SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença
A.102 6192/14 22/09/14 JAVIER GONZÁLEZ ÁLVAREZ DEUTSSCHEBANK, SAE 3. Sòl urbà no consolidat PMU-08. Font d'en Bosch
A.103 6198/14 22/09/14 CARMINA TERRICABRAS GIBERT JOSEP TERRICABRAS MERCADÉ 3. Sòl urbà no consolidat PAU-22. Tennis Bon Sol
A.104 6214/14 23/09/14 ROBERT TORRELLAS REBULL 3. Sòl urbà no consolidat PAU-01. Antiga Fàbrica Dasca
A.105 6216/14 23/09 JAUME RENYER ALIMBAU CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP 9. Reiteracions 9.1. Reiterar al·legació
A.106 6217/14 23/09/14 PILAR AGULLO MUSOLAS 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença
A.107 6235/14 24/09/14 MERCÈ MATEU FÀBREGAS SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença
A.108 6236/14 24/09/14 EULÀLIA OLIVÉ OLLÉ I JOSEP M. OLIVÉ OLLÉ OLIVÉ OLLÉ IMMOBILIARIA, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença

A.109 6237/14 24/09/14 JOAN ANTONI LINARES TORRES
SOCIETAT AGRÍCOL I SECCIÓ DE CRÈDIT, 
SCCL

6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació

A.110 6238/14 24/09/14 MÍRIAM LOPEZ CEBRIAN 6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació
A.111 6239/14 24/09/14 JUANA JABALERA PADIAL SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença
A.112 6240/14 24/09/14 GREGORIO ESPINOSA YLLEZCAS SOCIETAT PARTIDA IRLES, SL 3. Sòl urbà no consolidat PMU-10. Provença
A.113 6257/14 24/09/14 MONTSERRAT FIGUERAS RIBÉ 7. Catàleg de béns a protegir 7.2. Excloure edificació o reduir protecció
A.114 6261/14 24/09/14 ROBERT FERRANDO BERGADÀ RESIDENCIAL RUANES PARC, SL 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació
A.115 6262/14 24/09/14 OLGA LÓPEZ DOMÈNECH YOLANDA LÓPEZ GAVARRÓ 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.116 6263/14 24/09/14 OLGA LÓPEZ DOMÈNECH 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.117 6264/14 24/09/14 OLGA LÓPEZ DOMÈNECH EMD DE PICAMOIXONS 6. Sòl no urbanitzable 6.2. Canvi de qualificació
A.118 6265/14 24/09/14 MARIA CARTANYÀ CLOLS PAQUITA BENET BOLADERES 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.119 6339/14 26/09/14 ÒSCAR BRÚ MAGAROLAS MIRAMAR, SA 6. Sòl no urbanitzable 6.1. Canvi de classificació
A.120 8326/14 29/12/14 JOSEP GARRIGA BARCELÓ (FORA DE TERMINI) 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04 / PMU-05 / PMU-06
A.121 8327/14 29/12/14 JOSEP GARRIGA BARCELÓ (FORA DE TERMINI) PROINVER TARRACO S.L. 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.122 0500/15 21/01/15 JOAN ALBERT FONT HERRERA (FORA DE TERMINI)
8. Catàleg de masies i cases 
rurals

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció

A.123 1089/15 13/02/15 MIQUEL SOLÉ I SANROMÀ (FORA DE TERMINI) NATIC SL 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.124 1090-15 13/02/15 MIQUEL SOLÉ I SANROMÀ (FORA DE TERMINI) NATIC SL 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.125 1451/15 24/02/15 EMILIA ANTON SOLER (FORA DE TERMINI) 3 GERMANS ANTON SOLER 3. Sòl urbà no consolidat PMU-04
A.126 2260-15 19/03/15 MIQUEL SOLÉ I SANROMÀ (FORA DE TERMINI) NATIC SL 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.127 2785-15 08/04/15 AGUSTÍ TARRÉS AZNÁREZ (FORA DE TERMINI) JOSEP CUNILLERA MARTÍ 6. Sòl no urbanitzable 6.3. Condicions edificació

A.128 2909-15 10/04/15 MARIA DEL CARME RATIA GRANDE (FORA DE TERMINI)
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI PG. 
CLARIANA 31

2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A.129 3172-15 15/04/15 LUCIA IGLESIAS ARIAS (FORA DE TERMINI) 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.130 4004-15 13/05/15 ANGEL ESCANCIANO FERNANDEZ (FORA DE TERMINI) NESFER S.L. 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.131 5296-15 18/06/15 NÚRIA PEDROL PORTA (FORA DE TERMINI) PERE PEDROL TORRENS 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús
A.132 5406-15 23/06/15 MONTSERRAT FREIXES COMAS (FORA DE TERMINI) 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.133 6167-15 22/07/15
MIGUEL ANGEL RETAMERO NAVARRETE (FORA DE
TERMINI)

2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions edificació i ús

A.134 8383-15 21/10/15 JOAN ANTONI LINARES TORRES (FORA DE TERMINI)
SOCIETAT AGRÍCOL I SECCIÓ DE CRÈDIT, 
SCCL

2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A.135 0136-16 08/01/16 JOAN ANTONI LINARES TORRES (FORA DE TERMINI)
SOCIETAT AGRÍCOL I SECCIÓ DE CRÈDIT, 
SCCL

3. Sòl urbà no consolidat PMU-04
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1. GENERAL 

1.1. Xarxa viària territorial 

A-005_Luis Mateos Iglesias 

En l’al·legació presentada es demana, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Que es modifiqui el traçat de la reserva viària que connecta l'A-27 amb el polígon industrial existent de Valls, tenint 
en compte la topografia i les edificacions i construccions existents, no afectant-les. Que l'esmentat traçat es proposi 
més al nord, a partir de la Rambla de l'Ikea de Palau de Reig de Dalt. 

Valoració de l’al·legació: 

Seguint les directrius del planejament supramunicipal, el POUM aprovat inicialment preveu la creació d'una ronda 
exterior conformada per l'A-27 per la banda de ponent, una variant sud que connecta la C-37 amb l’N-240 amb enllaç 
directe a l'A-27, i una variant per llevant que connecta l'N-240 amb la C-51 i les carreteres comarcals TV-2035 i TV-
2034. Aquesta estructura viària de ronda permetria eliminar el trànsit de pas interurbà que utilitza part de la xarxa 
urbana de carrers de la vila de Valls. 

En el POUM aprovat inicialment es proposa la compleció de la circumval·lació per la part nord, d'una banda, per una 
nova connexió entre el polígon industrial i l'A-27 i, de l'altra, per la connexió del polígon amb la C-51 a la sortida d'Alió. 
Tot i que aquesta ronda nord no està prevista en el planejament territorial, el POUM aprovat inicialment estableix 
aquesta reserva viària preveient necessitats futures associades al possible desenvolupament de l'estació ferroviària de 
mercaderies contemplada en el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona a llevant del polígon industrial de Valls. 

Les reserves de sòl per al traçat de la ronda nord que pot enllaçar l'A-27 amb el polígon industrial i amb la carretera 
d'Alió es grafien en el plànol d’ordenació 2. Estructura general del territori. A l’article 82 de les Normes urbanístiques 
aprovades inicialment fixa que les característiques específiques de les infraestructures d’interès local previstes pel 
POUM (ronda nord i ronda de ponent) seran precisades en els projectes de traçat que s'elaborin. 

Tal i com es demana en l’al·legació, s’ha verificat que és possible connectar l’extrem nord del polígon industrial de 
Valls (el sector de Palau de Reig de Dalt) amb l’enllaç de l’A-27 sense afectar les edificacions existents i aprofitant una 
millor implantació topogràfica. 

Malgrat això, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017 acordà 
emetre informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es 
preveia sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

El POUM manté la connexió nord entre el Polígon industrial i la A-27. Aquesta connexió no esta prevista en el PTPCT 
i, tal com es posava de manifest en l’informe de l'Avanç del POUM, és redundant respecte a la xarxa viaria prevista. 

Prescripció 1.1.4. El sistema d'infraestructures de mobilitat i transport ha de ser coherent amb les previsions del 
PTPCT i les indicacions del'informe sobre el document d'Avanç. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà anul·lar el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 
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A-006_Roser Vives Sendra 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-005. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-005. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà anul·lar el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 

A-007_Jose Maria Pinto Leiva 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-005. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-005. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà anul·lar el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 

A-027_Cesar Pau Alentorn 

En l’al·legació presentada es demana, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Anular la reserva del traçat de la variant per llevant del nucli de Valls que connecta l’N-240 amb la C-51 i les 
carreteres locals TV-2035 i TV-2034 (variant est) per: 

- manca de justificació actual del sistema viari objecte de l’al·legació; 

- contradicció amb les previsions del PTP CT que no la contempla (sic); 

- impacte ambiental no avaluat a l'ISA; 

- contradicció amb els instruments de protecció previstos pel propi Pla: Catàleg de Masies; 

- contradicció amb els criteris jurisprudencials quan a la justificació sobre idoneïtat dels traçats dels sistemes 
viaris; i 

- contradicció amb els actes propis de l’ajuntament. 

Valoració de l’al·legació: 

La Memòria del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 
12 de gener de 2010 descriu a la seva pàgina 120: 

Les estratègies del Pla territorial propugnen una important extensió de la trama urbana de Valls cap al sud-est de 
la ciutat. En conseqüència, l’actual ronda ha d’acabar engolida per la ciutat i ha d’acabar perdent el caràcter de 
connexió viària de primer ordre que ara ostenta. En aquest context caldrà preveure una reconversió de la via cap 
a una funcionalitat d’avinguda metropolitana sense servei als desplaçaments de llarga distància. 

Amb aquestes previsions i per coherència amb les estratègies de desenvolupament urbanístic previstes, el Pla 
territorial proposa la construcció d’una nova ronda sud de Valls, que s’estengui fins assolir l’enllaç amb l’AP-2, a 
l’est d’Alió i prou al sud com per encabir els creixements urbans previstos. La secció inicial proposada es d’una 
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calçada única, però és del tot recomanable preveure des del primer moment l’adaptació del pas 
d’infraestructures i la reserva dels espais que requeriria un hipotètic desdoblament, si calgués, en el futur. 
Aquestes mesures preventives permetrien en un futur facilitar les obres d’ampliació i minimitzar els eventuals 
conflictes. 

Per altra part, tal i com es determina en l'article 82 de la Normativa del POUM aprovat inicialment: 

Les característiques específiques del traçat de la ronda sud de Valls seran precisades en els plans sectorials i 
projectes de traçat que elaborin les administracions competents, d’acord amb la legislació aplicable.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-087_Marcel·lí Morera Figuerola en representació de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

1. Reclamem la construcció de la Ronda Sud, amb un traçat factible a curt termini (vorejant barris Colla Vella, Clols 
i Bon Sol). 

2. Proposta traçat Ronda Nord per rambla Palau de Reig de Dalt. 

3. Recuperar la variant de la travessia T-742 a Picamoixons. 

Valoració de l’al·legació: 

1. La Memòria del document aprovat inicialment ja justifica que, de les dues opcions de traçat han estat discutides i 
comentades en els diferents espais de participació (ja sigui la Comissió de seguiment o la Comissió de participació) ha 
estat la primera de les dues opcions la que ha tingut un més ampli suport i valoració tant pels aspectes que fan 
referència a la seva funcionalitat en l’ordenació dels trànsits de la ciutat, com pel que fa referència a la millora de les 
condicions ambientals, tal i com es relaciona en la documentació inclosa en l’informe de sostenibilitat ambiental. 

2. Tal i com es demana en l’al·legació, s’ha verificat que és possible connectar l’extrem nord del polígon industrial de 
Valls (el sector de Palau de Reig de Dalt) amb l’enllaç de l’A-27 sense afectar les edificacions existents i aprofitant una 
millor implantació topogràfica. 

Malgrat això, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017 acordà 
emetre informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es 
preveia sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

El POUM manté la connexió nord entre el Polígon industrial i la A-27. Aquesta connexió no esta prevista en el PTPCT 
i, tal com es posava de manifest en l’informe de l'Avanç del POUM, és redundant respecte a la xarxa viaria prevista. 

Prescripció 1.1.4. El sistema d'infraestructures de mobilitat i transport ha de ser coherent amb les previsions del 
PTPCT i les indicacions del'informe sobre el document d'Avanç. 

3. Cal tenir present que, amb la finalització de la construcció de l'A-27, el trànsit de la carretera T-742 que va de Valls 
a Picamoixons es veurà disminuït de forma considerable, raó per la qual, no es considera necessari efectuar una 
reserva viaria per a una possible variant de la travessia urbana. 

Malgrat això, el 21 de desembre de 2018, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat emet un informe en referència al POUM de Valls aprovat inicialment per segona vegada, en el 
que es contenia, entre altres la prescripció següent (veure el resum del seu contingut en el punt O-27 de l’apartat 3. 
Informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials): 

2. Per tal de garantir la viabilitat de la variant de la carretera T-742/T-743 a Picamoixons fins a la C-14, caldrà 
mantenir la franja de sistema viari del planejament vigent, inclosa la rotonda i els brancs de connexió previstos a la 
intersecció amb la carretera TV-7421. 

Conclusió: 
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En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà anular el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27 i recuperar la 
reserva per a la variant de Picamoixons. 

A-089_Francesc Xavier Ulldemolins Ballespir, en representació de l’ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE VALLS (ASSEM) 

En l’al·legació presentada es demana, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

1. Anular la previsió del traçat de la Ronda Nord per: l'afectació que comporta a les naus existents per la 
prolongació carrer Curtidors cap a l'est; manca de justificació; existència d'alternatives més eficients i sostenibles; 
desinterès manifest de les possibles administracions inversores. 

2. Incloure en el POUM la proposta de traçat del tram de la variant de la N-240 pendent de realització i que es 
comuniqui als organismes competents de l'Estat i de la Generalitat als efectes de la seva construcció urgent. 

Valoració de l’al·legació: 

1. S’ha verificat que és possible connectar l’extrem nord del polígon industrial de Valls (el sector de Palau de Reig de 
Dalt) amb l’enllaç de l’A-27 sense afectar les edificacions existents i aprofitant una millor implantació topogràfica. 

Malgrat això, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017 acordà 
emetre informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es 
preveia sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

El POUM manté la connexió nord entre el Polígon industrial i la A-27. Aquesta connexió no esta prevista en el PTPCT 
i, tal com es posava de manifest en l’informe de l'Avanç del POUM, és redundant respecte a la xarxa viaria prevista. 

Prescripció 1.1.4. El sistema d'infraestructures de mobilitat i transport ha de ser coherent amb les previsions del 
PTPCT i les indicacions del'informe sobre el document d'Avanç. 

2. Tal i com es determina en la Memòria del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona: 

Les estratègies del Pla territorial propugnen una important extensió de la trama urbana de Valls cap al sud-est de 
la ciutat. En conseqüència, l’actual ronda ha d’acabar engolida per la ciutat i ha d’acabar perdent el caràcter de 
connexió viària de primer ordre que ara ostenta. En aquest context caldrà preveure una reconversió de la via cap 
a una funcionalitat d’avinguda metropolitana sense servei als desplaçaments de llarga distància. Amb aquestes 
previsions i per coherència amb les estratègies de desenvolupament urbanístic previstes, el Pla territorial 
proposa la construcció d’una nova ronda sud de Valls, que s’estengui fins assolir l’enllaç amb l’AP-2, a l’est d’Alió 
i prou al sud com per encabir els creixements urbans previstos. La secció inicial proposada és d’una calçada única, 
però és del tot recomanable preveure des del primer moment l’adaptació del pas d’infraestructures i la reserva 
dels espais que requeriria un hipotètic desdoblament, si calgués, en el futur. Aquestes mesures preventives 
permetrien en un futur facilitar les obres d’ampliació i minimitzar els eventuals conflictes. 

En coherència amb aquestes directrius, el POUM aprovat inicialment recull la proposta del PTP CT per a la construcció 
d’una variant sud-est de Valls, ajustant lleugerament el seu traçat per a millorar l'enllaç amb el nus de l'autovia A-27 
(identificat com a reordenació viària pel PTP CT) i efectua les reserves de sòl necessàries per a preveure la definició 
dels nous enllaços entre les infraestructures traçades. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà anular el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 

A-090_Francesc Xavier Ulldemolins Ballespir, en representació de INDUNAVA 

En l’al·legació presentada es demana, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 
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Anular la previsió del traçat de la Ronda Nord per: l'afectació que comporta a les naus existents per la prolongació 
carrer Curtidors cap a l'est; manca de justificació; existència d'alternatives més eficients i sostenibles; desinterès 
manifest de les possibles administracions inversores. 

Valoració de l’al·legació: 

S’ha verificat que és possible connectar l’extrem nord del polígon industrial de Valls (el sector de Palau de Reig de 
Dalt) amb l’enllaç de l’A-27 sense afectar les edificacions existents i aprofitant una millor implantació topogràfica.  

Malgrat això, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017 acordà 
emetre informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es 
preveia sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

El POUM manté la connexió nord entre el Polígon industrial i la A-27. Aquesta connexió no esta prevista en el PTPCT 
i, tal com es posava de manifest en l’informe de l'Avanç del POUM, és redundant respecte a la xarxa viaria prevista. 

Prescripció 1.1.4. El sistema d'infraestructures de mobilitat i transport ha de ser coherent amb les previsions del 
PTPCT i les indicacions del'informe sobre el document d'Avanç. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà anular el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 

1.2. Propostes fora terme municipal 

A-015_Francesc Jofré Vallvé, en representació de l’AJUNTAMENT D’ALIÓ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

1. S’observa un traçat erroni de la línia divisòria del terme municipal, que atribueix al terme de Valls unes 
superfícies que constitueixen, de dret, territori d’Alió. 

2. Les previsions que el POUM de Valls fa en relació amb el sistema general viari s'endinsen clarament dins el 
territori d'Alió. 

Valoració de l’al·legació: 

1. En la zona de l’antic camp d’aviació no existeixen restes de les fites que delimitaven els termes municipals d’Alió i 
de Valls, raó per la qual s’adoptarà la línia de delimitació del terme que consta en el cadastre de rústega, que és 
similar a la que reclama l’ajuntament d’Alió. Tot i això, la delimitació del terme municipal de Valls serà el resultant 
dels expedients d’atermenament. 

2. A l'article 9.4 de les Normes urbanístiques del POUM de Valls aprovat inicialment ja es diu que: "Les indicacions del 
Pla que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal s’hauran d’entendre solament com propositives i 
mancades de valor normatiu." Tot i això, en tant que es reconsiderarà el traçat del nou enllaç del polígon industrial de 
Valls amb l’A27, desplaçant-lo més al nord, ja no serà possible tancar la ronda nord fins en el punt que es preveia. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà grafiar el límit del terme d'acord amb el que consta en el cadastre de rústega. També caldrà 
anular el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 

A-016_Josep Ruiz Martos, en representació de 9 MAR IMMOBLES I GESTIÓ, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

 

4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES - 1. GENERAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 86  

L'al·legant, a la vista de que el POUM aprovat inicialment, afecta a terrenys externs del municipi de Valls, i en 
concret afecta terrenys del municipi d’Alió, on la meva representada es titular de diversos terrenys amb pla parcial 
urbanístic (PPU) aprovat definitivament, projecte d’urbanització aprovat inicialment i redactada la reparcel·lació, 
sol·licita que la reserva viària de la Ronda Nord que afecta al PPU aprovat definitivament desapareixi a l'aprovació 
provisional del POUM de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

A l'article 9.4 de les Normes urbanístiques del POUM de Valls aprovat inicialment ja es diu que: "Les indicacions del Pla 
que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal s’hauran d’entendre solament com propositives i 
mancades de valor normatiu." Tot i això, en tant que es reconsiderarà el traçat del nou enllaç del polígon industrial de 
Valls amb l’A27, desplaçant-lo més al nord, ja no serà possible tancar la ronda nord fins en el punt que es preveia. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà anular el traçat del nou enllaç del polígon industrial de Valls amb l’A27. 

A-098_Francesc Jofré Vallvé, en representació de l’AJUNTAMENT D’ALIÓ 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-015). 

1.3. Errades materials 

A-048_Olga López Domènech, en representació de l’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PICAMOIXONS 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Es presenten al·legacions vàries al POUM aprovat inicialment ja que s'han detectat errors, alguns ja parlats en 
reunions amb els tècnics redactors i d'altres nous: 

1. Equipaments (camp de futbol V-Ee; terreny del Hereus Ez; Ca l'Orga: Eadm). 

2. Terrenys dels Hereus (5b2. regular edificacions patis posteriors; 5a5. errades condicions edificació). 

3. Subzona 1e ravals (millorar condicions edificació). 

4. Subzona 1b, nucli antic de Picamoixons (especificar usos). 

5. Subzona 5b 1e, barri Arce Ochotorrena (regular cobertes i cossos sortints). 

6. Hort del Llop (PMU-15) Millorar ordenació indicativa. 

7. PAU 13. corregir objectius. 

8. Subzona 6c4 i 6b3 (coll de les moles) Regular edificacions auxiliars. 

9 .Cal Armanjach subzona 5b2. Regular com a subzona 6e. 

10. Catàleg de Béns a Protegir. No incloure habitatge carrer Jesús, 10.  

Valoració de l’al·legació: 

1. Respecte als equipaments: 

 En l’article 72.2 de les Normes urbanístiques aprovades inicialment es determina que: “En aquells casos en que 
aquest POUM contempla la coincidència de funcions corresponents a dos sistemes diferents en un mateix sòl 
qualificat com a tal, aquests s’identifiquen amb el doble codi alfanumèric corresponent i separats per un guió 
“N-N”. Aquests sòls venen identificats en els plànols d’ordenació.” En el cas dels terrenys del camp de futbol de 
Picamoixons s’ha optat per tramar-los com a espais lliures, tot i que consta la doble qualificació V-Ee.  
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 En l’article 112.3 de les Normes citades es determina que: “En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un 
ús assignat en l’actualitat, aquest POUM determina aquest ús com a dominant. No obstant l’anterior, el Pla 
assigna usos concrets a aquelles peces destinades a acollir les dotacions que mereixen la principal atenció que li 
ha de correspondre a un document de planejament general: els equipaments educatius i els equipaments 
esportius que s’entenen com “equipaments extensius” per ser, en general, els que concentren una major 
quantitat de superfície de sòl del municipi. Aquests equipaments s’identifiquen en els plànols d’ordenació amb 
els codis següents: equipament educatiu (codi Ed) equipament esportiu (codi Ee).” Conseqüentment amb això, el 
POUM aprovat inicialment identifica en els plànols d’ordenació els sòls que destina a sistema d’equipaments 
comunitaris amb el codi E. 

2. Respecte al Terreny dels Hereus: 

 De forma genèrica, en els patis posteriors de les parcel·les no es permeten edificacions auxiliars, però si les 
instal·lacions de servei a l’edificació principal descrites en l’article P30.3 de les Normes: Les instal·lacions i 
altres elements, són les construccions de servei a les edificacions principals sense sostre d’aixopluc i, per tant, 
sense sostre edificable que computi. Com per exemple, piscines, pistes de tennis, frontons, barbacoes, casetes 
de maquinària sense accessibilitat, i altres similars. 

 Pel que respecta a les errades detectades en l’article 146 de les Normes aprovades inicialment que regula els 
paràmetres específics de la subzona 5a4-hp, caldrà corregir-les. 

3. Respecte la subzona 1e. Ravals: 

 Es considera encertat unificar a 3p el nombre màxim de plantes de la subzona, llevat del cas esmentat en 
l’al·legació. 

 No es considera encertat augmentar la fondària edificable màxima fixada per les plantes superiors a la planta 
baixa (de 10 o 12 metres), ja que aquesta es correspon amb les preexistències majoritàries en cadascuna de les 
illes que formen aquest teixit que es correspon amb les edificacions que formaren els primers creixements a 
l'entorn del nuclis antic de Picamoixons. 

 Es considera que l’illa d’habitatges situada al carrer Major 1-24 ha de mantenir-se com a zona de nucli antic, codi 
1b, ja que forma part del teixit que es correspon amb les edificacions que conformen la trama més antiga del 
nucli de Picamoixons. 

 L’ús comercial, inclòs en la definició de l’ús terciari i serveis (article U4), és un ús compatible en aquesta 
subzona. 

 Les edificacions auxiliars, definides en l’article P30. Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions de les 
Normes urbanístiques aprovades inicialment, es regulen de forma genèrica en l’article P29. Edificacions en els 
patis d’illa i tanques. 

 L’article P14. Nombre màxim d’habitatges per parcel·la de les Normes urbanístiques aprovades inicialment fixen 
que: cap unitat d’habitatge nou tindrà una superfície inferior a 80 m² construïts, a excepció dels habitatges 
tutelats, assistits o per joves, d’iniciativa pública i en règim de lloguer, que seran justificats en base a un estudi 
de programació elaborat per l’administració pública actuant i aprovat per l'ajuntament de Valls. Creiem que 
aquesta limitació ja és suficient i no cal fixar una superfície mínima inferior. 

4. Respecte la subzona 1b, Nucli antic de Picamoixons: 

 L’habitatge plurifamiliar està inclòs en la definició de l’ús residencial (article U3) i, per tant, és un dels usos 
dominants d’aquesta subzona. 

 L’ús comercial, inclòs en la definició de l’ús terciari i serveis (article U4), és un ús compatible en aquesta 
subzona. 

 L’article P14. Nombre màxim d’habitatges per parcel·la de les Normes urbanístiques aprovades inicialment fixen 
que: cap unitat d’habitatge nou tindrà una superfície inferior a 80 m² construïts, a excepció dels habitatges 
tutelats, assistits o per joves, d’iniciativa pública i en règim de lloguer, que seran justificats en base a un estudi 
de programació elaborat per l’administració pública actuant i aprovat per l'ajuntament de Valls. 

5. Respecte a la subzona 5b1e; Grup Arce Ochotorrena: 
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 Es considera oportú fixar que les cobertes de les edificacions principals siguin inclinades, a dues o a tres aigües, 
segons es tractin de parcel·les internes o extremes de les agrupacions i segueixin els criteris generals especificats 
en l’article P41 de les Normes urbanístiques. 

 Es considera oportú fixar que únicament s’admeten cossos sortints oberts en la façana posterior, i seguint els 
criteris generals especificats en l’article P43 de les Normes urbanístiques. 

6. Respecte al Pla de millora urbana Carrer Nou, PMU-15: 

 Els objectius que pretén la delimitació d’aquest sector subjecte a un pla de millora urbana són: ordenar aquest 
sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria 
d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, reforçant el caràcter 
residencial d’aquesta part de Picamoixons; i obtenir les cessions de sòl destinades a espais locals. Es considera 
que les observacions efectuades en l’escrit de l’EMD de Picamoixons poden millorar l’assoliment d’aquests 
objectius.  

7. Respecte al Polígon d’actuació urbanística Rocabruna, PAU-13: 

 L’objectiu de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística ja és: Garantir la cessió i finalitzar la 
urbanització del sòl destinat a espais lliures situat al límit sud de l’àmbit, tal i com consta en la fitxa inclosa en 
l’Annex normatiu 2 del POUM aprovat inicialment. Ara be, s’ha comprovat que eles cessions dels sitemes ja estan 
fetes i inscrites al Registre de la Propietat, raó per la cual no té sentit mantenir el polígon d’actuació. 

8. Respecte a les subzones 6b3 i 6c4: 

 En la subzona 6b3 no es permeten les edificacions auxiliars, però si les instal·lacions de servei a l’edificació 
principal descrites en l’article P30.3 de les Normes: Les instal·lacions i altres elements, són les construccions de 
servei a les edificacions principals sense sostre d’aixopluc i, per tant, sense sostre edificable que computi. Com 
per exemple, piscines, pistes de tennis, frontons, barbacoes, casetes de maquinària sense accessibilitat, i altres 
similars. Ara be, caldrà complir les condicions generals de la zona 6 establertes en l’article 167 en el que es fixa 
que un 60% de l'espai lliure de parcel·la s'ha de destinar exclusivament a jardí i no podrà ser ocupat amb 
instal·lacions o altres elements aliens a la seva finalitat. 

 En la subzona 6c4, Barri Arce Ochotorrena, en tant que no es diu el contrari en la regulació específica de la 
subzona, es permeten les edificacions auxiliars i les instal·lacions de servei a l’edificació principal. D’acord amb 
l’article P30.4 de les Normes urbanístiques, les edificacions auxiliars computen com a sostre edificable màxim de 
la parcel·la i la seva projecció en planta com a ocupació de la parcel·la. Ara be, caldrà complir les condicions 
generals de la zona 6 establertes en l’article 167 en el que es fixa que un 60% de l'espai lliure de parcel·la s'ha de 
destinar exclusivament a jardí i no podrà ser ocupat amb instal·lacions o altres elements aliens a la seva finalitat. 

9. Respecte a Cal Armanjach: 

 Es considera que les correccions proposades milloren la regulació de les condicions d'edificació i ús establertes en 
el document aprovat inicialment. 

10. Respecte a l’edifici situat al carrer Jesús número 10: 

 L’habitatge actualment ja és BCIL, no ha perdut els valors pels quals va ser catalogat, tret del seu mal estat de 
conservació. L’edifici és d’origen medieval i, probablement, conté restes d’aquest període al seu interior. El 
Catàleg de béns a protegir aprovat inicialment protegeix la volumetria general de l’edifici, la façana i obertures 
originals, barbacana i carreus; de l’interior es protegeixen totes les restes medievals que pugui tenir. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà:  

- afegir a l’article 146 que en els patis posteriors únicament s’admeten les instal·lacions enteses com a 
construccions de servei a les edificacions principals sense sostre d’aixopluc i, per tant, sense sostre edificable 
que computi; 

- corregir les errades detectades en l’article 146 que regula els paràmetres específics de la subzona 5a4-hp, 
Terreny dels Hereus; 
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- corregir els plànols d’ordenació unificant a 3p el nombre màxim de plantes de la subzona 1e, Ravals, en el nucli 
de Picamoixons, llevat del cas esmentat en l’escrit; 

- fixar que, en la subzona 1b, Nucli antic de Picamoixons, cap unitat d’habitatge nou tindrà una superfície 
inferior a 70 m² construïts, a excepció dels casos determinats en l’article P14 de les Normes urbanístiques; 

- fixar que en la subzona 5b1e, Grup Arce Ochotorrena, les cobertes de les edificacions principals seran 
inclinades, a dues o a tres aigües, segons es tractin de parcel·les internes o extremes de les agrupacions i 
seguiran els criteris generals especificats en l’article P41 de les Normes urbanístiques; 

- fixar que en la subzona 5b1e, Grup Arce Ochotorrena, únicament s’admeten cossos sortints oberts en la façana 
posterior, i seguint els criteris generals especificats en l’article P43 de les Normes urbanístiques; 

- incloure en les determinacions fonamentals de l’ordenació de la fitxa normativa del PMU-15 que 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. També caldrà que el pla de 
millora urbana tingui present les edificacions de les parcel·les amb les que limita el sector a l’oest i proposi una 
ordenació que les integri de forma satisfactòria; 

- anular el polígon d’actuació urbanística Rocabruna (PAU-13); i 

- modificar els plànols d’ordenació canviant la qualificació de Cal Armanjach de 5b2 a 6e i ajustar les condicions 
d’ordenació grafiades. 
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2. SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

2.1. Canvi de qualificació 

A-029_Carlos i María del Carme Guasch i Guasch 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Els al·legants són propietaris de la finca situada al carrer de la Cort número 12. Demanen: 

1. Modificar de E a 1a4 “zona nucli antic, Cort, Ravals i Plaça del Pati. 

2. Si es manté la qualificació d'equipament comunitari manifestar, de forma clara, que el destí de la finca ha de ser 
públic. 

3. Deixar sense efecte la protecció establerta en el codi 32. BPU /Botigues/ en el catàleg de bens a protegir. 

Valoració de l’al·legació: 

1. El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

El POUM aprovat inicialment ha qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris la finca del carrer de la Cort 
número 12 per la seva posició estratègica i la seva dimensió excepcional. Es considera oportú mantenir la possibilitat 
de disposar de finques de gran dimensió en el nucli antic de Valls destinades a acollir usos públics col·lectius o 
comunitaris. 

2. Al respecte del destí de la finca que es qualifica com a sistema d’equipaments comunitaris, l’article 110 de les 
Normes urbanístiques del POUM de Valls determina: 

1. Els sòls que el present POUM o el planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema d’equipaments 
comunitaris, tant generals com locals, podran ser de titularitat pública o privada, d’acord amb allò que estableix 
l’article 69 d’aquestes Normes. 

2. Els sòls d’equipament de titularitat privada existents abans de l’entrada en vigor d’aquest POUM, siguin 
generals o locals, podran conservar la seva titularitat i ajustaran la seva activitat conforme a l’ús dominant pel 
qual aquest POUM ha qualificat el sòl o l’edificació. 

Al respecte de la titularitat pública o privada dels sòls qualificats com a sistema d’equipaments comunitaris, l’article 
69 de les Normes urbanístiques del POUM de Valls especifica: 

Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que podran ser de titularitat 
privada en els següents casos:  
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- quan ho determini aquest POUM o el planejament derivat que el desenvolupi. 

- quan el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l’aprovació inicial del POUM i la seva 
titularitat i objectius siguin concordants amb les determinacions assenyalades per aquest Pla. 

En tant que la finca que el POUM qualifica de sistema d’equipaments comunitaris no tenia cap dotació privada en 
funcionament en el moment de l’aprovació inicial del POUM, l’objectiu és que esdevingui de titularitat pública. 

3. Tal i com especifica la fitxa 40. BPU / BOTIGUES / del Catàleg de béns a protegir que forma part del POUM de Valls, 
les raons de catalogació d’aquests béns és la protecció dels trets distintius de comerços vallencs, en funcionament o 
no, que mantenen els trets estètics característics de l’època en que es van obrir. Es vol mantenir d’aquesta manera la 
memòria social i col·lectiva. En el cas de la botiga del carrer de la Cort, 12 es protegeix la fusteria i el parament de 
vidre, el rètol, la gamma cromàtica actual. Es protegeixen els elements d’origen que puguin quedar a l’interior. En el 
cas d’obertura d’altres establiments aquests hauran de mantenir i integrar els elements protegits. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. Consequentment, es mantindrà la 
qualificació de sistema d’equipament comunitari i la catalogació de la botiga. 

A-049_ Olga López Domènech, en representació de JOSÉ MARÍA SUÑÉ FIGUEROLA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada al carrer del Rosari número 23 de Picamoixons. Demana modificar el 
traçat del carrer Josep Margarit per no afectar l’escala i les entrades de l’edificació existent. Proposen desplaçar la 
traça afectant el solar de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons on està situat el camp de futbol. 

Valoració de l’al·legació: 

S'estudiarà modificar el traçat per no afectar l'edificació existent i les seves entrades. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificar el traçat del carrer Josep Margarit per no afectar l'edificació existent i les seves 
entrades. 

A-062_Josep Maria Solé Brunel, en representació de la COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI BAIXADA DE 
L'ESGLÈSIA, 2 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant diu representar a la totalitat de propietaris de l’edifici del carrer de l’Església número 2, situat entre 
l’ajuntament de Valls i l’antic edifici de la Sindical. 

Demana excloure l'edifici de l'àmbit qualificat d'equipament comunitari, possibilitant l’ús comercial i d’habitatges. 

Valoració de l’al·legació: 

El PGOU aprovat definitivament qualificava la finca del carrer de l’Esglèsia número 2 com a zona 11a, tot i que aquesta 
determinació no era de fàcil interpretació en els plànols d’ordenació al quedar oculta pel cercle que en determina la 
clau i la seva superfície. El Pla de millora urbana del Barri Antic, aprovat definitivament el 7 d’abril de 2008, va fer una 
transcripció errònia de la qualificació que el PGOU vigent havia establert per a la finca i la va qualificar com a sistema 
d’equipaments, clau 1 (a-c-d), tot i que mantenia una línia que separava l’edifici esmentat dels edificis veïns 
(Ajuntament i Sindicats). 

Conclusió: 
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En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà qualificar la finca del carrer de l’Esglèsia número 2 com a zona del nucli antic, Cort, Ravals i 
plaça del Pati, clau 1a4. 

A-075_Gemma Martínez Santiago en representació de l’A.VV. FONT DE SANTA MAGDALENA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’Associació de veïns Font de Santa Magdalena, després de la seva assemblea anual ha acordat presentar les 
següents al·legacions: 

- PMU-12 Carrer Bisbe Mora. Aquest sector hauria de continuar amb la tipologia de cases unifamiliars i no amb blocs 
de pisos. S’hauria de preveure una plaça o espai esportiu al final del carrer Bisbe Mora, sota la petita placeta del 
carrer Freixa que permeti una accessibilitat a peu fins al barri de Santa Magdalena. 

- Retornar al traçat previst pel PGOU per a l’inici del carrer Freixa, tocant al camí de la Granja, desafectant als 
propietaris privats i utilitzant el solar comprat per l'ajuntament. Desafectar la finca situada a l’inici del carrer de 
l'Ermita, tocant al camí de la Granja. 

- PPU-Freixa: Preveure dotacions suficients per al sector, molt allunyat dels equipaments de la vila. Preveure un 
vial amb mitjana arbrada que separi el barri de Santa Magdalena de les edificacions plurifamiliars previstes en ell.  

Valoració de l’al·legació: 

- Els objectius pels quals el POUM aprovat inicialment ha delimitat el sector del Carrer Bisbe Mora, subjecte a un pla de 
millora urbana (PMU-12) són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris 
d'ordenació establers en la Memòria del POUM i en coherència amb els teixits urbans existents; ordenar aquest àmbit, 
reforçant el caràcter residencial d’aquesta part de la vila de Valls; obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures 
que, sumades a les que s'obtindran en ser desenvolupats la resta de sectors de ponent, complementaran el Parc 
perifluvial de Sant Pou; obtenir la cessió d’una peça de sòl destinada a equipament de caràcter supramunicipal. Quan 
es redacti el planejament derivat que desenvolupi aquest sector el moment de concretar com l’ordenació que es 
proposi aconsegueix una bona integració amb el barri de Santa Magdalena. 

- El POUM aprovat inicialment ha establert les alineacions dels carrers del barri de Santa Magdalena atenent al 
planejament vigent i a la realitat consolidada. Tot i això, es considera oportú reestudiar la traça del carrers del barri 
per tal de minimitzar les afectacions sobre les finques particulars. 

- Els objectius pels quals el POUM aprovat inicialment ha delimitat el sector Freixa subjecte a un pla parcial urbanístic 
(PPU-01) són: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació 
establers en la Memòria d’aquest POUM, i en coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir les 
cessions de sòl destinades a espais lliures per tal de dotar d’un nou passeig a la ciutat; i localitzar la cessió d’una peça 
de sòl destinada al nou IES Serra de Miramar. Quan es redacti el planejament derivat que desenvolupi aquest sector 
serà el moment de concretar com l’ordenació que es proposi aconsegueix una bona integració amb el barri de Santa 
Magdalena. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà estudiar de nou el traçat del carrer del Freixe i del carrer de l’Ermita en el seu 
encontre amb el camí de la Granja, eliminant aquelles afectacions que no siguin realment imprescindibles. 

A-079_Francisco Nadal Serra, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PARKING ESCORXADOR 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 
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L’al·legant és el president de la Comunitat de propietaris del pàrquing que té un accés pel passatge Abat Llort 
número 5, sense que el PGOU vigent el reconegui com a vial públic. Demana que el nou POUM reconeixi aquesta 
entrada. 

Valoració de l’al·legació: 

El PGOU fixava les alineacions del passatge de l’Abat Llort reconeixent un gir de 90º paral·lel al torrent de la Xamora. 
Consultades vàries ortofotos històriques es pot observar que l’espai d’accés al pàrquing objecte de l’al·legació es va 
mantenir lliure d’edificació, com a mínim, fins l’any 2000. En les ortofotos de l’any 2004 i següents ja apareix una 
prolongació de la coberta del pàrquing que arriba fins a alinear-se amb les façanes dels edificis dels números 1 i 3 del 
passatge. 

El POUM aprovat inicialment ha transcrit les alineacions que el PGOU vigent fixava pel passatge fins a la seva arribada 
al torrent de la Xamora i el gir de 90º. Al sud del passatge, ha delimitat el sector Ramon Barbat, subjecte a un pla de 
millora urbana (PMU-17) amb els objectius següents: ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials 
d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria del POUM i en coherència amb els teixits urbans existents; 
i ordenar aquest àmbit, per tal de donar continuïtat al passatge de l’Abat Llort fins al carrer de l’Escorxador. Si es vol 
resoldre la continuïtat del passatge caldrà ampliar l’àmbit, incloent l’ampliació del pàrquing i el seu accés. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. Caldrà ampliar l’àmbit del PMU 
Ramon Barbat, incloent aquest accés i la totalitat del pàrquing. 

A-081_Carles Pasquina Bernal, en representació de DICAP ARQUITECTURA, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de l’edifici situat a la plaça del Blat número 6. El Pla de millora urbana del Nucli Antic va 
afectar la cantonada d’aquest edifici per tal d’aconseguir una bona entrada al carrer d’Espardenyers. La Modificació 
puntual del PGOU per a la construcció del Museu Casteller va variar l’ordenació d’aquesta zona, preveient un espai 
més ampli al davant de l’edificació esmentada. El POUM aprovat inicialment transcriu el planejament vigent, 
mantenint el xamfrà, ara del tot innecessari. Demana que s’elimini el xamfrà i es permeti la rehabilitació de 
l’immoble. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’escrit presentat, la nova ordenació de la plaça prevista davant del Museu Casteller fa 
innecessària l’afectació que preveia el PMU del Nucli Antic. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà desafectar l’edifici situat a la plaça del Blat número 6, eliminant el xamfrà de la cantonada. 

A-085_Carlos i María del Carme Guasch i Guasch 

Es reiteren en l’anterior al·legació presentada (veure A-015). 

A-128_J.Maria Solé Arjona, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI PASSEIG CLARIANA 31 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és president de la comunitat de propietaris de l’edifici del passeig Clariana, número 31. 
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Demana retornar a la qualificació d'equipament comercial privat i reconèixer l’ús d'aparcament en la planta 
soterrani. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha fet una transcripció errònia de les determinacions del pla parcial Mas Clariana, aprovat 
definitivament el 20 de març de 1983, que qualificava aquest sòl com a equipament comercial, codi 6, d’ús públic, 
però titularitat privada.  

La zona de serveis privats prevista en el POUM comprèn aquelles activitats d’equipaments o de serveis terciaris 
existents i les que s’estableixen de nou, complementàries de les públiques regulades dintre del sistema d’equipaments 
comunitaris. S’identifica amb el codi 8. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà qualificar la finca situada en el passeig Clariana número 31 com a Serveis privats, codi 8. 

A-134_J.Antoni Linares Torre, en representació de SOCIETAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS S.C.C.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant ha observat que la finca situada a la plaça del Carme número 9 està classificada com a sòl urbà 
consolidat i qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris, codi E. 

Demana que el POUM prevegui i admeti els usos terciari i serveis; dotacions públiques; i magatzem. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa i les condicions d’ordenació del PGOU aprovat 
definitivament l’any 1988, les seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades. 

El Pla de millora urbana del barri antic de Valls, aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, va qualificar la 
finca situada a la plaça del Carme número 9 com a sistema d’equipaments, codi 1, amb els següents usos admesos: 
esportiu; sanitari-assistencial; cultural. 

El POUM aprovat inicialment ha qualificat aquesta finca com a sistema d’equipaments comunitaris, codi E. Les 
condicions d’ús dels sistemes d’equipaments comunitaris s’estableixen en l’article 112:  

1. Usos dominants: dotacions públiques, és a dir: sanitari assistencial; educatiu; esportiu; sòcio-cultural; religiós; 
administratiu i prevenció. 

2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb la funció concreta de l’equipament 
(en aquest sentit, el POUM reconeix com a compatibles els usos existents en els equipaments en el moment de 
l’aprovació inicial i que estiguin d’acord amb la definició anterior d’aquest mateix apartat); oficines i serveis; de 
manera excepcional, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar la finalitat del qual sigui el servei de vigilància o 
manteniment de la instal·lació. 

La Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, fundada l’any 1888, és una cooperativa del camp de primer grau 
dedicada a la transformació i comercialització dels productes aportats pels seus socis. Els diferents serveis que ofereix 
són l'elaboració i comercialització d’oli, recepció i neteja de fruita seca, comercialització de garrofes i raïm, secció de 
crèdit, venda de subministres agrícoles (adobs i fitosanitaris), i agrobotiga. 

Les activitats que desenvolupa Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls estan més properes a les que el POUM 
aprovat inicialment ha agrupat en la zona de serveis privat, codi 8, que comprèn aquelles activitats d’equipaments o 
de serveis terciaris existents i les que s’estableixen de nou, complementàries de les públiques regulades dintre del 
sistema d’equipaments comunitaris. 

Es considera que la proposta efectuada en l’escrit es pot incorporar al POUM, ja que s’ajusta més a les activitats que 
efectua la cooperativa i no suposa modificacions substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 
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En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà qualificar la finca situada en la plaça del Carme número 9 com a Serveis privats, codi 8. 

2.2. Condicions d’edificació i ús 

A-001_Maria Solé Vives 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de la finca situada en el carrer Montserrat número 6. Observa que el POUM ha qualificat 
la seva finca amb la subzona de Ravals, codi 1e i ha determinat unes condicions d’ordenació de 4p per a l’edificació 
principal i de 0p per al pati posterior. Demana poder edificar totalment el pati, tal i com han fet els veïns. 

També demana revisar els usos admesos en la subzona 1e Ravals, incloent-hi l’ús comercial. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha fixat com edificable en 1p la major part dels patis interiors de les illes qualificades 
com a subzona ravals, codi 1e. Havent comprovat que 3 de les finques que conformen aquesta illa tenen el seu pati 
posterior edificat en una planta, es considera adequat adaptar les condicions d'edificació a la realitat. 

L’ús comercial, inclòs en la definició de l’ús terciari i serveis (article U4), és un ús compatible en aquesta subzona. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificar les condicions d’edificació del pati interior d’aquesta illa. 

A-002_Francisco José Barrau Clols 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la plaça del Pati número 4. El POUM aprovat inicialment estableix un 
nombre màxim de 5 plantes en la part de l’edifici que dóna front a la plaça i de 4 plantes a la part que dóna front 
al carrer de la Muralla, deixant una part en volum disconforme. L’edifici està inclòs com a BCIL en el Catàleg de 
béns a protegir.  

Demana ampliar la fondària màxima edificable (fme) per reconèixer la volumetria de l’edifici. 

Valoració de l’al·legació: 

El Catàleg de béns a protegir que forma part del POUM de Valls protegeix les façanes i la volumetria general de 
l’edifici, conseqüentment, caldrà adaptar la fondària màxima edificable a l'edificació existent. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà adaptar les condicions d'edificació grafiades en els plànols d’ordenació del POUM al que 
determina el Catàleg. 

A-022_Antonio Ceperuelo Viudez, en representació del GRUP HABITATGES DE LA CANDELA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 
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L’al·legant és president de la comunitat del Grup d’habitatges de La Candela. Constata que el POUM aprovat 
inicialment manté la major part dels paràmetres fixats pel PGOU vigent. Demana: 

1. Que es pugui construir fins a esgotar el 50% del sòl en planta baixa i 1 m²st/m²sòl, sense limitar no superar 
l'ocupació de la construcció original. 

2. Reconèixer possibilitat de construir tanques fins a 1,80 m, sense limitar a les originals. 

Valoració de l’al·legació: 

1. Tal i com es manifesta en l’escrit presentat, el POUM aprovat inicialment manté els paràmetres d’ordenació fixats 
pel PGOU aprovat definitivament l’any 1988, en tant que es manté, també, la voluntat de preservar els trets 
característics i la tipologia unitària original del barri de La Candela. Havent revisat les ocupacions reals de la totalitat 
de les edificacions del barri, es constata que la mitjana d’ocupació es situa en el 34%, no superant, en cap dels casos, 
el 40%. Així doncs, es considera adequat modificar els paràmetres referits a la parcel·la, ajustant-los als que resulten 
de la determinació de no superar l’ocupació de la construcció original. 

2. El POUM aprovat inicialment no estableix cap regulació específica per a les tanques del Grup La Candela, ni fa cap 
menció al manteniment de les tanques originals. Per tant, li son d’aplicació els paràmetre d’ordenació de regulació 
general establerts en l’article P19. Tanques a espai públic i entre veïns. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà reduir l’índex d’edificació net de parcel·la a 0,80 m²st/m²sl i l’ocupació màxima de 
parcel·la al 40%, si bé tampoc es superarà la zona ocupada per la construcció original. 

A-024_Andreu Garcia Jané, en representació de l’APGH DE LA XAMORA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant constata que les condicions d’ordenació fixades pel POUM aprovat inicialment són més restrictives que 
les del planejament vigent. Demana: 

- Que es modifiqui l'article 148.b de les Normes Urbanístiques del POUM i les edificacions en el pati d'illa es limitin 
al 50% de la seva superfície per al codi Sb1. 

- Que es canviï la instrucció "Caldrà. que les tanques entre veïns mantinguin les característiques originals, en alçada 
i materials" per un paràgraf similar al següent: "Caldrà que les tanques entre veïns mantinguin unes característiques 
similars en alçada i materials, exceptuant en casos en que sigui justificable poder augmentar aquesta alçada per 
raons de seguretat o privacitat. En qualsevol cas, en les tanques dels patis interiors aquesta. alçada no podrà ser 
mai superior a l'alçada del tancament que hi hauria en cas de tenir-hi una construcció annexa". En les parcel·les de 
tipus tester en el front secundari d'edificació per raons de seguretat i privacitat l'alçada màxima de les tanques 
tingui els mateixos límits que els que tindria si hi hagués una construcció annexa. 

- Redactar l'apartat de façanes de l'article 147.c d'una manera menys restrictiva. Proposaríem com a un possible nou 
redactat: "Façanes: En totes les obres de reformes, ampliació o nova edificació es conservarà l'actual fesomia de les 
construccions i el caràcter de barri, utilitzant materials d'acabat exterior similars als que tenen les cases actuals del 
barri". 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha establert una regulació específica dels grups unitaris de Valls, amb l’objectiu de 
preservar els trets característics i la tipologia unitària original d’aquests barris. En aquest sentit, es considera que les 
propostes efectuades per l’Associació de propietaris del Grup la Xamora permeten un millor assoliment d’aquest 
objectiu. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà ajustar els paràmetres de regulació específica del grup unitari la Xamora. 
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A-025_Ramon Sendra Vidal 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la Muralla de Sant Francesc, número 18. Constata que, malgrat el 
PGOU vigent permetia l’ocupació total de la finca, el POUM aprovat inicialment ha establert una fondària màxima 
edificable de 14 metres. 

Demana ampliar la fondària màxima edificable fins a tota la finca per possibilitar la instal·lació d’un ascensor. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada. El Pla de millora urbana del barri antic de Valls, 
aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, és el que va establir les condicions d’ordenació recollides en el 
POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-034_Anna Martí Forès 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que ha fet la petició per tancar amb una tanca el passatge que travessa l'edifici del carrer 
Miralbosc número 6 i que dóna accés a la plaça posterior, per evitar els problemes de vandalisme que sovint s'hi 
produeixen. 

Demana que, encara que el sòl sigui de titularitat pública, en el POUM es pugui permetre la cessió de l'ús de la 
plaça a la comunitat (o comunitats en un futur), sigui d'ús privat, i es pugui tancar el passatge encara que sigui 
temporalment mentre no es desenvolupi el sector PAU-03. 

Valoració de l’al·legació: 

El tema del que tracta aquest escrit no és de la competencia del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-037_Marta Garcés López, en representació de MERCADONA S.A. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta de la seva representada és arrendatària de la finca situada al carrer Vallvera, número 18. 
Demana: 

a) Que s'admeti en la parcel·la l'ús comercial, com en el PGOU vigent. 

b) Que es mantinguin les determinacions exposades en l'apartat 9 de l'article II.II.21 del PGOU vigent i, per tant, es 
revisin les limitacions d’alçada i ús establertes en l’article P29, admetent rampes descobertes per a l’aparcament, 
transitables i d’alçada en correspondència al nivell de la planta baixa de l’edificació. Que s’admeti un 30% 
d’ocupació de l’espai lliure per a la instal·lació de rampes descobertes, dipòsits de combustible, estacions 
transformadores, ... 

Valoració de l’al·legació: 
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a) El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada ja ha corregit l'errada 
material respecte a la compatibilitat de l'ús comercial en aquesta i d'altres zones de Valls. 

b) Les rampes descobertes no es consideren edificacions sinó instal·lacions i, per tant, no es regulen en l’article P29, 
sinó en el P30. Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificar el redactat de l’article 138 admetent que, en casos justificats, fins a un 30% del pati 
d’illa podrà ser ocupat amb instal·lacions i altres elements. 

A-055_Llibertat Bigas Aubia 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la Muralla de Sant Francesc, número 14. Constata que, malgrat el 
PGOU vigent permetia l’ocupació total de la finca, el POUM aprovat inicialment ha establert una fondària màxima 
edificable de 14 metres. 

Demana que sigui edificable la totalitat de la seva finca. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada. El Pla de millora urbana del barri antic de Valls, 
aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, és el que va establir les condicions d’ordenació recollides en el 
POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-056_Josefina Ollé Vives 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la Muralla de Sant Francesc, número 26. Constata que, malgrat el 
PGOU vigent permetia l’ocupació total de la finca, el POUM aprovat inicialment ha establert una fondària màxima 
edificable de 14 metres. 

Demana que sigui edificable la totalitat de la seva finca. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada. El Pla de millora urbana del barri antic de Valls, 
aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, és el que va establir les condicions d’ordenació recollides en el 
POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-057_Jordi Olle Torruella, en representació de MONTSERRAT ROCAMORA ALTES 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de les plantes 4a i 5a de l’edifici situat al carrer Santa Joaquima de Vedruna, número 8, 
qualificat pel POUM aprovat inicialment com a zona d'edificació en ordenació contínua, codi 3. Demana: 

a) Admetre l’habitatge plurifamiliar com a ús compatible. 

b) Reconèixer alçada 5p + àtic. 

c) Exempció de la necessitat de vinculació de les plantes sotacobert amb les immediatament inferiors per a 
l'edifici. 

d) Possibilitar plantes sotacobert i plantes àtic per a tota l'illa. 

e) Mantenir la possibilitat del canvi d'ús i les obres menors en els edificis en volum disconforme. 

Valoració de l’al·legació: 

a) El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada ja ha corregit l'errada 
material respecte a l’ús dominant de la zona d’edificació en ordenació contínua, codi 3, que és el d’habitatge. 

b) Tal i com es reconeix en l’escrit, el nombre màxim de plantes vigent ja és de planta baixa més 2 plantes pis. La 
llicència del 21 de setembre de 1995 de legalització de la planta golfa aportada en l’escrit ja esmenta que l’edifici 
citat es troba en situació de volum disconforme. 

c) La llicència del 21 de setembre de 1995 de legalització de la planta golfa aportada en l’escrit està condicionada a 
que l’ús al que es destini aquest espai sota coberta no sigui l’ús residencial. 

d) El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada. 

d) El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada no ha variat el redactat de 
la disposició transitòria 2a. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada, ja que es considera que les 
propostes resumides en els apartats a) i d) han estat recollides en les Normes urbanístiques del POUM aprovat 
inicialment per segona vegada. 

A-058_Pedro Campelo Sánchez, en representació de IKEA IBERICA, S.A.U. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de la finca IKEA DCI, situada al carrer Blanquers, número 71, i de la finca IKEA DCII, 
situada al Palau de Reig 1, N2-1. 

1a. Demana el manteniment dels paràmetres vigents: 

- Finca IKEA DCI (carrer Blanquers): parcel·la mínima: 8.000 m² i possibilitat de compartimentar l’edifici en més 
d’una activitat. 

- Finca IKEA DCII: ARM 18 metres i fins a 38 metres en casos justificats < 40%. 

2a. Sens perjudici del demanat anteriorment, proposa la incorporació dels ajustos següents: 

- Finca IKEA DCII: reduir parcel·la mínima a 120.000 m² (ara 125.000 m², finca 240.000 m²); permetre possibilitat 
compartimentar edificis amb vàries activitats. 

Valoració de l’al·legació: 

1a. El POUM aprovat inicialment qualifica les dues parcel·les esmentades com a subzona 7c3b, Indústria aïllada en 
parcel·la gran Palau de Reig S1 i Palau de Reig de Dalt. El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat 
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inicialment per segona vegada ja ha corregit les errades materials detectades en la regulació específica de la subzona 
7c3b en l’article 202:  

- Parcel·la mínima: 125.000 m² (en l’illa del carrer Blanquers serà de 8.000 m²). 

- Alçària reguladora màxima: 18 m (en funció dels processos de producció, es permetran alçàries fins a 38 m, 
sempre que estiguin degudament justificades i no superin el 40% de la superfície edificable). 

- En l’illa del carrer Blanquers es permetrà la compartimentació dels edificis construïts en una parcel·la en 
diversos establiments industrials, tant en règim de propietat horitzontal com d’arrendament, amb algunes 
condicions. 

2a. L’Institut Català del Sòl ha tramitat ha tramitat una modificació puntual del pla parcial urbanístic del sector Palau 
de Reig de Dalt amb l’objectiu d’adequar la mida de la parcel·la mínima de la zona d’indústria aïllada gran (I) a una 
que estigui més d’acord amb la demanda i possibilitar la implantació d’activitats. El 27 de desembre de 2016 la 
Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona va acordar aprovar definitivament, incorporant d'ofici una prescripció, 
la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Palau de Reig de Dalt i el 31 de gener de 2017 es va publicar 
al DOGC. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incorporar les modificacions sorgides de la modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig de 
Dalt en l’article 206 de les Normes urbanístiques, reduint la parcel·la mínima de la zona 7c3b a 120.000 m² i creant 
una subzona 7c3b* de parcel·la mínima 40.000 m², ocupació màxima 80% i alçaria màxima 15 m. 

A-065_Antonio Ceperuelo Viudez, en representació del GRUP HABITATGES DE LA CANDELA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que la prolongació del carrer Josep Maria Casas Homs afecta una cantonada del conjunt de 
garatges dels habitatges de la Candela. 

Demana reduir l’amplada del carrer Josep Maria Casas Homs de 10 a 8 metres per tal de desafectar els garatges. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’escrit presentat, la prolongació del carrer Josep Maria Casas Homs entre el carrer de les 
Illes Balears i el torrent de Sant Pou, únicament dóna accés a un habitatge unifamiliar, al torrent de Sant Pou i a la 
passera prevista sobre ell. Es considera que la proposta efectuada en l’escrit es pot incorporar al POUM, ja que no 
suposa modificacions substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà reduir de 10 a 8 metres l’amplada del carrer Josep Maria Casas Homs entre el carrer de les Illes 
Balears i el darrera dels garatges del Grup d’habitatges de la Candela, ampliant-la a mesura que s’apropa al torrent de 
Sant Pou. 

A-066_Judith Balanya Rebollo 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant està interessada en implantar un centre de dia. Demana possibilitar l’ús assistencial en la Plana d'en 
Berga, codi 6d1. 

Valoració de l’al·legació: 
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Les dotacions públiques es consideren usos compatibles en la major part de les subzones d’edificació unifamiliar 
aïllada. Es considera que la proposta efectuada en l’escrit es pot incorporar al POUM, ja que no suposa modificacions 
substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà admetre com les dotacions públiques com a ús compatible en totes les subzones d’edificació 
unifamiliar aïllada. 

A-074_Teresa Maria Solanes Figuerola 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la Muralla de Sant Francesc, número 8. Constata que, malgrat el 
PGOU vigent permetia l’ocupació total de la finca, el POUM aprovat inicialment ha establert una fondària màxima 
edificable de 14 metres. 

Demana que sigui edificable la totalitat de la seva finca. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada. El Pla de millora urbana del barri antic de Valls, 
aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, és el que va establir les condicions d’ordenació recollides en el 
POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-078_Pedro Campelo Sánchez, en representació de IKEA IBERICA, S.A.U. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de la finca IKEA DCI, situada al carrer Blanquers, número 71, i de la finca IKEA DCII, 
situada al Palau de Reig 1, N2-1. Havent presentat un primer escrit d’al·legacions (veure A-058), fa les següents 
al·legacions complementàries: 

a) Finca IKEA DCII: reduir parcel·la mínima a 8.000 m² (ara 125.000 m², finca 240.000 m²). 

b) Finca IKEA DCII: permetre possibilitat compartimentar edificis amb vàries activitats. 

c) Finca IKEA DCII: mantenir paràmetres vigents (ARM 18 m. i fins a 38 m en casos justificats < 40%). 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment qualifica les dues parcel·les esmentades com a subzona 7c3b, Indústria aïllada en 
parcel·la gran Palau de Reig S1 i Palau de Reig de Dalt. El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat 
inicialment per segona vegada ja ha modificat la regulació específica de la subzona 7c3b en l’article 200:  

- Parcel·la mínima: 125.000 m² (en l’illa del carrer Blanquers serà de 8.000 m²). 

- Alçària reguladora màxima: 18 m (en funció dels processos de producció, es permetran alçàries fins a 38 m, 
sempre que estiguin degudament justificades i no superin el 40% de la superfície edificable). 

- En l’illa del carrer Blanquers es permetrà la compartimentació dels edificis construïts en una parcel·la en 
diversos establiments industrials, tant en règim de propietat horitzontal com d’arrendament, amb algunes 
condicions. 
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Al respecte de les demandes sobre la finca IKEA DCII, l’Institut Català del Sòl ha tramitat ha tramitat una modificació 
puntual del pla parcial urbanístic del sector Palau de Reig de Dalt amb l’objectiu d’adequar la mida de la parcel·la 
mínima de la zona d’indústria aïllada gran (I) a una que estigui més d’acord amb la demanda i possibilitar la 
implantació d’activitats. El 27 de desembre de 2016 la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona va acordar 
aprovar definitivament, incorporant d'ofici una prescripció, la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector 
Palau de Reig de Dalt i el 31 de gener de 2017 es va publicar al DOGC. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incorporar les modificacions sorgides de la modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig de 
Dalt en l’article 206 de les Normes urbanístiques, reduint la parcel·la mínima de la zona 7c3b a 120.000 m² i creant 
una subzona 7c3b* de parcel·la mínima 40.000 m², ocupació màxima 80% i alçaria màxima 15 m. 

A-080_Carles Pasquina Bernal, en representació de BATPAS PROMOCIONS, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari d’un edifici situat al carrer Sant Antoni, 33. El Catàleg de béns del POUM aprovat 
inicialment protegeix aquest edifici en la fitxa VCH 12 amb una categoria de BCIN, amb un nivell de protecció 
integral (A). L’edifici té pb+4p, 65 m² sòl, 325 m² sostre; pb comercial. 

POUM fixa 4p; 1hbtg/80 m². 

Demana: que el POUM permeti rehabilitació edifici, mantenint la seva volumetria: comerç en planta baixa i 4 
habitatges en plantes pis. 

Valoració de l’al·legació: 

La disposició transitòria segona del POUM aprovat inicialment fixa que: 

Les construccions i les instal·lacions preexistents que no s’adeqüin a les determinacions del present POUM, però 
que no quedin fora d'ordenació, queden en situació de disconformitat i s'hi han d'autoritzar les obres de 
consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del POUM i segons sigui la 
causa concreta de la disconformitat. 

... 

b) Per ultrapassar el nombre màxim de plantes permeses i/o l’alçada reguladora màxima: 

En les construccions, edificacions i instal·lacions en la que la situació de disconformitat sigui deguda per 
ultrapassar el nombre màxim de plantes permeses i/o l’alçada reguladora màxima s’admeten les obres 
considerades com de rehabilitació de grau baix i de rehabilitació de grau mitjà previstes en l’article 55 
d’aquestes Normes i no es podran ampliar en tant no s’adaptin al nombre màxim de plantes permeses i/o l’alçada 
reguladora màxima establerts a aquest POUM. 

... 

h) Edificis catalogats: 

Podran ser objecte de tot tipus d’obres de consolidació, de tot tipus d’actuacions i/o obres de rehabilitació, 
incloses les de gran rehabilitació, canvis d'ús i ampliació, sempre i quan les obres siguin compatibles amb el règim 
de protecció establert al Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-094_Pedro Campelo Sánchez, en representació de IKEA IBERICA, S.A.U. 

Es reitera en les anteriors al·legacions presentades (veure A-058 i A-078). 
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A-097_Jordi Massó Sagarra, en representació de LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que LIDL Supermercados SAU ocupa la parcel·la situada a l’illa situada a la carretera del Pla, 
cantonada amb el carrer Eladi Homs. 

Demana que el POUM reculli l'ordenació de la modificació puntual de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de 
l'illa 22 del PPU-1 el Fornàs, aprovada definitivament el 9.10.2013. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa i les condicions d’ordenació del PGOU aprovat 
definitivament l’any 1988, les seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins a 
finals del mes de setembre de 2013. Així doncs, la transcripció de l’ordenació del planejament vigent del POUM 
aprovat inicialment no va tenir present l’ordenació de volums de l’illa 22 del PPU-1 el Fornàs aprovada definitivament 
el 9.10.2013. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà recollir volumetria de l'estudi de detall aprovat definitivament. 

A-115_Olga López Doménech, en representació de YOLANDA LÓPEZ GAVARRÓ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant demana possibilitar les construccions auxiliars en els habitatges del carrer de l’Església número 22-30 
del nucli de Fontscaldes. 

Valoració de l’al·legació: 

Les condicions d'ocupació i edificació es regulen en els plànols d'ordenació detallada i en els paràmetres específics de 
cada subzona. La finca objecte de l’al·legació està qualificada com a zona del nucli antic de Fontscaldes, codi 1c, i el 
seu pati d’illa està identificat com a lliure d’edificació, codi 0p. 

En els patis lliures d’edificació no s’hi admeten edificacions auxiliars, però si construccions de servei a les edificacions 
principals sense sostre d’aixopluc, tal i com s’estableix en l’article P30. Edificació principal, edificació auxiliar i 
instal·lacions de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment. 

La definició i regulació d’aquest paràmetre urbanístic està basada en el redactat proposat en la Guia de referència per 
a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM elaborada per la Generalitat de Catalunya (febrer 2011). 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-116_ Olga López Doménech 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant demana es plantegi la regulació (legalització) de les construccions auxiliars en àtics i patis 

Valoració de l’al·legació: 

Les condicions de les edificacions principals, les edificacions auxiliars i les instal·lacions (construccions de servei a les 
edificacions principals sense sostre d’aixopluc) venen regulades en cada zona, tal i com es fixa en l’article P30. 
Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment. 
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La definició del concepte de planta àtic es fixa en l’article P39. Planta pis i planta àtic de les Normes urbanístiques del 
POUM aprovat inicialment. 

Les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús sobre les construccions i les instal·lacions preexistents en 
situació de disconformitat es regulen en la disposició transitòria segona de les Normes aprovades inicialment. 

La definició i regulació d’aquests paràmetres urbanístics està basada en el redactat proposat en la Guia de referència 
per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM elaborada per la Generalitat de Catalunya (febrer 2011). 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-118_Maria Cartanyà Clols, en representació de PAQUITA BENET BOLADERES 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de la finca de la carretera de Tarragona, núm. 10-12, (on s'hi distingeixen quatre naus 
industrials) dins el PMU-01 definida com a subzona 8a2 i afectada per la catalogació de l'ambient C10. 

Proposa no mantenir l'estructura de les naus afectades segons el catàleg de patrimoni en l'ambient C10, consolidant 
i mantenint la façana existent. Les raons de la proposta són per falta de rendibilitat econòmica en la rehabilitació 
del projecte, degut a l'estat en que es troba la volumetria actual. 

Valoració de l’al·legació: 

La finca citada és fora de l’àmbit del PMU-01. El POUM aprovat inicialment la qualifica com a zona de serveis privats, 
naus patrimonials, clauu 8a2. 

La fitxa C10 del Catàleg de béns a protegir determina els elements que es protegeixen: ...es protegeix la relació de 
l’edificació respecte el vial amb el pati davanter propi d’aquesta zona. Es protegeixen també les façanes dentades des 
de Ca Clols fins a la Licorera ... Es protegeixen íntegrament les façanes dentades i les cobertes i la seva estructura. Es 
protegeix també la tanca del número 12. No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi 
ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació 
fotogràfica. 

Estudiant conjuntament l’al·legació amb l’equip responsable del Catàleg de béns a protegir de Valls es proposa el 
manteniment de la façana dentada i d’un mínim de tres crugies, possibilitant l’enderroc de la part posterior de les 
naus. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà fixar en l’article 210. Paràmetres específics de la subzona 8a2, naus patrimonials, que 
les edificacions situades a la carretera de Tarragona números 8, 10 i 12, incloses en l’ambient C10 establert en el 
Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls hauran de tramitar un pla especial d’ordenació de volums que ajusti 
les condicions d’ordenació assenyalades en els plànols d’ordenació mantenint íntegrament les façanes dentades i, com 
a mínim, les tres primeres crugies amb les corresponents cobertes i estructures. 

A-121_ Josep Garriga Barceló, en representació de PROINVER TARRACO S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de la finca situada al carrer de Mossèn Martí números 44a i 46a, cantonada amb el carrer 
del Bisbe Sitjó. En aquesta illa, el número màxim de plantes possibles d'edificació en ordenació continua segons el 
POUM en tramitació és de tres, quan la majoria d'edificis actualment existents en la mateixa illa és de cinc plantes. 

Demana una revisió del nombre màxim de plantes a edificar, passant de tres a quatre plantes. 
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Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada. Tal i com es reconeix en l’escrit, el nombre màxim de 
plantes vigent ja és de planta baixa més 2 plantes pis. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-123_ Miquel Solé i Sanromà, en representació de NATIC S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, titular d'uns terrenys situats a la carretera del Pla número 74, exposa: 

- que sobre aquests terrenys es va sol·licitar un certificat d’aprofitament urbanístic que, un cop emès i traslladat, 
certificava una edificabilitat de 10.800 m², amb un nombre de plantes detallat que, en la seva major part, era de 
5p, exceptuant-ne un tram de 4p. 

- que en data 22 de febrer de 2006, mitjançant resolució 70/2006, es va atorgar llicencia de segregació de la finca 
inicial, dividint-la en dues porcions, una de 172,93 m² (4p) i l'altra de 902,21 m² (5p), d'acord amb el planejament 
urbanístic. 

- que en virtut de la resolució 319/2006 es va concedir a NATIC la llicència municipal per realitzar obres per a la 
construcció d’un bloc de 36 habitatges, d’acord amb el planejament vigent. 

- que, d'acord amb el que s'ha observat recentment, en la revisió del planejament que s'està realitzant, es 
modifiquen els paràmetres d’edificabilitat (m² de sostre resultant, fondària edificable i nombre de plantes de la 
parcel·la indicada), sobre la qual hi ha una llicència atorgada. 

Demana es mantinguin les condicions del PGOU vigent en aquesta finca. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha efectuat una refosa de la normativa del PGOU aprovat definitivament l’any 1988, les 
seves modificacions puntuals i totes les figures de planejament derivat tramitades fins ara, sense proposar grans canvis 
en les condicions de l’ordenació vigent de la ciutat consolidada.  

És evident que en el moment d’efectuar aquesta refosa no es va tenir coneixement de l’expedient esmentat ni dels 
paràmetres que en ell s’establien. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà revisar les condicions d’ordenació establertes per l’illa delimitada per la carretera del Pla, el 
carrer Ignasi Sarro i el carrer Balmes, per tal de mantenir les que fixa el planejament vigent. 

A-124_ Miquel Solé i Sanromà, en representació de NATIC S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és titular de l’immoble situat al carrer Francesc Gumà i Garran número 2, exposa: 

- que l'esmentat immoble es troba catalogat segons el planejament vigent, amb unes condicions d'ordenació, 
edificabilitat, usos i paràmetres aplicables establerts. 

- que en el document del Pla d'ordenació urbanística municipal que s'ha aprovat inicialment es preveu la modificació 
substancial de l'edificabilitat, usos (habitatge bifamiliar únicament) i altres paràmetres. 
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- que l'immoble continua com a catalogat i, per tant, amb les limitacions que això suposa. 

Demana que s'estableixin uns paràmetres d'ordenació que facin viable la rehabilitació i manteniment de les parts de 
l'edificació que s'estimin adients, en especial tenir la possibilitat d'una edificabilitat com a mínim igual a la prevista 
en el planejament vigent, uns usos polivalents (habitatge unifamiliar, habitatge plurifamiliar, oficines, comercial, 
aparcament, restauració, etc.) i resta de condicions d'ordenació que s'estimin adients. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment defineix la subzona 6e com aquella que regula les diferents edificacions aïllades de tipus 
unifamiliar que es troben en els nuclis de Valls, Picamoixons i Fontscaldes i que constitueixen l'oferta d'habitatge 
unifamiliar aïllat amb una parcel·la de dimensions singulars per la seva dimensió. Algunes d’aquestes edificacions, com 
la que motiva l’escrit, estan incloses en el Catàleg de béns a protegir. Es considera que la proposta efectuada en 
l’escrit facilitarà la rehabilitació d’aquest patrimoni del municipi de Valls i no suposa modificacions substancials 
respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà revisar la regulació general de la subzona 6e1. Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la 
singular tipus 1, establerta en l’article 187 de les Normes urbanístiques, ajustant-la a la de les edificacions existents 
que es pretenen preservar (edificabilitat, nombre màxim de plantes i usos admesos). 

A-126_Miquel Solé i Sanromà, en representació de NATIC S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que ha pogut constatar, en realitzar alguns estudis de solars, que el nombre mínim de places 
d'aparcament que han de complir els edificis segons el POUM, representa un obstacle important per a la seva 
viabilitat promocional. 

Demana reduir ràtios d'aparcament per fer viable les promocions futures. 

Valoració de l’al·legació: 

El PGOU vigent fixava la següent previsió de places d’aparcament en el seu article II.V.3.4: 

“ ... en els edificis situats en sòl urbà com a mínim d’una plaça per cada habitatge projectat i per cada 100 m² 
construïts destinats a ús comercial, d’oficines, residencial públic o sense especificar.” 

El POUM aprovat inicialment ha incrementat substancialment el nombre mínim de places d’aparcament, en funció dels 
usos i del sostre permesos en cada zona en l’article U22: 

“- en sòl urbà consolidat, una plaça per cada 60 m² de superfície construïda amb un mínim de 2 places 
d’aparcament per habitatge.  

 - en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable delimitat, les que es fixin en les fitxes normatives corresponents 
a cada sector, amb un mínim d’una plaça d’aparcament cada 50 m² de sostre edificable potencial i de 2 places 
d’aparcament per habitatge.” 

Es considera que la proposta efectuada en l’escrit es pot incorporar al POUM, ja que facilitarà la viabilitat de les noves 
promocions del municipi de Valls i no suposa modificacions substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà ajustar la previsió mínima de places d’aparcament obligatòries fixades en l’article U22 de les 
Normes urbanístiques. 

A-129_Lucia Iglesias Arias 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de dos entresòls i un baix del número 6b i vol manifestar la seva disconformitat amb la 
petició de poder tancar l’accés a la plaça interior de Miralbosch que han efectuat els propietaris dels pisos. 

Valoració de l’al·legació: 

El tema del que tracta aquest escrit no és de la competencia del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-130_Angel Escanciano Fernandez, en representació de NESFER S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Per necessitats de l’activitat de bar-restaurant situada en el xamfrà entre els carrers Artesans i Manyans es voldria 
ocupar i cobrir l’espai lliure d’edificació per donar un millor servei als clients (terrassa, fumadors, ...). 

Demana que les normes del POUM permetin ocupar i cobrir l’espai lliure d’edificació en planta baixa mitjançant 
tancaments lleugers. 

Valoració de l’al·legació: 

L'edifici que ocupa el bar La Bona Teca és en situació de volum disconforme. No respecta la separació mínima de 5 
metres a vials (està a 3 m). En aquest espai tenen construït l’accés al restaurant. Segons normativa: 

“Els espais lliures de cada parcel·la que resultin inedificables per raó de la separació mínima obligatòria als 
límits de parcel·la es podran destinar a accessos, aparcaments, instal·lacions auxiliars o jardí, amb les limitacions 
i consideracions establertes per a cada cas”. 

Cal remarcar que el sostre existent a la parcel·la és superior al màxim permès d’1 m²st/m²s establert tant al PGOUM 
vigent com al POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-131_Núria Pedrol Porta 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant s’identifica com a representant del seu pare, propietari de la casa situada al carrer Forn número 4-6. 

Demana li siguin notificades les actuacions que afectin a la seva finca, als efectes oportuns. 

Valoració de l’al·legació: 

Un cop aprovat aquest informe, la resolució de cada al·legació serà comunicada, de forma individual, a cada al·legant. 
Cal precisar, però, que en cada resposta s’aconsellarà que, per a un major i més detallat coneixement de la resposta, 
és convenient consultar el document aprovat provisionalment pel Ple de l’ajuntament. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. Un cop aprovat aquest informe, caldrà 
comunicar la resolució de cada al·legació, de forma individual, a cada al·legant. 

A-132_Montserrat Freixes Comas 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, havent consultat les noves condicions que fixa el POUM per a les parcel·les número 2 i 4 del carrer 
Galofré Oller, observa que de la consideració del paràmetre de nombre màxim d'habitatges per parcel·la i la façana 
mínima, en resulten tres parcel·les de grans dimensions (parcel·les a partir de 200 m² de superfície), portant a una 
solució d'habitatge possible de 8 i 9 metres de llum i al voltant dels 400 m² de superfície construïda (inclòs 
soterrani), poc adequada al context i a la situació actual. 

Demana reconsiderar els paràmetres de nombre d'habitatges mínims per parcel·la o els paràmetres referits a la 
parcel·la per tal de que aquestes resultin d'unes dimensions més adequades. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment qualifica la finca objecte de l’al·legació com a subzona 5c2, d’edificació en filera amb 
volumetria flexible carrers Gallofré Oller - Pau Parellada i parcel·lació mallorquí. 

L’article 155 de les Normes, que estableix la regulació general de les subzones d’edificació en filera amb volumetria 
flexible, fixa el nombre màxim d’habitatges per parcel·la: “En general, 1 habitatge per parcel·la, a no ser que es fixi 
el nombre concret en la subzona.” 

L’article 157 de les Normes, que estableix la regulació específica de la subzona 5c2 no estableix res al respecte del 
nombre màxim d’habitatges per parcel·la. 

Revisant les tipologies de les edificacions incloses en aquesta subzona es constata que hi ha parcel·les amb divisió 
horitzontal en les que existeixen grups d’habitatges unifamiliars. 

Es considera que la proposta efectuada en l’escrit es pot incorporar al POUM, ja que no suposa modificacions 
substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà que en la subzona 5c2 s’admeti la divisió horitzontal d'un grup d'habitatges unifamiliars, sempre 
que compleixin la relació 1 habitatge/150 m² de parcel·la. 

A-133_Miguel Angel Retamero Navarrete 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant observa que el POUM qualifica la seva finca amb el codi 5a1c i preveu la façana principal pel carrer 
d’Àngel Guimerà quan l’edificació existent des de l’any 1968 i el PGOU vigent reconeixen la façana al carrer 
d’Antoni Gaudí com a principal. 

Demana que es consideri la façana frontal principal a l'edifici existent i d'acord amb el PGOU vigent. 

Valoració de l’al·legació: 

El Grup Vallenc està format per una agrupació d’habitatges unifamiliars de baixa alçada que constitueixen fronts 
unitaris sobre el carrer Ramon Berenguer IV, el carrer Àngel Guimerà i l’avinguda Catalunya, característics del 
creixement en filera alineada a vial. 

La voluntat del POUM és reconèixer les característiques comunes de les edificacions que formen el Grup Vallenc i 
ordenar les seves condicions d’ordenació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 
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3. SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

PAU-01. Antiga Fàbrica Dasca 

A-104_Robert Torrellas Rebull 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de l’edifici plurifamiliar ubicat a la carretera de Montblanc número 24, incorporat dins 
l’àmbit del PAU-01. 

Demana que s’exclogui de l'àmbit per garantir les condicions d’habitabilitat per a l’ús i es modifiqui l’ordenació del 
sector. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha mantingut àmbit i ordenació de l’antiga UA-7 per facilitar la seva execució. En tot cas, 
si així ho acorda la junta, en l’execució podrà excloure’s de la unitat d’actuació urbanística a reparcel·lar. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

PAU-03. Indústria - Fortuna 

A-018_Esteve Vidal Terencia 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de finques incloses en la UA-8b en la qual tenia concedits 6.095,65 m² de sostre. En el 
POUM aprovat inicialment les seves finques han passat a formar part del PAU-03 del qual s’han modificat límits i 
edificabilitat. 

Demana que no es produeixi l’esmentada reducció d’edificabilitat o la corresponent indemnització. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 
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El POUM aprovat inicialment ha reduït l’àmbit de la UA-8b, excloent edificacions amb front al carrer de la Indústria i, 
en conseqüència, hi cap menys sostre. S'ha passat de 1,98 m²/m² a 1,45 m²/m². Els drets dels que parla l’alegant no 
s’han consolidat en tots els anys de vigència del Pla vigent, per tant, no hi ha dret a indemnització. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-044_Felix Bello López 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Es reconsideri l’ordenació proposada pel PAU-03. Proposa dividir-lo en dos àmbits. 

Valoració de l’al·legació: 

L’edificació proposada per l’al·legant, de 8 plantes d’alçada en el centre d'una plaça, no és coherent amb el model 
aprovat en l’Avanç de Pla ni amb els teixits de l'entorn. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

PAU-06. Santa Gemma 

A-072_Jaume Borras Barber, en representació de TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és titular d'una finca resultant del Projecte de reparcel·lació de la UA-14, identificada com a finca 
registral núm. 28.455 del Registre de la Propietat de Valls, Volum 1.889, llibre 798, foli 83, que el POUM aprovat 
inicialment inclou ara en el PAU-06 "Santa Gemma", com a sòl urbà no consolidat. 

En data 9 de juny de 2008 es va procedir a l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la UA-14, amb la 
corresponent cessió dels terrenys destinats a equipaments, de 3.200 m² de superfície, sobre els que actualment hi 
ha una llar d'infants, i el pagament de la valoració econòmica del 10% d'aprofitament mig per import de 
249.086.42€. 

Així mateix, en data 25 d'abril de 2011, essent ja propietària dels terrenys la meva representada, es procedeix a 
l'aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de l'àmbit. 

Demana que s’acordi la nul·litat de l’aprovació inicial del POUM per tots i cada un dels greus vicis, defectes i errors 
següents: 

• Vulneració del principi de “ius variandi” de l’administració al no fonamentar-se ni justificar-se la inclusió de 
l’àmbit de la UA-14 en un PAU. 

• El sòl inclòs en el PAU-06 Santa Gemma és sòl urbà consolidat i, per tant, resulta improcedent la realització de 
cessions i la imputació de càrregues. 

• Manca de justificació de la viabilitat econòmica del PAU. 

• Falta de justificació en l’increment de cessions per vialitat. 

• Inadequació de la tipologia proposada a les demandes del mercat. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
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contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

Malgrat els antecedents esmentats en l’escrit d’al·legació, l’al·legant ha manifestat, de forma reiterada, la voluntat 
de modificar l’ordenació vigent per tal de variar la tipologia resultant i d’incrementar el nombre d’habitatges totals, 
sense variar el sostre màxim. L’Ajuntament de Valls coincideix amb l’oportunitat de revisar l’ordenació vigent d’un 
àmbit tant proper al centre històric de Valls i amb un potencial d’acollida de teixits plurifamiliars i d’activitat 
econòmica en el front de la carretera del Pla, eix vertebrador dels creixements de la vila cap al nord. 

És per aquesta raó que el POUM aprovat inicialment proposava la delimitació del PAU-06 Santa Gemma amb els 
objectius següents: 

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

b) Mantenir la cessió ja realitzada dels sòls destinats a equipaments en la que hi ha, actualment, una llar 
d’infants. 

A l’àmbit se li determinava un sostre edificable màxim de 6.149 m² (aproximadament el 90% del sostre actualment 
vigent) que havia de ser ordenat amb edificacions plurifamiliars que acollissin en part de les seves plantes baixes, les 
activitats econòmiques necessàries per a aquesta zona de la ciutat. 

Dit això, es considera oportú revisar la consideració de sòl urbà no consolidat otorgada pel POUM aprovat inicialment ja 
que, tal i com es manifesta en l’escrit, les cessions ja han estat efectuades i a la finca de titularitat privada 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, tant sols l’hi manca, per assolir la condició de solar, completar la urbanització dels vials de l’entorn. 

També es considera oportú mantenir el sostre residencial màxim que li va ser adjudicat en el projecte de 
reparcel·lació esmentat, amb la qual cosa, d’acord amb l’article 57.4 del TRLU, no ha de ser considerat com a sostre 
residencial de nova implantació i no ha de fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 

 

Al respecte de la viabilitat econòmica, el punt 4.3 de la Memòria del POUM conté l’anàlisi de la viabilitat financera de 
les actuacions derivades de l’execució del Pla, tal i com estableix l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Donada l’actual situació econòmica en general, i la immobiliària en particular, fa que resulti més complex la 
justificació de la viabilitat econòmica de les actuacions. És per aquesta raó que, en el present POUM, es creu necessari 
i oportú analitzar la viabilitat econòmica de les diferents actuacions i, dins dels diferents escenaris possibles a 
analitzar, fer-ho a partir del càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge de sostre del 
sector que, una vegada descomptat l’aprofitament urbanístic de cessió a l’administració que exigeix la legislació 
vigent, haurà de suportar el sector o polígon d’actuació i comparant aquesta despesa respecte el valor en venda dels 
diferents productes immobiliaris que es reparteixen en el sectors i polígons del planejament delimitats de forma que 
del resultat se’n pugui concloure la viabilitat o no de les actuacions que es proposen, així com aquelles mesures, que 
dins del marge que permet la gestió i execució d’aquestes actuacions, es pugui millorar el balanç entre despeses i 
ingressos. 

En aquest escenari, el càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge del sostre del sector 
delimitat que suporta la càrrega d’urbanització, és un dels escenaris més habituals per avaluar la viabilitat econòmica 
d’una actuació, i consisteix en valorar la càrrega urbanística sobre el sostre que l’ha de suportar que, en la major part 
de les diferents actuacions que en el POUM es proposen, es correspon amb el 90% del sostre total, ja que el 10% 
restant, és l’aprofitament objecte de cessió lliure de despeses d’urbanització (en el cas dels nous sòls urbanitzables, 
aquest percentatge de cessió de l’aprofitament urbanístic és del 15%). 
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El valor de la despesa sobre el sostre dona sempre una referència de la càrrega urbanística que haurà de ser avaluada 
en els instruments de gestió en termes de càrrega sobre l’aprofitament urbanístic ponderant, per cada tipus de sostre, 
la despesa que haurà de suportar. 

Les dades econòmiques respecte el valor de repercussió de sòl o sostre de la venda dels diferents productes 
immobiliaris que han de suportar aquesta càrrega, es calculen en base a un percentatge màxim del valor de venda del 
producte immobiliari. Si prenem com a preu de referència el valor de venda de l’habitatge lliure de 1.957,14 €/m² 
construït de Valls i, a partir de l’experiència professional de les actuacions residencials que es poden considerar viables 
en el futur, podem considerar que els valors d’aquests escenaris de viabilitat econòmica en base a la repercussió 
màxima d’urbanització per m² de sostre residencial plurifamiliar són els que s’assenyalen a continuació: 

1. Escenari de càrrega urbanística baixa: 6% del valor de venda (117,43 €/m²st). 

2. Escenari de càrrega urbanística mitja: 8% del valor de venda (156,57 €/m²st). 

3. Escenari de càrrega urbanística alta: 10% del valor de venda (195,71 €/m²st). 

El PAU-06 té unes despeses d’urbanització interna d’uns 77.400 € que, dividides entre els 6.826 m² de sostre, 
representa una repercussió de la despesa d’urbanització inferior als 13 €/m²st i, per tant, es situa dins de la categoria 
1, com a polígon d’actuació de viabilitat garantida. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà delimitar un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat amb l’objectiu de 
mantenir les cessions efectuades en base al projecte de reparcel·lació voluntària aprovat definitivament el 9 de juny 
de 2008 i publicat al BOPT el 7 de juliol i la urbanització de la carretera del Pla, del carrer del Mestral i del carrer 
Figuerola que limiten l’àmbit. 

PAU-09. Sol i vent 

A-099_Germans Batet Terreu 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Els al·legants són propietaris de la finca a la partida Verneda, Polígon 26, parcel·les 8a i 8b de l' urbanització Sol i 
Vent de Valls amb una superfície de 12.795 m², inclosa pel PGOU vigent dins de la UA-19. 

Demanen que es faci un estudi global de la situació, dels greuges que tenen uns propietaris respecta els altres i 
quina és la manera que es pot acabar de desenvolupar; i que s’estudiï la manera de reconèixer o fer cessió de la 
zona verda, a fi que el rebut de l' Impost de Béns Immobles no es calculi sobre la part cedida com espais públics. 

Valoració de l’al·legació: 

En tant que la UA-19 delimitada pel PGOU aprovat definitivament l’any 1988 no ha estat executada, el POUM aprovat 
inicialment manté la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística amb els següents 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. 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades 
previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació. Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit 
de sòl urbà no consolidat tenen 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. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 
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PAU-17. Ca Magrané 

A-014_Joan Maria Guinovart Llagostera, en representació de JOAN LLUÍS ROSELL MARTÍ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca del carrer de l'Escrivania, núm. 7 i del carrer d'en Simó, núm. 4. La finca ocupa 
un total del 88,76% de la superfície del PAU-17 delimitat pel POUM aprovat inicialment. 

Demana: incrementar una planta a l'edifici, de 3 plantes com figura a l'aprovació inicial a 4 plantes, el nombre 
màxim d'habitatges passaria de 6 a 9 i el sostre edificable màxim de 831 m² a 1.108 m²; suprimir l'equipament per 
destinar la planta baixa a ús comercial privat; i no descartar la possibilitat de rehabilitar la façana del carrer de 
l'Escrivania número 7, amb una planta menys, incorporada a l'edifici de planta baixa i tres plantes pis (4 plantes en 
total). 

Les raons de la proposta són econòmiques per la manca de vialitat del PAU-17, urbanístiques pel greuge comparatiu 
que s'estableix a causa de la poca altura permesa en comparació a les altres places o espais oberts del POUM dins el 
Nucli Antic, volumètriques per millorar la composició de l'edifici en relació als arcs del celler del Paborde existents 
a la plaça i amb els altres edificis com l'església de Sant Joan i l'equipament de can Segarra 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com s’exposa en l’al·legació, el nombre de plantes edificades a totes les places i els fronts de les muralles del 
Nucli Antic de Valls, exceptuant la plaça del Pati i el Portal Nou que tenen un nombre de plantes superiors en alguns 
edificis, són de 4 plantes (planta baixa i 3 plantes pis). 

Així mateix, actualment els edificis inclosos en el PAU-17 tenen planta baixa i 4 plantes (5p). No sembla coherent 
rebaixar en dues plantes les noves edificacions ja que això fa inviable la rehabilitació dels edificis existents i molt 
difícil la seva substitució per altres amb menys sostre. 

Al respecte de la planta baixa, el POUM destina a l'ús d'equipament dins el Nucli Antic, la Vila closa i el Barri Jueu, 
edificis amb superfícies importants, propers al PAU-17, situats a la plaça del Blat, el carrer de la Cort, el carrer de 
l'Església, el carrer del Jueus, .... per aquest motiu, no es considera imprescindible destinar a equipament sense cap ús 
predeterminat, una superfície útil de 215 m² situats a la planta baixa de l'edifici d'habitatges d'aquest polígon 
d'actuació. És molt més important afavorir la viabilitat del projecte, ampliar la plaça de l'Església i urbanitzar-la 
definitivament. 

Es considera que la proposta efectuada en l’escrit es pot incorporar al POUM, ja que no suposa modificacions 
substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificar l’ordenació del PAU-17, qualificant les finques resultants amb el codi 1a1 i 
incrementant el nombre de plantes a 4p. 

PAU-20. Gassó Sud 

A-040_Enrique Domènech Benedicto, en representació de GERMANS DOMÈNECH BENEDICTO I DOMÈNECH 
MATEU 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant observa que el Catàleg de béns a protegir inclou com a BPU una edificació (Ca Vilalta) que el PAU-20 del 
POUM aprovat inicialment afecta per vialitat. 
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Demana que s’adeqüi l’ordenació del POUM a la protecció prevista en el Catàleg de béns a protegir. 

Valoració de l’al·legació: 

L’edificació Ca Vilalta ja estava inclosa dins de l'ARI 6.2 delimitat pel Pla de millora urbana del barri antic de Valls, 
aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, afectada per un nou vial. 

Malgrat el Catàleg de béns a protegir de Valls aprovat inicialment proposava protegir parcialment Ca Vilalta (façana, 
elements de pedra i de forja) degut a la falta de manteniment de l’edifici, l’interior és ruïna, ha caigut la coberta i ha 
arrossegat els trespols. La mitgera amb el Cine Nou també ha caigut. A mitjans del 2014 va caure part de la façana que 
limita amb l’edifici del Cine Nou. 

En data de 27 de maig de 2016, per resolució d’alcaldia 3971/16 de la regidoria d'Actuacions Públiques, Urbanisme, 
Patrimoni i Barri Antic, va atorgar llicència d’obres per a l’enderroc parcial de l’edifici situat al carrer d’en Bosc, 31 de 
Valls, amb informe favorable amb condicions de Cultura de la Generalitat. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà donar de baixa aquest bé del Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls. 

PAU-22. Tenis Bon Sol 

A-103_Carmina Terricabras Gibert, en representació de JOSEP TERRICABRAS MERCADÉ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que, en data 30-3-12 es va sol·licitar a l'ajuntament la revisió de la situació urbanística de la 
parcel·la dedicada a zona esportiva situada al carrer Alentorn Ballester 4 de la urbanització Bon Sol de Valls. 

En la proposta del POUM aprovada el 6-6-14, amb referència PAU-22 s'especifiquen que les condicions urbanístiques 
seran les detallades en el títol cinquè de l'esmentat POUM. 

Demana es tingui en compte que les condicions urbanístiques de parcel·la i de façana mínima puguin garantir el 
compliment d’urbanitzar tres parcel·les en el PAU-22 previst pel POUM. 

Valoració de l’al·legació: 

L’ordenació que proposa el POUM aprovat inicialment pel PAU 22 compleix les condicions de l’article 178. Regulació 
específica de la subzona 6c1, Ciutat jardí Bon sol: 

 - Front mínim: 15 m. 

 - Fondària mínima de parcel·la: 20 m. 

 - Parcel·la mínima: 450 m². 

La finca en qüestió té una superfície i un front de façana que ha de permetre fer-ne tres parcel·les edificables.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

PAU-23. Plaça de l’Oli 

A-039_Joan Manuel Solé Aguilar i Rosa Maria Domènech Rull 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 
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Els al·legants són titulars d’un local situat en els baixos d’un edifici inclòs en l’àmbit del PAU-23, delimitat pel 
POUM de Valls aprovat inicialment, que es preveu executar pel sistema d’expropiació. 

Segons l'article 169.2 del DL 1/90 i l'article 153 del Reglament de Gestió Urbanística de 25 d'agost de 1978, cal 
justificar l'elecció del sistema d'actuació adoptat tot prenent en consideració les necessitats, els mitjans 
economicofinancers amb què es compti, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi 
concorrin. 

Però, a més, el mateix article 169.2 DL 1/90, que és una reproducció de l'article 11 9.2 del Text Refós de la Llei 
sobre règim del sòl i ordenació urbana aprovat pel RD 1346/1976, de 9 d'abril estableix que en l'elecció del sistema 
d'actuació sempre s’haurà de donar preferència als sistemes de compensació i cooperació, llevat que raons 
d’urgència o necessitat exigeixin l’expropiació. 

Segons el seu parer, no concorren raons d’urgència o de necessitat que justifiquin la subjecció de l'execució del 
PAU-23 on s'inclou el local dels sotasignats al sistema d'expropiació. 

Demana que s’acordi anul·lar i deixar sense efectes el règim urbanístic previst per al PAU-23. 

Valoració de l’al·legació: 

El marc legal vigent a Catalunya és el format per la Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, per 
la Llei 2/2014, de 27 de febrer, per la Llei 3/2015, del 11 de març, i per la Llei 16/2015, del 21 de juliol) i el seu 
Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’urbanisme, en totes 
aquelles disposicions no incloses en la Disposició derogatòria única del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística). 

D’acord amb l’article 121 de la Llei d’urbanisme: 

1. L'execució o la gestió del planejament urbanístic s'efectua mitjançant qualsevol dels sistemes d'actuació 
urbanística següents: 

a) De reparcel·lació. 

b) D'expropiació. 

2. El sistema de reparcel·lació a què es refereix l'apartat 1.a inclou les modalitats següents: 

a) De compensació bàsica. 

b) De compensació per concertació. 

c) De cooperació. 

d) Per sectors d'urbanització prioritària. 

3. L'administració competent, en ocasió de l'aprovació del planejament urbanístic o, si s'escau, de la delimitació 
del polígon d'actuació urbanística, i també en el supòsit regulat per l'article 119.1.d, ha de decidir el sistema 
d'actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans economicofinancers 
de què disposi, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin.  

4. Per als polígons d'actuació urbanística d'iniciativa particular s'ha de determinar el sistema de reparcel·lació, en 
les modalitats de compensació bàsica o de compensació per concertació. 

L’ àmbit del PAU-23 delimitat pel POUM aprovat inicialment comprèn vàries parcel·les situades al barri antic de Valls, 
entre la plaça de l’Oli i els carrers d’Espardenyers i de la Peixateria. 

Aquestes parcel·les de sòl urbà no consolidat han estat incloses dins d’aquest polígon d’actuació amb la finalitat de 
completar el teixit urbà, possibilitant una millora puntual de l’àmbit, sense transformació del teixit urbà ni dels usos 
existents. En concret, els seus objectius són:  

a) Dinamitzar econòmicament i socialment una de les zones del barri antic de Valls més degradades 
urbanísticament. 

b) Intervenir en varies edificacions que presenten greus problemes de patologies estructurals que han comportat 
o poden comportar la declaració de ruïna dels immobles. 
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La major part dels edificis inclosos dins de l’àmbit estan recollits en el Catàleg del PGOU de 1988 com a Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL); en concret: el conjunt porticat de la Plaça de l’Oli, les rajoles de la façana de l’edificació 
situada al carrer de Espardanyers 29, i la Casa pont situada al carrer Espardenyers 16. El Catàleg del POUM aprovat 
inicialment manté la protecció d’aquests béns. 

En conseqüència, el POUM aprovat inicialment estableix el sistema d’expropiació com a sistema de gestió del PAU-23. 
Plaça de l’Oli per raó de l’interès general dels objectius de dinamització ecoòmica del barri antic i del manteniment 
dels béns culturals d’interès local. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

PMU-00. General 

A-045_Félix Bello López 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant demana que es revisi el procediment per a la concessió de llicències d’obres en les edificacions existents 
dins els plans de millora urbana en tant no es tramitin. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ja regula aquest supòsit en l’article 58.1 de les Normes urbanístiques: 

art. 58.1. Edificis i instal·lacions inclosos dins d’una àrea o sector de planejament: 

a) Fins a la redacció del planejament que la desenvolupi, donat que encara no està definida l’ordenació 
urbanística de l’àrea, i per tant, no s’ha determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar ni les 
determinacions bàsiques de l’edificació, en aquestes àrees no es podrà atorgar cap llicència d’obra o 
activitat, excepte si la fitxa normativa del sector no estableix el contrari. 

En el punt 5è de les fitxes normatives del plans de millora urbana: 

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. 

Havent revisat el procediment per a la concessió de llicències d’obres en les edificacions existents dins els plans de 
millora urbana en tant no es tramitin, tal i com demana l’al·legant, s’ha acordat incorporar el redactat següent: 

art. 58.1. Edificis i instal·lacions inclosos dins d’una àrea o sector de planejament: 

a) Fins a la redacció del planejament que la desenvolupi, donat que encara no està definida l’ordenació 
urbanística de l’àrea, i per tant, no s’ha determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar ni les 
determinacions bàsiques de l’edificació, s’estarà al que estableixi la fitxa normativa del sector de 
planejament i només es podran concedir llicències d'ús i obres provisionals. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada i variar el redactat del’article 58.1.a). 

PMU-01/02/03 
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A-076_Miquel Solé Sanromà, en representació de NATIC S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant demana es consideri: 

- Possibilitar destinar a ús d'habitatge en planta baixa com a ús dominant en els edificis plurifamiliars en els PMU-
01, PMU-02 i PMU-03. 

- Possibilitar la construcció de cases en filera (codi 5) en els edificis de PB + 2 amb façana als torrents. 

- Igualar les condicions del PMU-03 als altres dos. 

Valoració de l’al·legació: 

Es considera que les propostes efectuades en l’escrit (possibilitar l’ús d’habitatge en les plantes baixes i possibilitar 
l’edificació en filera en els plans de millora urbana) es poden incorporar al POUM, ja que no suposen modificacions 
substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Al respecte de les condicions del PMU-03, l’estudi sobre la repercussió de les càrregues que s’efectua en l’apartat 
d’avaluació econòmica dels sectors de planejament derivat inclòs en la Memòria del POUM aprovat inicialment 
demostra que no tant sols els tres sectors de sòl urbà no consolidat esmentats (PMU-01, PMU-02 i PMU-03) estan força 
equilibrats, sino que la repercussió estimada per al PMU-03 és la més baixa dels tres (71,85 €/m² de sostre): 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà possibilitar l’ús d’habitatge en planta baixa en les zones d’edificació en ordenació 
contínua, codi 3, i d’edificació en ordenació oberta, codi 4, i establir que les zones bàsiques preferents a detallar pels 
tres plans de millora urbana són: edificació en ordenació contínua, codi 3; edificació en ordenació oberta, codi 4; i 
edificació en filera, codi 5. 

PMU-04 Convent del Carme 

A-120_Josep Garriga Barceló 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la carretera de Tarragona número 11 amb una superfície de 3.035 m², 
amb una edificació de dues plantes amb un sostre total de 1.077 m², segons cadastre. 

La finca està inclosa a l’àmbit del PMU 3 Hort del Carme que va ser aprovat definitivament en sessió de data 30 de 
novembre de 2006. El nou planejament que es sotmet a informació pública (POUM) divideix aquest PERI-3 en tres 
plans de millora urbana (PMU-04, PMU-05 i PMU-06) amb un àmbit sensiblement igual a l'anterior (63.462,87 m² 
inicials envers 62.826 m² en el nou POUM). 

Demana que es reconsiderin les següents possibilitats: 

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE
SOSTRE 
TOTAL

HBTG 
TOTALS

Reper 
sobre 
sostre

Reper 
sanej 

torents

Total 
reper

m² m²

Plans de millora urbana residencials plurifamiliars 284.766 182.768 1.671 73,70

PMU-01 VALLENSE 8.698 6.958 65 62,50 11,83 74,33

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS 17.333 14.733 138 71,90 0,64 72,53

PMU-03 MOLINS 10.222 7.667 71 51,85 20,00 71,85

PMU 04 CONVENT DEL CARME 37 577 30 062 281 48 61 4 88 53 49
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- 1a: passar a sòl urbà directe el sòl corresponent al bloc amb façana al carrer del Progrés i la zona d'aparcament i 
reconsiderar com una alternativa la posició de la mateixa. 

- 2a: definir un nou PMU corresponent a l'àmbit delimitat per la carretera de Tarragona, carrers de l'Hort del Alls i 
Progrés i el corresponent al futur carrer de Parellada i/o continuïtat del carrer Boronat. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’al·legació, la finca situada a la carretera de Tarragona número 11 ja estava inclosa dins de 
l’àmbit del PERI 3 delimitat pel PGOU del 1988 i, per aquest motiu, no pot ser considerada com a sòl urbà consolidat, 
tal i com es sol·licita com a primera opció. 

El PERI 3 forma part d’una sèrie de polígons i sectors delimitats pel planejament vigent a l’entorn del nucli antic de 
Valls que, malgrat el seu gran potencial de nova construcció d’habitatges (entorn als 1.300 hbtg) no han aconseguit 
materialitzar-se. Davant d’aquesta problemàtica, l’Avanç del POUM de Valls proposava reordenar i regular aquests 
espais de transformació potencial en atenció a tres criteris bàsics: 

 Una densitat i intensitat de la nova arquitectura coherent amb la localització estratègica d’aquest àmbit a tocar 
del barri antic en un espai d’alta significació paisatgística per l’entorn en el que estan emplaçats. 

 Una delimitació, en termes de superfície dels sectors a desenvolupar de menor extensió, que possibiliti una 
construcció seqüencial més acord amb la capacitat i dinàmica pròpies de la ciutat de Valls. 

 Una delimitació dels sectors que integri de forma molt més explícita el criteri de la gestió possible, i axó vol dir 
que inclogui menys propietaris, menys afectacions amb una minimització de les indemnitzacions a incloure en el 
sectors i una major homogeneïtat de la propietats incloses dins de cada sector a delimitar. 

Seguint aquests criteris, el POUM aprovat inicialment ha fraccionat l’àmbit de l’antic PERI 3 Hort del Carme en tres 
sectors subjectes a la formulació dels corresponents plans de millora urbana de superfície, característiques físiques i 
aprofitaments similars, per tal de facilitar la seva gestió urbanística. 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

La delimitació del nou sector que proposa l’al·legant com a segona opció no possibilita l’assoliment d’un dels objectius 
principals i comuns dels tres sectors delimitats: l’obtenció de les cessions de sòl destinades a espais lliures que 
complementaran el Parc perifluvial del torrent del Catllar. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-125_Emilia Anton Soler, en representació dels tres germans Anton Soler 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de l’edifici situat a la Muralla del Carme, números 3-5, que el POUM aprovat inicialment 
inclou dins de l’àmbit del Pla de millora urbana Convent del Carme (PMU-04). 
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Demana que es reconsideri la inclusió d'aquesta finca, pels perjudicis que ens suposa i per la inexistència 
d'interessos públics que ho poden justificar. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment incorpora l’edificació de planta baixa situada al número 3 de la Muralla del Carme dins de 
l’àmbit del PMU-04, deixant fora l’edificació de planta baixa i tres plantes situada en el número 5, desconeixent que 
formen part de la mateixa finca. 

Tal i com s’assenyala en l’escrit d’al·legacions, aquesta finca no estava inclosa dins de l’àmbit del Pla de millora 
urbana Hort del Carme, aprovat definitivament el 19 d’agost de 2008, ni totalment ni parcialment. 

Es considera que la proposar d’excloure la part de la finca propietat de l’al·legant de l’àmbit del PMU-04 es pot 
incorporar al POUM, ja que no suposa modificacions substancials respecte el document aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà excloure l’edificació situada en la Muralla del Carme, número 3, de l’àmbit del PMU-04. 

A-135_J.Antoni Linares Torre, en representació de SOCIETAT AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS S.C.C.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de l’edifici situat al carrer Muralla del Carme, número 1, conegut com “Ca Simonet”. 
Segons el planejament vigent, l’edifici està afectat i, per tant, hauria de ser enderrocat. Segons el POUM aprovat 
inicialment, l’edifici està inclòs en l’àmbit del PMU-04 i no hauria de ser enderrocat. 

Demana l’exclusió de l’edifici de “Ca Simonet” del PMU-04 i que passi a ser una unitat constructiva única. 

Valoració de l’al·legació: 

El Pla de millora urbana del Nucli antic de Valls, aprovat definitivament el 17 de desembre de 2007, va afectar 
parcialment, tot i que de forma indicativa (en tant que estava fora del seu àmbit estricte), l’edifici “Cal Simonet” per 
tal de donar continuïtat en amplada al vial previst en el Pla de millora urbana Hort del Carme (PERI 3), aprovat 
definitivament el 30 de novembre de 2006, que ha de donar accés al sector des del carrer de la Muralla del Carme. 

El POUM aprovat inicialment ha inclòs la totalitat de l’edifici de “Ca Simonet” dins de l’àmbit del nou PMU-04 Convent 
del Carme per a que sigui aquest instrument de planejament derivat el que defineixi la nova alineació i l’amplada 
necessària del vial. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

PMU-04 / PMU-05 / PMU-06 

A-031_Carles Cirera Molina, en representació de BUILDINGCENTER, S.A.U. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca registral 1690, inclosa a l’àmbit del PMU 3 Hort del Carme que va ser aprovat 
definitivament en sessió de data 30 de novembre de 2006. A més a més, vol deixar constància que s’han fet dues 
cessions anticipades sobre l’anterior finca a favor de l’ajuntament de Valls en mèrits de convenis urbanístics de 
dates 22 de desembre de 2004 i abril de 2014, per unes superfícies de 7.194,54 m² i 190,27 m² pel seu destí a 
equipament públic escolar (CEIP Enxaneta), amb reserva de l'aprofitament urbanístic generat per aquestes cessions 
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de 7.180,1509 m²st i 189,8895 m²st (sostre total de 7.370,0404 m²st per aplicació d'un índex d'edificabilitat bruta 
del 0,998 m²st/m²s) a favor de la societat que subscriu. 

El nou planejament que es sotmet a informació pública (POUM) divideix aquest PERI-3, en tres plans de millora 
urbana (PMU-04, PMU-05 i PMU-06), amb un àmbit sensiblement igual a l'anterior (63.462,87 m² inicials envers 
62.826 m² en el nou POUM). 

En l’Agenda i l’avaluació econòmica i financera s’observa: àmbits descompensats i manca de viabilitat econòmica 
(no s’han considerat partides tant importants com les indemnitzacions per edificacions a enderrocar, les despeses 
per al reallotjament dels residents. Les despeses de construcció de murs de contenció que afecten especialment al 
PMU-04, les despeses del planejament i la gestió urbanística, etc); dificultats de gestió urbanística; i reducció de 
l’aprofitament. 

Demana: 

- El manteniment íntegre i reconeixement dins del POUM del vigent PMU 3 “Hort del Carme”, enlloc del seu 
fraccionament en els tres plans de millora urbana (PMU-04. PMU-05 i PMU-06) i enlloc de l'ordenació que es proposa 
per a cadascun d'aquests àmbits. 

.... ja que el planejament aprovat inicialment no és viable econòmicament. 

- Subsidiàriament, i pel cas no ser estimada l'anterior pretensió, l'atorgament d'un període prudencial i aplaçament 
de l’aprovació provisional del POUM fins a l'elaboració estudi conjunt entre la propietat i la Corporació de les 
qüestions a introduir en el vigent PMU 3 “Hort del Carme”, per tal de millorar la seva gestió urbanística i altres 
adaptacions de detall al nou POUM. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’al·legació, el PGOU del 1988 delimitava el PERI 3 (Hort del Carme), un sector de més de 6 
hectàrees de superfície que, malgrat haver estat aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de 
Tarragona en data 30 de novembre de 2006, a data d’avui no ha estat executat. 

El PERI 3 forma part d’una sèrie de polígons i sectors delimitats pel planejament vigent a l’entorn del nucli antic de 
Valls que, malgrat el seu gran potencial de nova construcció d’habitatges (entorn als 1.300 hbtg) no han aconseguit 
materialitzar-se. 

Davant d’aquesta problemàtica, l’Avanç del POUM de Valls proposava reordenar i regular aquests espais de 
transformació potencial en atenció a tres criteris bàsics: 

 Una densitat i intensitat de la nova arquitectura coherent amb la localització estratègica d’aquest àmbit a tocar 
del barri antic en un espai d’alta significació paisatgística per l’entorn en el que estan emplaçats. 

 Una delimitació, en termes de superfície dels sectors a desenvolupar de menor extensió, que possibiliti una 
construcció seqüencial més acord amb la capacitat i dinàmica pròpies de la ciutat de Valls. 

 Una delimitació dels sectors que integri de forma molt més explícita el criteri de la gestió possible, i axó vol dir 
que inclogui menys propietaris, menys afectacions amb una minimització de les indemnitzacions a incloure en el 
sectors i una major homogeneïtat de la propietats incloses dins de cada sector a delimitar. 

Seguint aquests criteris, el POUM aprovat inicialment ha fraccionat l’àmbit de l’antic PERI 3 Hort del Carme en tres 
sectors subjectes a la formulació dels corresponents plans de millora urbana de superfície, característiques físiques i 
aprofitaments similars, per tal de facilitar la seva gestió urbanística. 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
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compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

 

Al respecte de la viabilitat econòmica, el punt 4.3 de la Memòria del POUM conté l’anàlisi de la viabilitat financera de 
les actuacions derivades de l’execució del Pla, tal i com estableix l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Donada l’actual situació econòmica en general, i la immobiliària en particular, fa que resulti més complex la 
justificació de la viabilitat econòmica de les actuacions. És per aquesta raó que, en el present POUM, es creu necessari 
i oportú analitzar la viabilitat econòmica de les diferents actuacions i, dins dels diferents escenaris possibles a 
analitzar, fer-ho a partir del càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge de sostre del 
sector que, una vegada descomptat l’aprofitament urbanístic de cessió a l’administració que exigeix la legislació 
vigent, haurà de suportar el sector o polígon d’actuació i comparant aquesta despesa respecte el valor en venda dels 
diferents productes immobiliaris que es reparteixen en el sectors i polígons del planejament delimitats de forma que 
del resultat se’n pugui concloure la viabilitat o no de les actuacions que es proposen, així com aquelles mesures, que 
dins del marge que permet la gestió i execució d’aquestes actuacions, es pugui millorar el balanç entre despeses i 
ingressos. 

En aquest escenari, el càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge del sostre del sector 
delimitat que suporta la càrrega d’urbanització, és un dels escenaris més habituals per avaluar la viabilitat econòmica 
d’una actuació, i consisteix en valorar la càrrega urbanística sobre el sostre que l’ha de suportar que, en la major part 
de les diferents actuacions que en el POUM es proposen, es correspon amb el 90% del sostre total, ja que el 10% 
restant, és l’aprofitament objecte de cessió lliure de despeses d’urbanització (en el cas dels nous sòls urbanitzables, 
aquest percentatge de cessió de l’aprofitament urbanístic és del 15%). 

El valor de la despesa d’urbanització interna sobre el sostre dona sempre una referència aproximada de la càrrega 
urbanística que haurà de ser avaluada en els instruments de gestió en termes de càrrega sobre l’aprofitament 
urbanístic ponderant, per cada tipus de sostre, la despesa que haurà de suportar. 

Les dades econòmiques respecte el valor de repercussió de sòl o sostre de la venda dels diferents productes 
immobiliaris que han de suportar aquesta càrrega, es calculen en base a un percentatge màxim del valor de venda del 
producte immobiliari. 

Si prenem com a preu de referència el valor de venda de l’habitatge lliure de 1.957,14 €/m² construït de Valls i, a 
partir de l’experiència professional de les actuacions residencials que es poden considerar viables en el futur, podem 
considerar que els valors d’aquests escenaris de viabilitat econòmica en base a la repercussió màxima d’urbanització 
per m² de sostre residencial plurifamiliar són els que s’assenyalen a continuació: 

1. Escenari de càrrega urbanística baixa: 6% del valor de venda (117,43 €/m²st). 

2. Escenari de càrrega urbanística mitja: 8% del valor de venda (156,57 €/m²st). 

3. Escenari de càrrega urbanística alta: 10% del valor de venda (195,71 €/m²st). 

Pel que fa a les despeses d’urbanització interna i, per tant, pel càlcul de la despesa total d’urbanització dels diferents 
sectors, s’han emprat els valors habituals en aquest tipus d’actuacions, amb un valor unitari de 150 €/m² de sòl per la 
despesa d’urbanització dels vials i un valor de 20 €/m² de sòl per la urbanització dels espais lliures de tipus forestals i 
de 50 €/m² de sòl per la urbanització de les zones verdes i els espais lliures de caràcter més urbà. 

Pel que fa a les despeses d’urbanització externa, els sectors PMU-04 Convent del Carme, PMU-05 Hort de Pando i PMU-
06 Les Parellades participaran en les despeses d’expropiació dels terrenys i d’urbanització del cost del vial de connexió 
amb la carretera de Barcelona, obra que inclou un pont sobre el torrent del Catllar. 

Les despeses seran assumides pels propietaris dels tres sectors proporcionalment al seu aprofitament urbanístic que, 
segons les dades d’aquest POUM es corresponen amb el 54,89%, el 22,89% i el 22,22% respectivament sobre cada sector 
de planejament. 

Aquesta càrrega no posa en perill la viabilitat econòmica dels esmentats sectors tal i com es pot comprovar en el 
quadre que s’adjunta seguidament. 
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De la lectura del quadre anterior se’n desprèn que els tres sectors tenen una repercussió de la despesa d’urbanització 
inferior als 70 €/m² sostre i, per tant, es situen dins de la categoria 1, com a sectors i polígons d’actuació de viabilitat 
garantida. 

A partir de la nostra experiència professional podem manifestar que, en cap cas, les despeses que es manifesten com a 
no contemplades (enderrocs, reallotjament dels residents, construcció de murs de contenció, despeses del 
planejament i gestió urbanística, etc) són majors a les d’urbanització interna contemplades en el POUM. En el supòsit 
que es doblessin les càrregues previstes, les despeses encara serien inferiors a 140 €/m²st i, per tant, els tres sectors 
es situarien en un escenari de càrrega urbanística mitja. 

 

Finalment cal recordar que des de l’aprovació del PERI 3 l’any 2006 han passat més de 12 anys i en tot aquest temps 
els propietaris han pogut materialitzar els seus drets, excepte en l’acotat temps que ha estat suspesa aquesta 
potestat. No obstant això, no hi ha constància a l’ajuntament que els propietaris hagin entrat a tràmit cap dels 
documents corresponents del projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació, que permetessin materialitzar 
l’ordenació en el seu dia aprovada. 

Cal recordar que l’ordenació aprovada en el seu dia, en un context econòmic molt diferent de l’actual materialitzava 
una proposta de model arquitectònic amb un greu impacte pel conjunt de la vila de Valls i més concretament pel seu 
paisatge urbà exterior, un impacte en termes d’imatge urbana general, que tot instrument de planejament ha de 
procurar preservar. 

El PERI vigent proposava unes edificacions continues i de gran alçada amb un gran impacte en la imatge de la vila. 
Altrament aquesta actuació comportava una mobilització molt i molt significativa d’una important inversió en termes 
econòmics i una gran dimensió en termes d’arquitectura, totalment fora de l’escala que es considera l’adequada i 
coherent a la capacitat immobiliària de la ciutat de Valls i del seu territori de l’entorn. 

Així doncs, els principis de racionalitat, discrecionalitat i proporcionalitat en el planejament urbanístic, són les raons 
objectives que han portat a prendre la decisió de modificar el document vigent actualment i substituir-lo per una nova 
estratègia i acció urbanística més adequada a la realitat actual. 

La nova proposta contemplada en el POUM, divideix en tres una acció anterior d’inversió econòmica, amb a qual cosa 
es minimitza la inversió inicial a realitzar i es facilita el retorn de la mateixa. Igualment en la proposta del POUM 
s’ajusta l’edificabilitat, dins dels marges raonables que garanteixin la seva viabilitat econòmica i finalment, amb la 
nova ordenació del POUM es determina una acció més coherent amb el principis generals que emanen de redacció del 
nou instrument de planejament general que es proposa en el POUM. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-033_Joaquim i Josep Durall Serra 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Els al·legants són propietaris de la finca registral 7607, inclosa a l’àmbit del PMU 3 Hort del Carme que va ser 
aprovat definitivament en sessió de data 30 de novembre de 2006. 

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE
SOSTRE 
TOTAL

HBTG 
TOTALS

Reper 
sobre 
sostre

Reper 
sanej 

torrents 
base

Reper sanej 
torrents 
corregida

Total 
reper

m² m²

PMU-04 CONVENT DEL CARME 37.432 29.946 280 48,61 5,80 5,80 54,41

PMU-05 HORT DE PANDO 12.485 12.485 118 63,89 4,10 4,10 67,99

PMU-06 LES PARELLADES 12.758 12.120 114 46,78 7,45 7,45 54,24



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

 

4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES - 3. SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 123  

El nou planejament que es sotmet a informació pública (POUM) divideix aquest PERI-3, en tres plans de millora 
urbana (PMU-04, PMU-05 i PMU-06), amb un àmbit sensiblement igual a l'anterior (63.462,87 m² inicials envers 
62.826 m² en el nou POUM). 

En l’Agenda i l’avaluació econòmica i financera s’observa: àmbits descompensats i manca de viabilitat econòmica 
(no s’han considerat partides tant importants com les indemnitzacions per edificacions a enderrocar, les despeses 
per al reallotjament dels residents. Les despeses de construcció de murs de contenció que afecten especialment al 
PMU-04, les despeses del planejament i la gestió urbanística, etc); dificultats de gestió urbanística; i reducció de 
l’aprofitament. 

Demanen: 

- El manteniment íntegre i reconeixement dins del POUM del vigent PMU 3 “Hort del Carme”, enlloc del seu 
fraccionament en els tres plans de millora urbana (PMU-04. PMU-05 i PMU-06) i enlloc de l'ordenació que es proposa 
per a cadascun d'aquests àmbits. 

 .... ja que el planejament aprovat inicialment no és viable econòmicament. 

- Subsidiàriament, i pel cas no ser estimada l'anterior pretensió, l'atorgament d'un període prudencial i aplaçament 
de l’aprovació provisional del POUM fins a l'elaboració estudi conjunt entre la propietat i la Corporació de les 
qüestions a introduir en el vigent PMU 3 “Hort del Carme”, per tal de millorar la seva gestió urbanística i altres 
adaptacions de detall al nou POUM. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-031. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-043_Octavi Fossas Batlle, en representació de TOP CLASS XXI PROMOCIONS, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de les finques registrals números 7618 i 8438, incloses a l’àmbit del PMU 3 Hort del Carme 
que va ser aprovat definitivament en sessió de data 30 de novembre de 2006. 

El nou planejament que es sotmet a informació pública (POUM) divideix aquest PERI-3, en tres plans de millora 
urbana (PMU-04, PMU-05 i PMU-06), amb un àmbit sensiblement igual a l'anterior (63.462,87 m² inicials envers 
62.826 m² en el nou POUM). 

En l’Agenda i l’avaluació econòmica i financera s’observa: àmbits descompensats i manca de viabilitat econòmica 
(no s’han considerat partides tant importants com les indemnitzacions per edificacions a enderrocar, les despeses 
per al reallotjament dels residents. Les despeses de construcció de murs de contenció que afecten especialment al 
PMU-04, les despeses del planejament i la gestió urbanística, etc); dificultats de gestió urbanística; i reducció de 
l’aprofitament. 

Demana: 

- El manteniment íntegre i reconeixement dins del POUM del vigent PMU 3 “Hort del Carme”, enlloc del seu 
fraccionament en els tres plans de millora urbana (PMU-04. PMU-05 i PMU.06) i enlloc de l'ordenació que es proposa 
per a cadascun d'aquests àmbits. 

.... ja que el planejament aprovat inicialment no és viable econòmicament. 

- Subsidiàriament, i pel cas no ser estimada l'anterior pretensió, l'atorgament d'un període prudencial i aplaçament 
de l’aprovació provisional del POUM fins a l'elaboració estudi conjunt entre la propietat i la Corporació de les 
qüestions a introduir en el vigent PMU 3 “Hort del Carme”, per tal de millorar la seva gestió urbanística i altres 
adaptacions de detall al nou POUM. 

Valoració de l’al·legació: 
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 Veure la valoració de l’al·legació A-031. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-059_Antonio Caramés Cabanellas, en representació de TELPA, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de les finques registrals números 1758, 1690, 615, 25721, 1759, 8405, 8623, 8714, 7923 
(1/3 part), incloses a l’àmbit del PMU 3 Hort del Carme que va ser aprovat definitivament en sessió de data 30 de 
novembre de 2006. 

El nou planejament que es sotmet a informació pública (POUM) divideix aquest PERI-3, en tres plans de millora 
urbana (PMU-04, PMU-05 i PMU-06), amb un àmbit sensiblement igual a l'anterior (63.462,87 m² inicials envers 
62.826 m² en el nou POUM). 

En l’Agenda i l’avaluació econòmica i financera s’observa: àmbits descompensats i manca de viabilitat econòmica 
(no s’han considerat partides tant importants com les indemnitzacions per edificacions a enderrocar, les despeses 
per al reallotjament dels residents. Les despeses de construcció de murs de contenció que afecten especialment al 
PMU-04, les despeses del planejament i la gestió urbanística, etc); dificultats de gestió urbanística; i reducció de 
l’aprofitament. 

Demana: 

- El manteniment íntegre i reconeixement dins del POUM del vigent PMU 3 “Hort del Carme”, enlloc del seu 
fraccionament en els tres plans de millora urbana (PMU-04. PMU-05 i PMU.06) i enlloc de l'ordenació que es proposa 
per a cadascun d'aquests àmbits. 

.... ja que el planejament aprovat inicialment no és viable econòmicament. 

- Subsidiàriament, i pel cas no ser estimada l'anterior pretensió, l'atorgament d'un període prudencial i aplaçament 
de l’aprovació provisional del POUM fins a l'elaboració estudi conjunt entre la propietat i la Corporació de les 
qüestions a introduir en el vigent PMU 3 “Hort del Carme”, per tal de millorar la seva gestió urbanística i altres 
adaptacions de detall al nou POUM. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-031. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-083_Joaquim i Josep Durall Serra 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-033). 

A-084_Antonio Caramés Cabanellas, en representació de TELPA, S.L. 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-059). 

A-088_Carles Cirera Molina, en representació de BUILDINGCENTER, S.A.U. 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-031). 
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PMU-06 Les Parellades 

A-050_Josep Maria Ribé Robusté 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada a la carretera de Tarragona, número 31, inclosa a l’àmbit del PERI-3 
Hort del Carme que va ser aprovat definitivament en sessió de data 30 de novembre de 2006. 

Segons el nou POUM aquesta finca quedaria integrada en l'anomenat PMU-06 Les Parellades, en el que amb una 
extensió total de 12.758 m² es preveuen cessions per espais públics del 50%, (35% per a espais lliures i 15% per a 
vialitat) i un índex d'edificabilitat bruta de 0,95 m² st/m²sl (0,86 m² st/m²sl per a ús residencial i 0,10 m²st/m²sl 
per a usos complementaris - sic-). 

Demana: 

- la revisió a fons del document aprovat inicialment pel que fa als seus terrenys i al seu àmbit d'influència amb 
correcció dels aspectes assenyalats. 

- l’obertura d'un nou període d'informació pública del document revisat. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’al·legació, el PGOU del 1988 delimitava el PERI 3 (Hort del Carme), un sector de més de 6 
hectàrees de superfície que, malgrat haver estat aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de 
Tarragona en data 30 de novembre de 2006, a data d’avui no ha estat executat. 

El PERI 3 forma part d’una sèrie de polígons i sectors delimitats pel planejament vigent a l’entorn del nucli antic de 
Valls que, malgrat el seu gran potencial de nova construcció d’habitatges (entorn als 1.300 hbtg) no han aconseguit 
materialitzar-se. 

Davant d’aquesta problemàtica, l’Avanç del POUM de Valls proposava reordenar i regular aquests espais de 
transformació potencial en atenció a tres criteris bàsics: 

 Una densitat i intensitat de la nova arquitectura coherent amb la localització estratègica d’aquest àmbit a tocar 
del barri antic en un espai d’alta significació paisatgística per l’entorn en el que estan emplaçats. 

 Una delimitació, en termes de superfície dels sectors a desenvolupar de menor extensió, que possibiliti una 
construcció seqüencial més acord amb la capacitat i dinàmica pròpies de la ciutat de Valls. 

 Una delimitació dels sectors que integri de forma molt més explícita el criteri de la gestió possible, i axó vol dir 
que inclogui menys propietaris, menys afectacions amb una minimització de les indemnitzacions a incloure en el 
sectors i una major homogeneïtat de la propietats incloses dins de cada sector a delimitar. 

Seguint aquests criteris, el POUM aprovat inicialment ha fraccionat l’àmbit de l’antic PERI 3 Hort del Carme en tres 
sectors subjectes a la formulació dels corresponents plans de millora urbana de superfície, característiques físiques i 
aprofitaments similars, per tal de facilitar la seva gestió urbanística. 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
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del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

Tal i com observa l’al·legant, la finca situada a la carretera de Tarragona numero 31 està inclosa dins l’àmbit del PMU-
06 Les Parellades. En la seva fitxa urbanística apareix una errada material al fixar l’índex d’edificabilitat bruta 
principal  en 0,86 m²st/m²sl, quan hauria de ser de 0,85 m²st/m²sl. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà corregir l’errada material detectada, fixant l’índex d’edificabilitat bruta principal del sector en 
0,85 m st/m²sl. 

A-051_Anna Moix Ribé, en representació de la COMUNITAT DE BENS “HERMANOS MOIX CB” 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de les finques situades a la carretera de Tarragona, números 29b i 35b, incloses a l’àmbit 
del PERI-3 Hort del Carme que va ser aprovat definitivament en sessió de data 30 de novembre de 2006. 

Segons el nou POUM aquestes finques quedarien integrades en l'anomenat PMU-06 Les Parellades, en el que amb una 
extensió total de 12.758 m² es preveuen cessions per espais públics del 50%, (35% per a espais lliures i 15% per a 
vialitat) i un índex d'edificabilitat bruta de 0,95 m² st/m²sl (0,86 m² st/m²sl per a ús residencial i 0,10 m²st/m²sl 
per a usos complementaris - sic-). 

Demana: 

- la revisió a fons del document aprovat inicialment pel que fa als seus terrenys i al seu àmbit d'influència amb 
correcció dels aspectes assenyalats. 

- l’obertura d'un nou període d'informació pública del document revisat. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-050. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà corregir l’errada material detectada, fixant l’índex d’edificabilitat bruta principal del sector en 
0,85 m st/m²sl. 

PMU-08. Font d’en Bosch 

A-102_Javier González Álvarez, en representació de DEUTSCHE BANK, S.A.E. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és titular d’un crèdit amb garantia hipotecària sobre les finques del carrer de la Muralla de sant Antoni 
números 39, 41, 43 i 45. 

El POUM aprovat inicialment inclou aquestes finques dins l’àmbit del pla de millora urbana Font d’en Bosch (PMU-
04). 

Demana que es mantingui la classificació de sòl urbà consolidat per a la finca que es correspon amb els números 39, 
41, 43 i 45 del carrer de la Muralla de Sant Antoni, se li mantingui el règim que ha tingut durant la vigència del 
PGOU vigent i se li atribueixi la mateixa edificabilitat que ha tingut fins ara i l’eximeixi de cessions de sòl i de tota 
classe d’obligacions de participar en despeses d’urbanització. 
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Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

El PERI 2 El Prado forma part d’una sèrie de polígons i sectors delimitats pel planejament vigent a l’entorn del nucli 
antic de Valls que, malgrat el seu gran potencial de nova construcció d’habitatges (entorn als 1.300 hbtg) no han 
aconseguit materialitzar-se. 

Davant d’aquesta problemàtica, l’Avanç del POUM de Valls proposava reordenar i regular aquests espais de 
transformació potencial en atenció a tres criteris bàsics: 

 Una densitat i intensitat de la nova arquitectura coherent amb la localització estratègica d’aquest àmbit a tocar 
del barri antic en un espai d’alta significació paisatgística per l’entorn en el que estan emplaçats. 

 Una delimitació, en termes de superfície dels sectors a desenvolupar de menor extensió, que possibiliti una 
construcció seqüencial més acord amb la capacitat i dinàmica pròpies de la ciutat de Valls. 

 Una delimitació dels sectors que integri de forma molt més explícita el criteri de la gestió possible, i axó vol dir 
que inclogui menys propietaris, menys afectacions amb una minimització de les indemnitzacions a incloure en el 
sectors i una major homogeneïtat de la propietats incloses dins de cada sector a delimitar. 

Seguint aquests criteris, el POUM aprovat inicialment ha fraccionat l’àmbit de l’antic PERI 2 El Prado en tres sectors 
subjectes a la formulació dels corresponents plans de millora urbana de superfície, característiques físiques i 
aprofitaments similars, per tal de facilitar la seva gestió urbanística. 

El POUM aprovat inicialment delimita el Pla de millora urbana PMU-08 Font d’en Bosch amb els objectius següents: 

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. 

A l’àmbit del sector s’han incorporat les finques del carrer de la Muralla de sant Antoni números 39, 41, 43 i 45, ja que 
són imprescindibles per tal de garantir l’assoliment dels objectius abans esmentats. 

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, la zona bàsica Ravals, 
codi 1e. 

El POUM aprovat inicialment determina que el PMU ha de mantenir lliure d’edificació l’àmbit central, per tal de 
protegir les visuals sobre l’església de Sant Joan. És per aquesta raó que proposa un índex d’edificabilitat bruta total 
del sector de 0,30 m²st/m²sl. 

S’ha verificat que, en tant que el sòl d’aprofitament màxim és del 25%, l’índex d’edificabilitat neta mitjà estàrà a 
l’entorn del 1,25 m²st/m²sl, per sota de l’índex dels teixits de l’entorn. És per això que es proposa augmentar l’índex 
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d’edificabilitat bruta total del sector fins al 0,85 m²st/m²sl per tal que en el desenvolupament del PMU, l’índex 
d’edificabilitat neta mitjà es situï a l’entorn del 3,40 m²st/m²sl. 

 

Al respecte de la viabilitat econòmica, el punt 4.3 de la Memòria del POUM conté l’anàlisi de la viabilitat financera de 
les actuacions derivades de l’execució del Pla, tal i com estableix l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Donada l’actual situació econòmica en general, i la immobiliària en particular, fa que resulti més complex la 
justificació de la viabilitat econòmica de les actuacions. És per aquesta raó que, en el present POUM, es creu necessari 
i oportú analitzar la viabilitat econòmica de les diferents actuacions i, dins dels diferents escenaris possibles a 
analitzar, fer-ho a partir del càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge de sostre del 
sector que, una vegada descomptat l’aprofitament urbanístic de cessió a l’administració que exigeix la legislació 
vigent, haurà de suportar el sector o polígon d’actuació i comparant aquesta despesa respecte el valor en venda dels 
diferents productes immobiliaris que es reparteixen en el sectors i polígons del planejament delimitats de forma que 
del resultat se’n pugui concloure la viabilitat o no de les actuacions que es proposen, així com aquelles mesures, que 
dins del marge que permet la gestió i execució d’aquestes actuacions, es pugui millorar el balanç entre despeses i 
ingressos. 

En aquest escenari, el càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge del sostre del sector 
delimitat que suporta la càrrega d’urbanització, és un dels escenaris més habituals per avaluar la viabilitat econòmica 
d’una actuació, i consisteix en valorar la càrrega urbanística sobre el sostre que l’ha de suportar que, en la major part 
de les diferents actuacions que en el POUM es proposen, es correspon amb el 90% del sostre total, ja que el 10% 
restant, és l’aprofitament objecte de cessió lliure de despeses d’urbanització (en el cas dels nous sòls urbanitzables, 
aquest percentatge de cessió de l’aprofitament urbanístic és del 15%). 

El valor de la despesa d’urbanització interna sobre el sostre dona sempre una referència aproximada de la càrrega 
urbanística que haurà de ser avaluada en els instruments de gestió en termes de càrrega sobre l’aprofitament 
urbanístic ponderant, per cada tipus de sostre, la despesa que haurà de suportar. 

Les dades econòmiques respecte el valor de repercussió de sòl o sostre de la venda dels diferents productes 
immobiliaris que han de suportar aquesta càrrega, es calculen en base a un percentatge màxim del valor de venda del 
producte immobiliari. 

Si prenem com a preu de referència el valor de venda de l’habitatge lliure de 1.957,14 €/m² construït de Valls i, a 
partir de l’experiència professional de les actuacions residencials que es poden considerar viables en el futur, podem 
considerar que els valors d’aquests escenaris de viabilitat econòmica en base a la repercussió màxima d’urbanització 
per m² de sostre residencial plurifamiliar són els que s’assenyalen a continuació: 

1. Escenari de càrrega urbanística baixa: 6% del valor de venda (117,43 €/m²st). 

2. Escenari de càrrega urbanística mitja: 8% del valor de venda (156,57 €/m²st). 

3. Escenari de càrrega urbanística alta: 10% del valor de venda (195,71 €/m²st). 

Pel que fa a les despeses d’urbanització interna i, per tant, pel càlcul de la despesa total d’urbanització dels diferents 
sectors, s’han emprat els valors habituals en aquest tipus d’actuacions, amb un valor unitari de 150 €/m² de sòl per la 
despesa d’urbanització dels vials i un valor de 20 €/m² de sòl per la urbanització dels espais lliures de tipus forestals i 
de 50 €/m² de sòl per la urbanització de les zones verdes i els espais lliures de caràcter més urbà. 

Pel que fa a les despeses de la reordenació del clavegueram dels torrents de Valls, el POUM determina que les 
actuacions de renovació dels col·lectors del clavegueram situats en la llera dels torrents de Valls seran costejades a 
partir d’una doble font de finançament, d’acord amb els criteris que s’estableixen que s’estableixen a continuació: 

• Les actuacions de renovació dels col·lectors del clavegueram situats en la llera dels torrents de Valls i que 
discorren o afecten sòls subjectes a sectors o polígons d’actuació es consideren despesa urbanística d’aquests 
mateixos sectors o polígons d’actuació per la seva vinculació espacial als mateixos i aquesta càrrega tindrà el 
concepte de despesa d’urbanització del sector o polígon d’actuació. No obstant això, i als efectes de no posar en 
perill la viabilitat econòmica dels sectors, s’estableixen dos limitacions: 

- Els sectors o polígons d’actuació amb major càrrega interna (>120 €/m²st) tindran una reducció del 50% de 
la repercussió del clavegueram a fi i efecte de no posar en perill la viabilitat econòmica del sector 
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- La càrrega corresponent a la reordenació del clavegueram no serà superior al 20% de la càrrega interna pel 
conjunt del 90% del sostre que ha de suportar les despeses d’urbanització de cada sector o polígon d’actuació. 

• La resta de la despesa no coberta per la font de finançament especificada en el punt anterior serà assumida per 
l’ajuntament de Valls que podrà permutar, en cada cas, part de l’aprofitament urbanístic que li correspon en 
cada sector o polígon d’actuació, a canvi de no assumir aquestes despeses de la renovació dels col•lectors situats 
en la llera dels torrents. 

Aquests criteris establerts pel POUM seran precisats i concretats amb el corresponent “Pla especial de reordenació del 
clavegueram del torrents”. 

Aquesta càrrega no posa en perill la viabilitat econòmica dels esmentats sectors tal i com es pot comprovar en el 
quadre que s’adjunta seguidament. 

 

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

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar l’índex d’edificabilitat bruta total del sector, augmentant-lo a 0,85 m²/m². 

PMU-09. Molí dels Çacelada 

A-041_Octavi Fossas Batlle, en representació de TOP CLASS XXI PROMOCIONS, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant disposa, fruit de vàries compres i d’uns pactes privats amb els propietaris registrals, d’un total de 2,94 
ha dins el sector anomenat PE El Prado en el PGOU vigent. 

El POUM aprovat inicialment fa un canvi radical en aquest àmbit. D'entrada el divideix en tres sectors per a facilitar 
la gestió urbanística: PMU-07, PMU-08 i PMU-09. 

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE
SOSTRE 
TOTAL

HBTG 
TOTALS

Reper 
sobre 
sostre

Reper 
sanej 

torrents 
base

Reper sanej 
torrents 
corregida

Total 
reper

m² m²

PMU's residencials plurifamiliars 274.947 179.997 1.580 71,48

PMU-01 VALLENSE 8.280 6.624 62 62,50 12,14 12,14 74,64

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS 16.839 14.313 134 71,90 12,38 12,38 84,27

PMU-03 MOLINS 10.222 7.667 71 51,85 8,63 8,63 60,48

PMU-04 CONVENT DEL CARME 37.432 29.946 280 48,61 5,80 5,80 54,41

PMU-05 HORT DE PANDO 12.485 12.485 118 63,89 4,10 4,10 67,99

PMU-06 LES PARELLADES 12.758 12.120 114 46,78 7,45 7,45 54,24

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT 4.393 3.734 35 78,43 33,34 15,69 94,12

PMU-08 FONT D'EN BOSCH 10.570 8.985 84 68,63 9,74 9,74 78,37

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA 37.482 14.993 104 118,06 11,53 11,53 129,59

PMU-10 PROVENÇA 32.500 13.975 104 112,40 112,40

PMU-11 CASERNA 19.054 7.622 70 83,33 18,58 5,80 89,13

PMU-12 CARRER BISBE MORA 34.500 15.648 162 97,99 15,50 15,50 113,49

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT 6.503 5.345 32 44,61 35,27 8,92 53,53

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA 1.796 1.796 12 41,67 41,67

PMU-15 CARRER NOU 17.955 12.569 89 66,67 66,67

PMU-16 FILADORS 9.025 9.025 81 50,00 18,29 10,00 60,00

PMU-17 RAMON BARBAT 3.153 3.153 28 58,33 27,53 11,67 70,00
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Al respecte del nou PMU-09 Molí dels Çacelada, s’observa: 

1. Que la superfície de l'àmbit s'ha fixat en 37.675 m², reduint- se en 11.170 m² respecta a l'àmbit de l'antic PMU-2 
corresponent als terrenys situats a ponent del torrent de la Xamora. Com ja es pot suposar, la majoria d'aquests 
terrenys corresponen a la nostra propietat i es classifiquen com a sòls no urbanitzables del sistema de parcs 
perifluvials. 

2. Que l'índex d'edificabilitat bruta ha passat de 0,85 m²st/m²sl a 0,30 m²st/m²sl. Suposa una reducció del 64,70%. 

3. Que l'índex d'edificabilitat bruta residencial ha passat de 0,70 m²st/m²sl a 0,27 m²st/m²sl. Suposa una reducció 
del 61,43%. 

4. Que l'índex d 'edificabilitat bruta complementària ha passat de 0,15 m²st/m²sl a 0,03 m²st/m²sl. Suposa una 
reducció del 80%. 

S. Que a l'àmbit del PMU-08, en el que l'ajuntament és propietari majoritari, també s'estableixen aquestes 
reduccions dràstiques de l'edificabilitat, però curiosament en l'informe del tècnic municipal es recomana mantenir 
l'edificabilitat per motius patrimonials i, en l'acord municipal d'aprovació inicial del POUM es pot interpretar que 
així s'acorda. 

6. Que la densitat d'habitatges per hectàrea ha passat de 70 a 28. Suposa una reducció del 60% en termes relatius i 
de 237 sobre les 342 anteriors en termes absoluts, quasi bé un increïble 70%. 

7. Que els espais lliures augmenten del 15 al 25% i la seva disposició és vinculant per al planejament derivat. 

8. Que els equipaments també augmenten del 7 al 10% i la seva disposició també és vinculant. 

9. Que entre els espais lliures i els equipaments s'ocupa la totalitat dels terrenys compresos entre el carrer ja 
existent i el torrent de la Xamora. En conjunt, es tracta d'uns paràmetres fora de tota justificació i que limiten 
excessivament els espais d'aprofitament edificable. 

10. Que la tipologia establerta per a les edificacions és la d’edificació en filera amb alçada màxima de dues 
plantes, permetent-se anteriorment sis plantes en ordenació volumètrica semi-intensiva. Un altre canvi total de 
les condicions que, conjuntament amb els paràmetres anteriors, altera profundament els valors dels terrenys, que 
proposa un model molt discutible per a una zona tant cèntrica de la ciutat i que produeix la pèrdua d'interès com 
a element reequilibrador de la població al voltant del Nucli Antic de Valls. 

11. Que malgrat l'eliminació del pont sobre el torrent de la Xamora, obra prevista en el PGOU’86, segons la pròpia 
avaluació econòmica i financera del nou POUM, la repercussió econòmica s'enfila fins als 177,41 €/m²st, valor que 
és considerablement més alt als calculats per als àmbits dels altres plans de millora urbana i que entre les 
despeses internes i la part imputada dels costos del sanejament dels torrents ascendeix en promig a 74,25 €/m²st, 
és a dir, un 139% més elevat. 

12. Que en les despeses d'urbanització estimades no estan contemplats conceptes prou importants com les 
connexions de serveis exteriors, les indemnitzacions per edificacions a enderrocar, les despeses de consolidació 
dels equipaments a cedir, les despeses del planejament i de la gestió urbanística, ... estimem que aquests 
conceptes poden suposar un increment al voltant del 40/50% amb el que la repercussió estaria fàcilment per sobre 
els 250 €/m²st situant-se, per tant, en la franja que en el document d’avaluació econòmica i financera del nou 
POUM es defineix com a categoria 1, segons el següent redactat textual: Sectors i polígons d'actuació amb 
viabilitat en risc. Es corresponen amb els sectors en els que la càrrega de la despesa d'urbanització pel percentatge 
de sostre que l'ha de suportar es superior a 160€/m²st. 

Per tot això, demana: 

- La desestimació de l’aprovació provisional del POUM sotmès a informació pública en els termes actuals. 

- La reformulació del POUM, mantenint els pactes signats en el conveni ratificat el 26 d'abril de 1999 respecte al 
PERI 2 El Prado. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
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això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

El PERI 2 El Prado forma part d’una sèrie de polígons i sectors delimitats pel planejament vigent a l’entorn del nucli 
antic de Valls que, malgrat el seu gran potencial de nova construcció d’habitatges (entorn als 1.300 hbtg) no han 
aconseguit materialitzar-se. 

Davant d’aquesta problemàtica, l’Avanç del POUM de Valls proposava reordenar i regular aquests espais de 
transformació potencial en atenció a tres criteris bàsics: 

 Una densitat i intensitat de la nova arquitectura coherent amb la localització estratègica d’aquest àmbit a tocar 
del barri antic en un espai d’alta significació paisatgística per l’entorn en el que estan emplaçats. 

 Una delimitació, en termes de superfície dels sectors a desenvolupar de menor extensió, que possibiliti una 
construcció seqüencial més acord amb la capacitat i dinàmica pròpies de la ciutat de Valls. 

 Una delimitació dels sectors que integri de forma molt més explícita el criteri de la gestió possible, i axó vol dir 
que inclogui menys propietaris, menys afectacions amb una minimització de les indemnitzacions a incloure en el 
sectors i una major homogeneïtat de la propietats incloses dins de cada sector a delimitar. 

Seguint aquests criteris, el POUM aprovat inicialment ha fraccionat l’àmbit de l’antic PERI 2 El Prado en tres sectors 
subjectes a la formulació dels corresponents plans de millora urbana de superfície, característiques físiques i 
aprofitaments similars, per tal de facilitar la seva gestió urbanística. 

El POUM aprovat inicialment delimita el Pla de millora urbana Molí dels Çacelada amb els següents 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. 

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, la zona bàsica 
d’edificació en filera, clau 5. 

La voluntat del POUM aprovat inicialment és que el PMU ordeni aquest sector amb un teixit residencial similar al dels 
barris veïns de La Candela i La Fraternal.  

S’ha verificat que, en tant que el sòl d’aprofitament màxim és del 45%, l’índex d’edificabilitat neta mitjà estarà a 
l’entorn del 0,65 m²st/m²sl, per sota de l’índex de 0,80 m²st/m²sl del teixit veí del barri de La Candela i de 
l’edificabilitat del Grup la Fraternal (entorn del 1,15 m²/m²). És per això que es proposa augmentar l’índex 
d’edificabilitat bruta total del sector fins al 0,40 m²st/m²sl per tal que en el desenvolupament del PMU, l’índex 
d’edificabilitat neta mitjà es situï a l’entorn del 0,90 m²st/m²sl. 

 

Al respecte de la viabilitat econòmica, el punt 4.3 de la Memòria del POUM conté l’anàlisi de la viabilitat financera de 
les actuacions derivades de l’execució del Pla, tal i com estableix l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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Donada l’actual situació econòmica en general, i la immobiliària en particular, fa que resulti més complex la 
justificació de la viabilitat econòmica de les actuacions. És per aquesta raó que, en el present POUM, es creu necessari 
i oportú analitzar la viabilitat econòmica de les diferents actuacions i, dins dels diferents escenaris possibles a 
analitzar, fer-ho a partir del càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge de sostre del 
sector que, una vegada descomptat l’aprofitament urbanístic de cessió a l’administració que exigeix la legislació 
vigent, haurà de suportar el sector o polígon d’actuació i comparant aquesta despesa respecte el valor en venda dels 
diferents productes immobiliaris que es reparteixen en el sectors i polígons del planejament delimitats de forma que 
del resultat se’n pugui concloure la viabilitat o no de les actuacions que es proposen, així com aquelles mesures, que 
dins del marge que permet la gestió i execució d’aquestes actuacions, es pugui millorar el balanç entre despeses i 
ingressos. 

En aquest escenari, el càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre el percentatge del sostre del sector 
delimitat que suporta la càrrega d’urbanització, és un dels escenaris més habituals per avaluar la viabilitat econòmica 
d’una actuació, i consisteix en valorar la càrrega urbanística sobre el sostre que l’ha de suportar que, en la major part 
de les diferents actuacions que en el POUM es proposen, es correspon amb el 90% del sostre total, ja que el 10% 
restant, és l’aprofitament objecte de cessió lliure de despeses d’urbanització (en el cas dels nous sòls urbanitzables, 
aquest percentatge de cessió de l’aprofitament urbanístic és del 15%). 

El valor de la despesa d’urbanització interna sobre el sostre dona sempre una referència aproximada de la càrrega 
urbanística que haurà de ser avaluada en els instruments de gestió en termes de càrrega sobre l’aprofitament 
urbanístic ponderant, per cada tipus de sostre, la despesa que haurà de suportar. 

Les dades econòmiques respecte el valor de repercussió de sòl o sostre de la venda dels diferents productes 
immobiliaris que han de suportar aquesta càrrega, es calculen en base a un percentatge màxim del valor de venda del 
producte immobiliari. 

Si prenem com a preu de referència el valor de venda de l’habitatge lliure de 1.957,14 €/m² construït de Valls i, a 
partir de l’experiència professional de les actuacions residencials que es poden considerar viables en el futur, podem 
considerar que els valors d’aquests escenaris de viabilitat econòmica en base a la repercussió màxima d’urbanització 
per m² de sostre residencial plurifamiliar són els que s’assenyalen a continuació: 

1. Escenari de càrrega urbanística baixa: 6% del valor de venda (117,43 €/m²st). 

2. Escenari de càrrega urbanística mitja: 8% del valor de venda (156,57 €/m²st). 

3. Escenari de càrrega urbanística alta: 10% del valor de venda (195,71 €/m²st). 

Pel que fa a les despeses d’urbanització interna i, per tant, pel càlcul de la despesa total d’urbanització dels diferents 
sectors, s’han emprat els valors habituals en aquest tipus d’actuacions, amb un valor unitari de 150 €/m² de sòl per la 
despesa d’urbanització dels vials i un valor de 20 €/m² de sòl per la urbanització dels espais lliures de tipus forestals i 
de 50 €/m² de sòl per la urbanització de les zones verdes i els espais lliures de caràcter més urbà. 

Pel que fa a les despeses de la reordenació del clavegueram dels torrents de Valls, el POUM determina que les 
actuacions de renovació dels col•lectors del clavegueram situats en la llera dels torrents de Valls seran costejades a 
partir d’una doble font de finançament, d’acord amb els criteris que s’estableixen que s’estableixen a continuació: 

• Les actuacions de renovació dels col·lectors del clavegueram situats en la llera dels torrents de Valls i que 
discorren o afecten sòls subjectes a sectors o polígons d’actuació es consideren despesa urbanística d’aquests 
mateixos sectors o polígons d’actuació per la seva vinculació espacial als mateixos i aquesta càrrega tindrà el 
concepte de despesa d’urbanització del sector o polígon d’actuació. No obstant això, i als efectes de no posar en 
perill la viabilitat econòmica dels sectors, s’estableixen dos limitacions: 

- Els sectors o polígons d’actuació amb major càrrega interna (>120 €/m²st) tindran una reducció del 50% de 
la repercussió del clavegueram a fi i efecte de no posar en perill la viabilitat econòmica del sector 

- La càrrega corresponent a la reordenació del clavegueram no serà superior al 20% de la càrrega interna pel 
conjunt del 90% del sostre que ha de suportar les despeses d’urbanització de cada sector o polígon d’actuació. 

• La resta de la despesa no coberta per la font de finançament especificada en el punt anterior serà assumida per 
l’ajuntament de Valls que podrà permutar, en cada cas, part de l’aprofitament urbanístic que li correspon en 
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cada sector o polígon d’actuació, a canvi de no assumir aquestes despeses de la renovació dels col•lectors situats 
en la llera dels torrents. 

Aquests criteris establerts pel POUM seran precisats i concretats amb el corresponent “Pla especial de reordenació del 
clavegueram del torrents”. 

Aquesta càrrega no posa en perill la viabilitat econòmica dels esmentats sectors tal i com es pot comprovar en el 
quadre que s’adjunta seguidament. 

 

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

Pel que fa al sector PMU-09 Molí dels Çacelada, els valors estan en el límit de la categoria que es considera de sectors i 
polígons de viabilitat moderada. En aquest cas, es tracta d’un sector de planejament bastant singular per la tipologia i 
la posició privilegiada que ocupa en el conjunt de la ciutat de Valls i, per aquesta raó, amb un marge superior de valor 
de venda del producte immobiliari que ha de garantir i repercutiran favorablement en la seva viabilitat en el moment 
de la seva execució i, per tant, també es considera viable econòmicament. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar l’índex d’edificabilitat bruta total del sector, augmentant-lo a 0,40 m²/m². 

PMU-10. Provença 

A-070_Josep Maria Fossas Feliu, en representació de la JUNTA COMPENSACIÓ PLA ESPECIAL 6 PROVENÇA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa: 

- Que el Pla especial 6 Provença, aprovat definitivament el 13 de juny de 2001, culminava un procés iniciat a 
principis dels anys 80, i que va integrar en un sòl àmbit el sector de l'antic PP Provença, aprovat el 19 de juny de 

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE
SOSTRE 
TOTAL

HBTG 
TOTALS

Reper 
sobre 
sostre

Reper 
sanej 

torrents 
base

Reper sanej 
torrents 
corregida

Total 
reper

m² m²

PMU's residencials plurifamiliars 274.947 179.997 1.580 71,48

PMU-01 VALLENSE 8.280 6.624 62 62,50 12,14 12,14 74,64

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS 16.839 14.313 134 71,90 12,38 12,38 84,27

PMU-03 MOLINS 10.222 7.667 71 51,85 8,63 8,63 60,48

PMU-04 CONVENT DEL CARME 37.432 29.946 280 48,61 5,80 5,80 54,41

PMU-05 HORT DE PANDO 12.485 12.485 118 63,89 4,10 4,10 67,99

PMU-06 LES PARELLADES 12.758 12.120 114 46,78 7,45 7,45 54,24

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT 4.393 3.734 35 78,43 33,34 15,69 94,12

PMU-08 FONT D'EN BOSCH 10.570 8.985 84 68,63 9,74 9,74 78,37

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA 37.482 14.993 104 118,06 11,53 11,53 129,59

PMU-10 PROVENÇA 32.500 13.975 104 112,40 112,40

PMU-11 CASERNA 19.054 7.622 70 83,33 18,58 5,80 89,13

PMU-12 CARRER BISBE MORA 34.500 15.648 162 97,99 15,50 15,50 113,49

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT 6.503 5.345 32 44,61 35,27 8,92 53,53

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA 1.796 1.796 12 41,67 41,67

PMU-15 CARRER NOU 17.955 12.569 89 66,67 66,67

PMU-16 FILADORS 9.025 9.025 81 50,00 18,29 10,00 60,00

PMU-17 RAMON BARBAT 3.153 3.153 28 58,33 27,53 11,67 70,00
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1985 i el sector del PERI 6 fixat al PGOU vigent. Entre mig calgué superar una venda irregular de parcel·les de 
caràcter unifamiliar, una sentència del tribunal contenciós-administratiu sobre la classificació d'uns terrenys 
externs, la fallida econòmica dels primers promotors, varis canvis en els projectes de compensació, la 
reorganització de propietaris i creditors amb aixecament de càrregues registrals, els pactes amb l'ajuntament 
renunciant a reversió de cessions i a l'execució del PP Provença, i finalment una modificació puntual del PG que 
aprovat definitivament el 8 de novembre del 2000 fixava les regles de l'agrupació dels dos sectors. 

- Que en concepte del 10% de l'aprofitament urbanístic corresponent al PP Provença, en escriptura de data 
26/11/88 es va cedir a l'ajuntament la finca registral núm. 6126 de 3.004 m² a la zona del Vilar i que l'ajuntament 
va destinar a equipaments esportius. 

- Que en data 15 de març del 2002, la Junta de Compensació constituïda el 15 de febrer del mateix 2002 per 
escriptura pública autoritzada pel notari senyor Manuel Rius Verdú, va presentar a l'ajuntament per a ser 
tramitats conjuntament: l'escriptura pública de constitució de la Junta de Compensació, les bases d'actuació de la 
Junta de Compensació, els estatuts de la junta de Compensació, el projecte de compensació i el projecte 
d'urbanització del PE6-Provença, havent-se aprovat els tres primers documents i sense que ens consti l'aprovació 
dels projectes de compensació i d'urbanització. 

... 

- Que les prescripcions del nou POUM modifiquen substancialment el caràcter de la zona i no s'adapten als 
interessos dels propietaris, molts dels quals ja hi van comprar parcel·les als anys 80 amb la il·lusió de fer-s'hi un 
habitatge unifamiliar. El model d'edificacions previstes en blocs plurifamiliars no solament no respon als 
interessos d'aquests propietaris sinó que també entenem que, en el mercat immobiliari actual de Valls, són els que 
menys demanda tenen i, per contra, constitueixen la major part de l'oferta existent. 

... 

- Que, per altra part, no podem entendre els canvis radicals que planteja el nou POUM pel que signifiquen 
d’anul·lació de tot el que s'ha fet fins ara, de pèrdua de més de 30 anys de feina, de pèrdua d'inversions i cessions 
ja fetes, ... I tot això per què? Quins són els interessos generals de la població que justifiquen l’anul·lació del 
nostre Pla? Quins problemes crearíem amb el nostre Pla que justifiquen aquesta postura tan radical? És conscient 
l'ajuntament de les conseqüències que, per a totes les parts, suposa aquesta falta absoluta de respecte i 
sensibilitat cap a un grup de ciutadans? Fins a quin punt l'equip redactor del POUM coneix tots els antecedents 
d'aquest cas? 

Per tot això, demana: 

- La desestimació de l’aprovació provisional del POUM sotmès a informació pública en els termes actuals. 

- La reformulació del POUM, respectant el vigent PE-6 Provença, aprovat definitivament el 13 de juny de 2001. 

- L’obertura d’un nou període d’informació pública del document revisat. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 
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Malgrat els antecedents citats en l’al·legació, la realitat és que els terrenys situats entre la via ferroviària, la carretera 
de Montblanc, el CEIP Baltasar Segú i el torrent de Sant Pou segueixen, a dia d’avui, sense formar part de la realitat 
urbana de la vila de Valls. 

D’acord amb l’article 57.4 del TRLU: 

... és sostre residencial de nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si 
s’admet indistintament amb altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanística municipal per als sectors de 
sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans 
de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a. No es 
considera en cap cas sostre residencial de nova implantació i no computa en el càlcul:  

a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els dits sectors o polígons.  

b) El sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació aprovats 
definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en els quals regeixen les determinacions del pla 
urbanístic derivat aprovat. 

Malgrat la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació el 24 de febrer de 2003, el 
POUM aprovat inicialment no respecta les determinacions del Pla especial 6 Provença. Per tant, per aplicació de 
l’article 57.4, ha de ser considerat com a sostre de nova implantació. 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 POUM aprovat inicialment proposa canviar el teixit de baixa densitat previst en el vigent Pla especial 6 Provença, de 
tipologia unifamiliar aïllada o en filera, per un teixit residencial més dens, de tipologia plurifamiliar, per tal de facilitar 
el desenvolupament del sector i possibilitar la construcció dels habitatges de protecció pública previstos. Amb aquest 
objectiu, l’índex d’edificabilitat bruta total s’augmenta de 0,439 m²st/m²sl a 0,50 m²st/m²sl; la densitat màxima 
d’habitatges bruta de 20 hbtg/ha a 47 hbtg/ha; i el nombre màxim d’habitatges de 68 a 155.  

Finalitzat el termini d’exposició pública del POUM aprovat inicialment, la junta de compensació del Pla especial 6 ha 
fet arribar a l’ajuntament de Valls una proposta de planejament del sector en la que es manté l’ordenació i les 
tipologies del pla especial vigent (amb 14 habitatges aïllats de 283 m² de sostre de mitjana i 51 habitatges en filera de 
200 m² de mitjana), tot recollint la proposta de prolongació del carrer situat al nord del CEIP Baltasar Segú que ha de 
creuar el torrent de Sant Pou, d’acord amb el POUM aprovat inicialment. 

Si la voluntat de la junta de compensació del Pla especial 6 és mantenir, en la mesura de lo possible, les tipologies 
unifamiliars previstes, caldrà que el pla de millora urbana disminueixi el nombre o el sostre d’aquestes edificacions i 
introdueixi tipologies més adequades per a la construcció dels habitatges de preu assequible. 

Per tal de fer-ho possible, es considera oportú mantenir el sostre previst en el pla especial 6 Provença, però 
incrementar el nombre màxim d’habitatges del sector. 

Al respecte de la cessió d’aprofitament urbanístic que aquests sòls ja varen cedir en el seu dia en virtut de les 
obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística, que ara es modifiquen en el present POUM, caldrà que 
es descompti de les noves obligacions.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

A-100_Magí-Joan Batet Terreu, en representació de SOCIETAT PARTIDA IRLES, S.L. 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

A-101_Magí-Joan Batet Terreu, en representació de SOCIETAT PARTIDA IRLES, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. 

A-106_Pilar Agulló Musolas, en representació de SOCIETAT PARTIDA IRLES, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

A-107_Mercè Mateu Fàbregas, en representació de SOCIETAT PARTIDA IRLES, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 
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 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

A-108_Eulàlia Olivé Ollé i Josep Maria Olivé Ollé, en representació de OLIVÉ OLLÉ IMMOBILIARIA, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

A-111_Juana Jabalera Padial, en representació de SOCIETAT PARTIDA IRLES, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

A-112_Gregorio Espinosa Yllezcas, en representació de SOCIETAT PARTIDA IRLES, S.L. 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-070. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-070. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà revisar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús del sector. També caldrà especificar 
que de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic que li atorga el POUM al sector PMU-10 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. 

PMU-18. Mossèn Martí – Carretera Montblanc 

A-060_Jaume Renyer Alimbau, en representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

La seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell està ubicada al carrer Mossèn Martí número 3. El Pla General de Valls 
qualifica la parcel·la com a sòl urbà, amb la classificació urbanística de codi 18b - industrial urbana, amb ús públic 
admès i té la condició de solar. 

El POUM aprovat inicialment modifica l'ordenació urbanística actual i incorpora la propietat d'aquesta corporació (la 
seu comarcal) dins de l'àmbit del Pla de millora urbana de transformació 18 (Ctra. de Montblanc – C/ Mossèn Martí, 
PMU-18), passant d'aquesta manera, de ser una parcel·la amb la condició de solar a un edifici fora d'ordenació, en el 
qual únicament s'admetran les mínimes obres de reforma que per aplicació de la legislació sectorial siguin 
obligatòries pel manteniment de l'activitat sense que sigui possible realitzar obres de millora o ampliacions de 
l'activitat que redundarien en l'import de la indemnització que podria correspondre en el moment d'executar-se el 
planejament. 

... 

Demana que es prenguin en consideració les observacions formulades en la tramitació del POUM de Valls, a fi 
d'evitar lesions i perjudicis als interessos d'aquest ens públic comarcaL, considerant que l'immoble on actualment 
s'ubiquen les dependències del Consell Comarcal de l'Alt Camp s'ha inclòs al PMU-18. 

Valoració de l’al·legació: 

El PGOU vigent qualifica les parcel·les situades en l’illa delimitada entre la carretera de Montblanc, el carrer de 
Mossèn Martí, el carrer de Santa Joaquima de Vedruna i el torrent de la Xamora de forma diversa: àrees de servei, clau 
5b; sistema de parcs i jardins, clau 6b; zona d’eixample intensiu residencial, clau 12a; zona industrial urbana, clau 
18b, i zones complementàries destinades a aparcament i magatzem, clau 19a. Actualment hi trobem un seguit 
d’activitats variades, algunes d’elles en situacions de disconformitat. 

El POUM aprovat inicialment delimitava un sector subjecte a pla de millora urbana amb els objectius següents: 

a) Ordenar el 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 carrer de Santa Joaquima de Vedruna. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal de donar continuïtat al parc perifluvial del torrent 
de la Xamora. 
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A partir del major coneixement adquirit durant el procés de redacció del pla especial dels torrents de Valls s’ha 
constatat que una gran part dels sòls actualment qualificats com a sistema de parcs i jardins estan considerats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua com a Domini Públic Hidràulic i, conseqüentment, no cal que s’incloguin en cap sector 
per asseguar la seva cessió.  

Tant mateix, es considera oportú que el POUM mantingui els mateixos objectius per a aquest àmbit, proposant una 
ordenació directa que ho faciliti, encara que sigui de forma diferida en el temps. Amb aquest objectiu, es proposa 
adaptar les qualificacions i les condicions d’ordenació de les edificacions a les existents actualment, preveient un espai 
lliure d’edificació en la part oest de les parcel·les sobre el que pugui efectuar-se una servitud de pas que permeti una 
continuïtat del carrer de Santa Joaquima de Vedruna, un espai-balcó sobre el torrent de la Xamora. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà reconèixer el caràcter de sòl urbà consolidat d’aquesta i altres parcel·les de l’entorn i 
qualificar-la en base als usos existents i als objectius fixats en la Memòria d’ordenació. 

A-105_Jaume Renyer Alimbau, en representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-060). 
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4. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

PPU-01 / PPU-02 

A-028_Carles Fort Montefusco, en representació de ASENTIA PROJECT, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de 10 finques incloses a l’àmbit del sector del PP-7 Freixa del PGOU vigent, ara 
parcialment incloses en el PPU-02 delimitat pel POUM aprovat inicialment. Demana; 

- ajustar l'edificabilitat del sector PPU 02 per tal que, com a mínim, tingui una edificabilitat neta superior a 0,95 
m²st/m²s; 

- una edificabilitat global mínima del sector PPU-01 de 29.638 m² amb un índex brut de 0,54 m²st/m²s; 

- que l'índex d'edificabilitat complementari a ambdós sectors no sigui superior a 0,05m²st/m²s, suficient per 
atendre les necessitats dels sectors i la configuració del caràcter de la rambla projectada; 

- que el cost de la construcció del pont del Prado a assumir pels sectors ha de ser, com a molt, el material 
pressupostat en el seu moment, i s'hauria de repartir entre ells en funció del seu aprofitament, així com que 
donat que dóna servei i beneficia a altres àmbits de la ciutat, aquesta n'assumeixi una part. 

Valoració de l’al·legació: 

No es considera oportú modificar l’índex d’edificabilitat bruta total de 0,51 m²st/m²sl que ha estat establert com a 
màxim per als quatre sectors de sòl urbanitzable delimitat i ha estat consensuat en totes les comissions de seguiment 
del POUM. En canvi, es considera que fixar l’índex d’edificabilitat bruta complementària en 0,05 m²st/m²sl no significa 
un canvi substancial en el model escollit per a la ciutat de Valls. 

Es considera oportú considerar repartir l’assumpció del cost del pont del Prado sobre el torrent de Sant Pou de forma 
proporcional als aprofitaments dels dos sectors directament beneficiats. Per tant, el PPU-01 haurà d’assumir el 47,26% 
i el PPU-02 el 52,74% restant. 

Malgrat això, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017 acordà 
emetre informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es 
preveia sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

El POUM estableix com a carrega en els sectors PPU-01 Freixa i PPU-2 Reto el cost de la construcció del pont del 
Prado sobre el torrent de Sant Pou que en el seu dia va ser assumit per l'Ajuntament de Valls, en els següents 
percentatges 47,26% i 52,74%. 

Aquest pont es va construir entre els anys 1995 i 2000 (segons dades de les ortofotos de l'lnstitut Cartografic), per la 
seva construcció l'Ajuntament va tramitar la "Modificació puntual del PGOU en el SUP (PP.5) i SUNP (PP.8) antiga 
clau 25, variació ambit i estructura viaria" -exp 1998/758/T-, en la que es reassignaven les carregues dels ponts 
previstos pel PGOU. La modificació del Pla general assignava el 30% del cost del pont del Prado a l'antic sector del 
PP5 i la resta l'assumia l'Ajuntament. 

Les carregues urbanístiques corresponen a obres pendents d'executar o completar, no les ja executades, amb el que 
no procedeix establir com a carrega urbanística en els sectors PPU-01 Freixa i PPU-2 Reto el cost de la construcció 
del pont del Prado ja executat i que en el seu dia va ser assumit per l'Ajuntament. 

• Prescripció 1.4.2. No procedeix establir com a carrega urbanística en els sectors PPU-01 Freixa i PPU-2 Reto el 
cost de la construcció del pont del Prado assumit per l'Ajuntament i ja executat. 
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Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà variar els paràmetres d’ordenació, edificació i ús i les condicions de gestió i execució, 
d’acord amb el que s’ha valorat anteriorment. Així mateix, caldrà anular la càrrega urbanística de la construcció del 
pont del Prado, ja executat. 

PPU-03 Ruanes / PPU-04 Cal Gaia 

A-095_Gerard Nogués Balsells, en representació de la CANDIDATURA UNITÀRIA POPULAR (CUP) 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que la classificació com a sòl urbanitzable delimitat del PPU-03 "Ruanes" i del PPU-04 "Cal 
Gaia" i la classificació com a sòl urbanitzable no delimitat del sector "Porta de Nulles" no compleix els criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible establerts a l'article 3 del Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Valoració de l’al·legació: 

El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona assigna a Valls l’estratègia de creixement potenciat i determina que el 
POUM ha de fer una major previsió de sòl de desenvolupament urbanístic que la que resultaria de considerar només les 
seves necessitats internes. De fet, en la memòria del PTPCT, s’indica que Valls podria tenir un increment d’entre 2.380 
nous habitatges principals (escenari de referència) i un màxim de 8.628 (escenari anomenat nod 4) un nombre total 
estimat de 15.672 habitatges principals al 2026, finalment proposats (memòria del PTPCT, apartat 2.3, escenaris 
econòmics i demogràfics, pàgines 2.24 i 2.25). 

Amb tot, el POUM ha estat dimensionat en coherència al resultat de participació ciutadana, en què hi ha hagut un 
ampli consens en un model de creixement moderat i una oferta de nou habitatge suficient però continguda i 
diversificada, tot mantenint una proporció similar en relació l’habitatge principal a l’actual. 

Recuperant les estimacions de llars al 2026, aquestes podrien moure’s en una forquilla que aniria de les 10.100 a les 
12.500 unitats, amb una previsió de noves llars que podria moure’s entre les una mica més de 600 en un escenari de 
mínims a les quasi 2.950 unitats en un escenari de plena recuperació i dinamització econòmica i, per tant, 
demogràfica.  

El nombre de llars estimades a l’any 2026 per Valls no es tradueix automàticament en nombre d’habitatges totals 
necessaris sinó que cal comptar amb un marge de cobertura entre oferta i demanda, amb coeficients de mercat 
suficients (sempre es situen entorn a 2,00 o 2,50) que garanteixin, si és possible, que no es produirà un rescalfament 
del mercat per la major escassetat de sòl destinat a la construcció i producció immobiliària d’habitatges. Les noves 
unitats d’habitatge necessàries (incloses les noves llars estimades) podrien oscil·lar entre les 1.500 i les 7.400 si el 
termini considerat és el 2026, i les 1.900 i les 9.300 si es considera el 2030 com a termini final, si es mantenen els 
escenaris de mínim i de màxim anteriorment exposats com a marcs de referència. 

 

 

 

 

 

Així doncs, el conjunt del dimensionat del POUM, pel que fa a l’oferta residencial és situa a l’entorn dels 7.400 
habitatges nous, dels que poc més del 50% (3.928 habitatges que equivalen a un 51,31% del total de l’oferta residencial 
del POUM) es situen en el sòl urbanitzable no delimitat, entenent aquest dimensionat com un veritable sòl de reserva 
de futur, ja que l’aposta residencial del Pla es centra en el la ciutat existent, amb una especial atenció en el nucli 

Baix Mitjà Alt

Llars al 2010

Nous habitatges principals al 2026 606 1.757 2.934

Resta habitatges 2026 909 2.636 4.402

Habitatges totals 2026 1.516 4.394 7.336

9.511
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antic. D’acord amb l’anterior es pot afirmar que el Pla es centra en la seva planificació sobre el conjunt de la ciutat 
existent amb una previsió de creixement en extensió molt limitada, ja que dels 3.498 habitatges que el Pla en 
determina sobre diferents sectors i polígons d’actuació, el 66%, dos de cada tres, que equivalen a un total de 2.316 
habitatges, ho són en diferents actuacions sobre sòl urbà no consolidat, ja sigui amb plans de millora urbana o sobre 
polígons d’actuació i el 33% restant sòl actuacions d’extensió urbana sobre sòl urbanitzable 

 

El POUM aprovat inicialment delimita dos sectors de sòl urbanitzable a llevant del eixample de Valls, a l’altre banda 
del torrent del Catllar (PPU-03 Ruanes i PPU-04 Cal Gaià, de 5 i 7 ha de superfície, respectivament). Els seus objectius 
són: ordenar els dos sectors en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d’ordenació establerts en 
la Memòria del POUM, i en coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir i recuperar els espais 
lliures del marge esquerra del torrent del Catllar que conformaran el Parc perifluvial del torrent del Catllar; obtenir la 
titularitat del sòl dels terrenys que es qualifiquen d’equipament; aconseguir un vial de connexió sud pel nucli antic i 
l’eixample que, en paral·lel a la carretera C-37, voregi el parc perifluvial del torrent del Catllar; i 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. 

Així mateix, en la mateixa zona el POUM aprovat inicialment defineix un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat (àmbit 
Porta de Nulles, de 40 ha de superfície). El seu objectiu és garantir la disponibilitat de sòl destinat a localitzar usos 
residencials a llevant de la ciutat de Valls, en contigüitat amb el sòl urbà ja existent en cas que es compleixin les 
condicions temporals, dimensionals, posicionals, projectuals i de gestió establertes pel POUM. 

 

Cal assenyalar que la justificació de l’assoliment de l’objectiu de desenvolupament sostenible estan àmpliament 
recollits en diferents apartats de la Memòria de l’ordenació del POUM aprovat inicialment (en els que fa referència 
tant a les línies estratègiques del nou Pla, com a la reorientació del model de creixement) així com en l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. No obstant, seguidament es fa una síntesi d’aquells aspectes significatius referits, en concret, 
al compliment d’aquest requeriment: 

A través de les seves directrius estratègiques, el Pla proposa un model que garanteix la utilització racional del territori, 
conjuminant tant les necessitats de creixement i funcionalitat com la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics: 

 El Pla reorienta el model de creixement i defineix un projecte urbà de Valls que permet completar la ciutat 
existent i, complementàriament, requalifica l’espai interior de la ciutat en aquells àmbits susceptibles de 
transformar-se o reordenar-se de manera que es puguin reestructurar els sistema d’espais lliures i vialitat, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat urbana i de la ciutat. 

 El model residencial del planejament proposat opta per un model compacte, de densitat raonable, que 
complementi els teixits existents i alhora incorpori, d’una manera coherent, altres tipologies d’edificació que 
cobreixin la demanda existent. El desenvolupament del Pla ha de possibilitar una nova política d’habitatge 
protegit. 

 El Pla proposa un nou model d’espais lliures que millori la condició actual de fragmentació del municipi, 
integrant els espais lliures territorials i els verds urbans de la ciutat en un sistema articulat de relacions. En 
aquest sistema, l’espai lliure fa a la vegada la doble funció de reestructuració interna al municipi i de 
restabliment de les continuïtats entre les diferents peces territorials. 

 El Pla incorpora el patrimoni arquitectònic i ambiental de Valls com un element de la nova ordenació. Això ha 
comportat una atenció especial en la redacció del Catàleg de béns a protegir en el que es reconeixen els edificis i 
conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Valls. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 
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5. SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 

Porta de Picamoixons 

A-004_Jesús López López 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari d’una finca inclosa en l’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat “Porta de Picamoixons”, del 
POUM aprovat inicialment. Aquesta finca està inclosa en el sector de sòl urbanitzable delimitat PP5 del 
planejament general vigent. La finca, que té accés pel carrer Alt Camp número 34, havia tingut antigament la 
consideració de solar. 

Demana que es consideri la finca com a sòl urbà consolidat, codi 5c8 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’al·legació, el Pla general vigent no classifica la finca objecte de l’al·legació com a sòl urbà. 
Malgrat que a finals dels anys 90 del segle passat es va construir el pont sobre el torrent de Sant Pou, permetent la 
urbanització del carrer del Prado fins al seu enllaç amb el carrer de l’Alt Camp, no es va produir cap procés urbanístic 
que modifiqués el règim dels sòls del seu entorn. D’acord amb això, no podem considerar que la finca esmentada hagui 
variat la seva classificació ni tingui consideració de solar. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-023_Jordi Bonastre Bovés, en representació de SOCIETAT RESIDENCIAL IRLES, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant constata que el POUM aprovat inicialment ha introduït una sèrie de modificacions en el contingut i en la 
temporalitat per al desenvolupament del PP8. 

Demana que es consideri el retorn a les condicions de contingut i temporalitat vigents. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 
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El POUM aprovat inicialment ha classificat unes 40 hectàrees de sòl situat a ponent del nucli urbà de Valls dins l’àmbit 
de sòl urbanitzable no delimitat “Porta de Picamoixons”. Per a la delimitació urbanística d’un sector de sòl 
urbanitzable no delimitat cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic de 
delimitació. Entre altres condicions establertes pel POUM aprovat inicialment (temporals, dimensionals, posicionals, 
projectuals i de gestió), no es podrà delimitar cap nou àmbit de sòl urbanitzable d’ús residencial fins que no estigui 
consolidada la urbanització del 50% de la superfície total dels plans de millot a urbana a l’entorn del nucli antic (PMU-
01; PMU-02; PMU-03; PMU-04; PMU-05; PMU-06; PMU-07; PMU-08; i PMU-09). 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

Porta de Nulles 

A-030_Albert Abulí Nuñez, en representació de Josep Maria Raimón Palmes Cosido, Maria, Montserrat, 
Francisco, Paula, Maria, Antonio i Carme Palmés Culleré Cosido 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Els al·legants són propietaris d’una superfície aproximada de 6.334 m² ubicada en l’àmbit de sòl urbanitzable no 
delimitat “Porta de Nulles”. 

Cal que els hi sigui notificada, en la seva condició de propietaris, qualsevol actuació que es dugui a terme en el 
citat àmbit de sòl urbanitzable no delimitat.  

Valoració de l’al·legació: 

D’acord amb la legislació urbanística vigent, en el cas de presentació d'al·legacions a l’aprovació inicial del POUM, 
desprès que aquest assoleix el següent tràmit (aprovació provisional), l'interessat rebrà una notificació de l'acord del 
Ple Municipal amb l'informe sobre el resultat de les al·legacions i el tràmit que es pot fer contra el mateix, segons el 
cas. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. Un cop aprovat provisionalment el nou 
POUM caldrà notificar-ho a totes les persones interessades. 

A-054_Ramon Rovira Baldrich 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant adjunta dos rebuts d’IBI de dues propietats (ús residencial i ús industrial) i demana que s’integrin en la 
trama urbana de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

Els rebuts presentats es corresponen amb els de dues edificacions situades en una única finca (parcel·la 155 del polígon 
11, Rec de la Cavalleria). Aquesta finca, de 2.629 m² de superfície, està considerada com a rústega pel cadastre, tot i 
que les seves edificacions tributen com a urbà disseminat, com totes les edificacions situades en sòl rústec. 

La finca, situada a l’est del torrent del Catllar a uns 200 metres del sòl urbà, es troba dins l’àmbit de sòl urbanitzable 
no delimitat “Porta de Nulles” definit pel POUM aprovat inicialment. Per a la delimitació urbanística d’un sector de sòl 
urbanitzable no delimitat cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic de 
delimitació. Un cop aprovat definitivament el pla parcial urbanístic de delimitació caldrà redactar i aprovar un 
projecte de reparcel·lació i un projecte d’urbanització i executar les obres en ell previstes per tal d’integrar les noves 
finques resultants en la trama urbana de Valls. 
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Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà mantenir la classificació de sòl del POUM aprovat inicialment.  

A-092_Albert Abulí Nuñez, en representació de Josep Maria Raimón Palmes Cosido, Maria, Montserrat, 
Francisco, Paula, Maria, Antonio i Carme Palmés Culleré Cosido 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-030). 
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6. SÒL NO URBANITZABLE 

6.1. Canvi de classificació 

A-010_Angel Garcia Granero 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la parcel·la 312 del polígon 24, Plana d’en Berga. 

Demana que s’inclogui la finca en la urbanització Plana d'en Berga i esdevingui sòl urbà. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment reconeix com a sòl urbà no consolidat aquelles parcel·les que el Pla general vigent va 
incloure dins d’una unitat d’actuació que no ha estat executada encara. Per aquest motiu delimita un polígon 
d’actuació urbanística amb els següents objectius: millorar la urbanització dels vials i completar les xarxes de serveis 
de l'àmbit; i garantir la cessió i urbanització de les peces de sòl destinades a espais lliures, equipaments comunitaris i 
serveis tècnics i ambientals. 

Fins que no s’executin els deures dels propietaris de les parcel·les d’aquesta urbanització no es considera oportú 
ampliar el seu àmbit. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-013_Victor Martin 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, en data 19.04.2012, ja va presentar un suggeriment en el que proposava la consideració d’un àmbit de 
sòl urbanitzable delimitat, als voltants del nucli de Masmolets, destinat exclusivament per a un ús d'habitatge 
unifamiliar aïllat. 

De l'observació del POUM aprovat inicialment, evidencia que no s'ha previst en el mateix cap sòl (urbà o 
urbanitzable delimitat) en el qual l'habitatge unifamiliar aïllat sigui l'ús habitable únic i predominant tal com feia 
la nostra proposta, encara que en els diferents sectors delimitats, s'autoritzi aquest ús, però sempre en consonància 
amb el plurifamiliar, filera, etc, que seran, de ben segur, els predominants donades les densitats previstes properes 
als 50 hab/ha. Solament en el nucli de Picamoixons, es preveu un sòl urbanitzable delimitat amb un ús exclusiu per 
a habitatge unifamiliar aïllat, amb una densitat de 20 hab/ha (PP Coll de Mola). 

Demana la delimitació d'un sòl urbanitzable a la vora del nucli de Masmolets, d'una superfície al voltant de les 31 
ha, entre la nova A-27, a l'oest, Masmolets i la riera a l'est, i els límits de finques indicats al nord i sud, amb la 
possibilitat, lògica donada la seva extensió, d'execució per subsectors. 

Aquesta proposta intenta crear un sòl residencial d'alta qualitat donant a més, resposta a les necessitats de 
protecció necessàries pel nucli urbà de Masmolets envers l'afectació visual i paisatgística de la nova A-27. 

Valoració de l’al·legació: 
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El parc d’habitatges del municipi de Valls podria comptar amb unes 12.114 unitats (dades 2010). Els edificis destinats a 
habitatge són predominantment unifamiliars (81% dels edificis). 

Del teixit residencial que ha generat el PGOU del 88 hi trobem majoritàriament el teixit de baixa densitat, de tipologia 
unifamiliar aïllada o en filera que s'ha desenvolupat a través d'unitats d'actuació i plans parcials com la zona del Fornàs 
i Santa Gemma. 

A Valls, segons les dades del cens, es destina un 63% de sòl residencial a habitatge unifamiliar i un 37% a habitatge 
plurifamiliar. No obstant això, el planejament qualifica un 40,27% del sòl residencial a tipologies unifamiliars, un 
35,76% a tipologies plurifamiliars i un 23,97% a tipologies mixtes.  

L’habitatge unifamiliar es situa repartit pels diferents barris construïts a partir dels anys setanta: el barri dels Castells, 
Bon Sol, Mas Clariana, Santa Magdalena, les Comarques, Sant Josep Obrer, la Xamora, Santa Úrsula, part del Fornàs, 
Sol i vent o la Plana d'en Berga. Alguns es troben situats al voltant de l'eixample i el nucli antic i d'altres a la perifèria, 
habitualment delimitats pels torrents. En l’antic nucli històric hi destaca l'habitatge unifamiliar de més de tres plantes 
d'alçada.  

El POUM aprovat inicialment destina sòl suficient destinat a acollir habitatges unifamiliars (PPU-01; PPU-02, PPU-03, 
PPU-04, PPU-05, PMU-13, PMU-14, PAU-09, PAU-10, PAU-13, PAU-14 i PAU-22), sense que calgui hipotecar nous sòls 
d’extensió allunyats del sòl urbà actual. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-019_Anna Maria Magriña Castrejon, en representació de RAMON MAGRIÑÀ BATALLA, S.A. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que en el més de maig de 1999 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Valls i la 
societat que representa, que va portar a l'agost de 1999 a l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per 
a la delimitació d'un nou·sector (PP10 Ruanes) per a usos terciaris, que es va aprovar definitivament en data 
8.5.2002, essent publicat al DOGG número 3671 de 5.7.2002. El Pla parcial fou aprovat inicialment en data 
25.6.2010. Tanmateix i també com a part del conveni es van iniciar els tràmits per al desenvolupament de la UA7 
Antiga Fàbrica Dasca (Bases i estatuts, Junta de compensació i Projecte de compensació), així com el Projecte 
d'urbanització que es va aprovar inicialment en data 27.3.2006. 

Demana es mantinguin les determinacions establertes per al SUP PP-10 en el planejament vigent. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

Cal remarcar que, des de que el 18 de maig de 2010 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls va aprovar 
inicialment el pla parcial urbanístic terciari PP-10 Ruanes, la propietat no ha realitzat cap acte per a prosseguir amb la 
seva tramitació. Com a resultat d’aquesta situació, i en el marc d’una revisió del planejament general, l’Ajuntament 
de Valls es veu facultat per a reconsiderar la necessitat de mantenir la classificació d’aquest sòl, allunyat del nucli 
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urbà de Valls. En aquest sentit, el POUM aprovat inicialment concreta el model escollit en l'Avanç aprovat per 
unanimitat. 

Tanmateix, el POUM aprovat inicialment si que manté la delimitació del polígon d’actuació PAU-01 coincident amb 
l’antiga UA7 Antiga Fàbrica Dasca per tal de facilitar el trasllat de l’activitat que resulta incompatible amb l’entor 
residencial en la que es troba ubicada. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-068_Francesc Ulldemolins Aguadé, en representació de ESTACIÓ CENTRE S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari dels terrenys i dels edificis situats al nord de RENFE, coneguts com a Molls de l’Estació. 
Segons el PGOU 1987, els referits terrenys estan qualificats com zona industrial, codi 18b Industrial urbana, 
delimitant els espais edificables dins de tres illes de superfícies 2.900 m², 17.200 m² i 4.300 m², respectivament. 

El POUM aprovat inicialment transforma el codi 18b Industrial urbana, en codi 24a, que es defineix com sol rústec. 
Les edificacions existents s'inclouen al Catàleg de bens a protegir, en categoria BCIL. 

Demana que es mantinguin els terrenys dels Molls de l'Estació en el codi 18b, Industrial urbana, i es descataloguin 
les naus existents mantenint per aquesta zona les condicions del PGOU vigent. 

Valoració de l’al·legació: 

El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

El conjunt de magatzems dels molls de l’Estació foren construïts en els darrers anys del segle XIX a tocar del complex 
de l’estació del tren de Valls, per tal de ser emprats per emmagatzemar articles que eren transportats mitjançant el 
ferrocarril per comercialitzar-los. Malgrat que tan sols foren completats tres dels magatzems, tot el conjunt va fer 
servei d’emmagatzematge en diversos moments de la seva història. Actualment, si bé en queda algun que encara fa 
funció de magatzem, la majoria estan sense ús. Pel que fa a la fàbrica d’alcohol, aquesta també fou construïda a finals 
del segle XIX i estigué en ús fins ben entrat el segle XX. Els darrers metres de la xemeneia foren seccionats en algun 
moment de la segona meitat del segle XX, quan la fàbrica deixà de funcionar. 

Els terrenys situats al nord de la límia de ferrocarril i els edificis en ells ubicats porten molts anys en desús. La seva 
situació actual no es correspon amb la del sòl urbà, considerat aquest sobre la base del concepte de sòl urbanitzat i 
consolidat per a l’edificació d’acord amb l’article 26 del TRLU. 

El 12 de febrer de 2018 mitjançant Resolució 52 i 55/2018 de la Regidora d'Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri 
Antic i Patrimoni varen ser concedides les llicències d’enderroc 4/18 i 5/18, amb informe favorable amb condicions de 
Cultura de la Generalitat. Actualment aquestes edificacions ja han estat enderrocades. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 
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A-069_Pere Magriña Cortes 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de les finques adossades a la cantera i colindants al casc urbà de Fontscaldes, amb front a 
l'antiga carretera de Tarragona a Montblanc. 

Ja fa uns anys va cedir part de la seva finca a l’Ajuntament de Valls per a la construcció d’una pista poliesportiva 
coberta. 

Molt abans,mes o menys fa uns cent anys els propietaris de la finca van consentir la ubicació del diposit d'aigües 
municipals, amb el compromís que era un assentament provisional i es buscaria la ubicació idonia, que amb el 
temps s'ha convertit en una ubicació definitiva. 

A la finca de la seva propietat hi ha un antic pou de calç que va fer construir l’empresa que va arrendar la finca per 
explotar i posar una industria de transformar la pedra calissa o calcària de la cantera. El Catàleg del POUM aprovat 
inicialment l’inclou com a BPU. 

Demana es classifiquin com a sol urbà les seves finques, per a destinar-les a la construcció d’habitatges unifamiliars 
aparellats, aprofitant l'alineació de l'antiga carretera de Tarragona a Montblanc. 

Valoració de l’al·legació: 

El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona fixa per al nucli històric de Fontscaldes l’estratègia de millora i 
compleció amb l’objectiu que puguin atendre’s les petites necessitats endògenes sense desnaturalitzar el seu caràcter 
i sense generar situacions d’ineficiència, insostenibilitat i sobrecost al conjunt del sistema. En coherència amb aquesta 
estratègia, el POUM aprovat inicialment ajusta el límit del sòl urbà consolidat, desclassificant una petita peça de sòl 
situada a llevant del nucli, i manté un petit àmbit de compleció de poc més de 3.000 m² de superfície situat al sud-
oest del nucli, que ja havia estat delimitat pel Pla general que es revisa. Consequentment, no es troba coherent 
classificar més peces de sòl per a la compleció d’aquest nucli. 

El Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls que forma part del POUM aprovat inicialment revisa el 
Catàleg vigent, ric en edificacions anteriors al segle XX concentrades bàsicament al centre històric i amb una àmplia 
llista d’elements concrets. El Catàleg vigent s’ha revisat i ampliat amb els següents criteris: 

- Incorporació dels jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica. 

- Construccions en sòl no urbanitzable de les que, a part de l’ermita de Sant Llorenç i la Granja de Doldellops, el 
catàleg vigent només en fa esment a la catalogació conjunta de les Masies dels Boscos amb cap element concret. 

- Arquitectura urbana més contemporània que és mereixedora a data d’avui de tenir una protecció patrimonial. 

- Protecció d’ambients pel fet de constituir un testimoni de l’evolució arquitectònica i històrica. 

- Protecció de les importants mostres d’arquitectura industrial, motor econòmic de Valls des de la segona meitat 
del segle XIX i començaments del XX, amb les que ja es va fer un primer pas amb la catalogació l’any 2008 de Ca 
Rull, Ca Clols i Ca Xapes, edificis d’arquitectura industrial de començaments del XX. 

És amb aquest darrer objectiu que el Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls proposa la protecció del 
Forn de calç de Fontscaldes. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada, tant pel que fa a la protecció del Forn 
de calç com a la classificació de les finques com a sòl urbà. 

A-091_Pere Espadaler Maman, Xavier Aragonés Español i Antón Ferré Ferré, en representació de la JUNTA DE 
VEÏNS PLANA D'EN BERGA i del CLUB DE TENIS PLANA D'EN BERGA 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que en data 7 d'abril de 1992, el Sr. Anton Ferré Ferré va vendre una porció de 1.908 m² de la 
finca referendada al Club de Tenis Plana d'en Berga mitjançant un document privat. Aquesta operació no ha pogut 
ser elevada a escriptura pública al tractar-se d'una segregació de finca rústica, tot i que el Club de Tenis Plana d'en 
Berga ja en disposa des del primer moment com a zona de pas i aparcament privat dels seus socis. 

Demana ampliar el límit de sòl urbà i la qualificació d'equipament esportiu per a reconèixer la venda d'una porció 
de fina rústica situada al sud del club de tenis Plana d'en Berga destinada a aparcament dels socis del club. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com esmenta l’escrit de l’al·legant, cal recordar que l’article 47.2 del TRLU prohibeix les parcel·lacions 
urbanístiques en sòl no urbanitzable. En lloc d’una segregació, hauria d’establir-se una servitud de pas sobre la finca 
rústica propietat del senyor Anton Ferré. 

El POUM aprovat inicialment reconeix com a sòl urbà no consolidat aquelles parcel·les que el Pla general vigent va 
incloure dins d’una unitat d’actuació que no ha estat executada encara. Per aquest motiu delimita un polígon 
d’actuació urbanística amb els següents objectius: millorar la urbanització dels vials i completar les xarxes de serveis 
de l'àmbit; i garantir la cessió i urbanització de les peces de sòl destinades a espais lliures, equipaments comunitaris i 
serveis tècnics i ambientals. 

Fins que no s’executin els deures dels propietaris de les parcel·les d’aquesta urbanització no es considera oportú 
ampliar el seu àmbit. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-114_Robert Ferrando Bergadà, en representació de RESIDENCIAL RUANES PARC, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la parcel·la 11 del polígon 13 inclosa parcialment dins de l’àmbit de sòl urbanitzable no 
delimitat “Porta de Nulles” en la que hi ha una edificació inclosa en l’inventari d’edificacions del sòl no 
urbanitzable del POUM aprovat inicialment en la que consta com a ús “no definit”. Demana: 

a) incloure la totalitat de la finca en l’àmbit de SUND Porta de Nulles i 

b) que s’especifiqui l’ús d'habitatge en l'inventari d'edificacions en la fitxa SNU 13-11.2.  

Valoració de l’al·legació: 

a) El POUM aprovat inicialment classifica dues categories de sòl urbanitzable: 

- sòl urbanitzable delimitat, constituït per aquells sectors delimitats específicament, que són susceptibles de 
transformació urbanística mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del corresponent pla 
parcial urbanístic, i mitjançant el seu desenvolupament a través dels corresponents instruments de gestió. 

- sòl urbanitzable no delimitat, constituït per aquells àmbits que són susceptibles de transformació 
urbanística mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del corresponent pla parcial 
urbanístic de delimitació que acrediti que l'actuació sigui coherent amb els paràmetres determinats per 
aquest POUM. 

El sòl urbanitzable comprèn aquells terrenys que el POUM aprovat inicialment considera necessaris i adequats per 
garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica, sota el principi del desenvolupament urbanístic 
sostenible definit a l’article 3 del TRLU i a la Memòria del Pla. El sòl classificat com a urbanitzable a Valls és 
quantitativament proporcionat a les previsions de creixement del municipi, evita la dispersió sobre el territori i 
afavoreix les continuïtats amb les xarxes viàries i de serveis i permet el desplegament de programes de sòl i 
d’habitatge. 

L’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat Porta de Nulles del document aprovat inicialment inclou una part important 
de la parcel·la propietat de l’al·legant (gairebé un 50% de la seva superfície que, segons cadastre, és de 106.675 m²). 
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La inclusió de la resta de la parcel·la de l’al·legant demanaria, per lògica territorial, incloure totes les demés 
parcel·les situades entre el camí de Valls a Puigpelat i la carretera TV-2034, la qual cosa comportaria un increment de 
més de 160.000 m². Aquesta ampliació és del tot innecessària i, a més, és contrària als objectius del Pla. 

Ara be, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió del 10 d’octubre de 2017 acordà emetre 
informe sobre el POUM de Valls a l'efecte de l'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveia 
sotmetre a aprovació provisional en el que es contenia, entre altres l’observació següent: 

Es fa necessari, previa avaluació del detall del document, posar de manifest que la previsió del creixement del 
POUM es manté sobradament per damunt del potencial inercial i l’expectativa racional de creixement de la ciutat. 
Plantejar, ni que sigui amb un important paquet de sol urbanitzable no delimitat, un horitzó per damunt dels 
quaranta mil habitants és un plantejament que extralimita els suposables (ni que aquesta proposta es justifiqui per 
no haver de desclassificar sol contemplat del planejament en vigencia). També mereix d'assenyalar-se, que aquesta 
previsió és oposada a un dels pilars que sustenten la proposta, com és propiciar els creixents preferentment en sòls 
urbans consolidats i no consolidats emmarcats pels Torrents. Posar, ni que sigui en forma de reserva, un paquet 
tant important de sòl a transformar entenem que segueix una trajectoria inversa als conceptes que han de presidir 
el creixement urba de l'avenir. 

En aquesta línia veiem necessari que els ambits de creixement preferents es situ'in als terrenys entre Torrents i, per 
tant, caldria evitar la classificació de sòls allunyats i disgregats de la taca urbana, aquells tals com el nou sector de 
sòl entre el barrí dels Xiquets de Valls i el barri dels habitatges del Clols (forma part de l'ambit Porta de Nulles). 
Resten encara molts àmbits definits de sòls urbans consolidats i no consolidats per desenvolupar del planejant 
vigent. Aquests àmbits per proximitat amb el nucli i continunat urbana s'hauria de privilegiar la seva transformació 
respecte d'altres de més excéntrics. 

Prescripció 1.4.1 Els terrenys de SND situats entre el barri Clols i el barri Castells al sud de la N-240/C-51 han de 
mantenir la classificació de sol no urbanitzable. 

b) L’objecte del Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable és la identificació de totes les edificacions que es 
troben en sòl no urbanitzable del terme municipal de Valls per tal de donar fe de la seva existència. El treball de camp 
d’aquest inventari s’ha dut a terme entre els mesos de maig i octubre de 2012. El gran volum d’edificacions 
inventariades pot contenir, òbviament alguna errada material. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà incorporar un apartat a l’article 254, amb el redactat següent: 

5. Aquelles edificacions que no estiguin identificades en els inventaris descrits en l’apartat primer d’aquest 
article o que apareixin descrites de forma errònia, podran aportar la documentació històrica escaient per tal 
d’acollir-se al règim determinat en les disposicions transitòries sisena i setena del RLU. 

A-119_Òscar Brú Magarolas, en representació de MIRAMAR S.A. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta el següent: 

- El PGOU del 1988 va delimitar un sector de sòl urbanitzable residencial anomenat PP4 “Bosc de Peixets” de 48, 
23 hectàrees de superfície, amb un sostre de 107.461,50 m² i un nombre màxim de 627 habitatges. 

- El POUM aprovat inicialment proposa classificar aquest sòl com a sòl no urbanitzable. 

- La proposta de desclassificació és contrària a les directrius de PTP CT que fixen per a l’àrea especialitzada del 
Bosc de Peixets una estratègia específica “amb l’objectiu de modificar els paràmetres urbanístics per tal de 
disminuir l'ocupació i incloure usos d'equipament turístic". 

Per tot això, demana que es deixi sense efecte la proposta d’ordenació prevista en el POUM aprovat inicialment. 

Valoració de l’al·legació: 
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El planejament urbanístic és, sobretot, una decisió fonamental que ve a traçar el marc territorial en què es 
desenvoluparà la convivència ciutadana. Implica la introducció de criteris de racionalitat: sobre la base de la 
contemplació de la situació existent s'aspira a arribar a un resultat final més o menys diferent del punt de partida. Per 
això, el planejament general ha de considerar la situació urbanística anteriorment existent, però no necessàriament 
per conservar-la (alternativa sens dubte possible) sinó també per, si escau, rectificar-la directament o mitjançant els 
instruments de planejament i/o gestió previstos per la legislació urbanística. 

En definitiva, la potestat de planejament inclou la de la seva reforma, substitució o modificació, per adequar-lo a les 
exigències de l'interès públic, susceptibles de canviar, fins i tot, amb el sol esdevenir temporal, és a dir, el que 
entenem com a “ius varandi”. És doctrina absolutament consolidada que l'exercici del "ius variandi", està subjecte al 
compliment de la legalitat l'Administració urbanística competent a través del planejament que determina l'ordenació 
del sòl, en el benentès que dita discrecionalitat -que no arbitràrietat-, està subjecte al compliment de la legalitat i 
sempre amb observança dels principis continguts en l'article 103 de la Constitució. 

Primerament cal remarcar que, d’ençà que el Ple de l’Ajuntament de Valls va aprovar inicialment el pla parcial PP-4 
Bosc de Peixets (el 26 de juny de 2010), la propietat no ha realitzat cap acte per a prosseguir amb la seva tramitació. 
Com a resultat d’aquesta situació, i en el marc d’una revisió del planejament general, l’Ajuntament de Valls es veu 
facultat per a reconsiderar la necessitat de mantenir la classificació d’aquest sòl, allunyat del nucli urbà de Valls. 

Així doncs, en el punt 7.1. Dimensionat i oferta del Pla de la Memòria de l’ordenació de l’Avanç del POUM de Valls es 
diu: 

“... en els diferents consells de seguiment i de participació del POUM, ha hagut unanimitat al respecte del 
tractament del sector del bosc de Peixets, en el sentit de reorientar les determinacions actuals del planejament 
vigent, restringint en la seva totalitat la potencial construcció d’habitatges nous associats a aquesta actuació i 
confirmant la determinació del planejament territorial del Camp de Tarragona, en el sentit d’establir una 
estratègia específica amb l’objectiu de modificar els paràmetres urbanístics per tal de disminuir substancialment 
l’ocupació i incloent únicament els usos turístics, hoteler i de lleure en general, associats una instal·lació d’alta 
qualitat arquitectònica, preveient-se en aquesta fase de l'Avanç de Pla una possible doble alternativa: 

1) Alternativa 1. Reconeixement únic d’aquesta construcció dins del catàleg de masies, amb la restricció pel 
que fa al sostre limitant-la a l’existent; i 

2) Alternativa 2. Reconeixement i regulació de la mateixa instal·lació com un lloc singular i privilegiat que 
podria acollir activitats de tipus de residencia col·lectiva temporal (hotel resort o similar) en consonància 
amb les qualitats del lloc i de les instal·lacions que hi son implantades i per tant incloent la possibilitat 
d’ampliació de les edificacions actuals per tal de poder encabir un programa funcional més complex. 

En l’informe d’idoneitat territorial emès el 10 de maig de 2012 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació amb les propostes de l’Avanç del 
POUM de Valls sobre el sector Boscos de Peixets s’especifica el següent: 

“En aquesta fase d'Avanç, el POUM planteja una doblè alternativa que s'entén que, en tot cas implica el 
reconeixement de les edificacions actuals, amb la possibilitat d'ampliar-les per encabir una activitat turística, tot 
aprofitant la singularitat del lloc i les instal·lacions a potenciar, i el canvi de classificació a sòl no urbanitzable 
del sector PP-4 del planejament vigent, de 48,23 ha.  

Ates que el sòl que envolta el sector és sòl de protecció especial determinat i delimitat pel Pla territorial, d'acord 
amb allò que disposa l'article 2.21 de les Normes d'ordenació territorial, el sòl que es reintegri al sistema d'espais 
oberts s'ha d'incloure en aquesta mateixa categoria de protecció.” 

En el document de referència emès el 21 de maig de 2012 per l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació 
amb les propostes de l’Avanç del POUM de Valls sobre el sector Boscos de Peixets s’especifica el següent: 

“Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari trobem els següents: Prats mediterranis rics ari anuals, basòfils 
(Thero-Brachypodietalia, codi 6220, prioritari), Pinedes meditarrànies (codi 540, no prioritari), alzinars i 
carrascars (codi 9340, no prioritari), Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nereo-
Tamaricetea, codi 446, no prioritari), Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera ((92AD), rius de terra i baixa i 
de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotants (Ranunculion fluitantis i 
Ca/litrichobatrachico, codi 3260). Caldrà valorar l'afecció del planejament sobre aquests hàbitats, especialment 
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pel que fa a l'hàbitat prioritari, però també pel que fa al tractament del sector "Bosc dels Peixets" i dels presents 
als torrents.” 

... 

“La desclassificació del Bosc dels Peixets ha de permetre la recuperació de l'espai com a sòl no urbanitzable pels 
seus valors naturals. L'alternativa ambientalment més favorable no és la construcció d'un complex hoteler.” 

A la vista del contingut dels informes dels organismes de la Generalitat de Catalunya al respecte del Bosc de Peixets, el 
POUM aprovat inicialment proposa classificar la totalitat del sòl inclòs dins del seu àmbit com a sòl no urbanitzable i 
qualificar-lo com a zona Serra de Miramar, codi 25a, dins dels sòls d’especial protecció. En aquest sentit, el POUM 
aprovat inicialment concreta el model escollit en l'Avanç de Pla aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Valls per 
unanimitat. 

El Catàleg de Masies i cases rurals del terme municipal de Valls aprovat inicialment inclou les dues edificacions de El 
bosc de Peixets (masia i magatzem) per raons arquitectòniques i paisatgístiques. A la fitxa M24-999 de l’esmentat 
catàleg s’aestableix que les dues edificacions podran ser recuperades per a ús hoteler, habitatge familiar, afctivitats 
artesanals, artístiques o de restauració. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

6.2. Canvi de qualificació 

A-008_Josep Lluís Blanc Costa, en representació de LORRY PETROL, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que la benzinera de la seva propietat està situada al polígon 17, parcel·la 40 i disposa de la 
corresponent autorització de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona de 30 de març de 1995. Està legalment 
Implantada i en funcionament. 

El POUM aprovat inicialment classifica la finca de sòl no urbanitzable i la qualifica amb el codi 25b Terrasses del 
Francolí. L'ús de subministrament de carburants i prestació d'altres serveis de la xarxa viària són admesos pel Text 
Refós de la llei d'Urbanisme i pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona en sòl no urbanitzable. Aquest ús no 
consta admès en el codi 25b del POUM, aprovat Inicialment. Amb la proposta del POUM la instal·lació queda amb 
situació de volum disconforme, tot i disposar de l'autorització de la Comissió d'Urbanisme i estar d'acord amb els 
continguts del Pla General d'Ordenació Urbana de Valls vigent. Situació que comporta conseqüències jurídiques i 
administratives de demèrit, no desitjades ni compatibles per la normal explotació de l'activitat existent. 

Demana que la parcel·la on hi ha construïda la benzinera LORRY PETROL VALLS es qualifiqui amb el Codi T, Sistema 
de serveis tècnics i ambientals. Qualificació que és la que li correspon per posició i estat, si s’atén al contingut dels 
articles 78.1 b) i 119 de les Normes urbanístiques de l’aprovació inicial del POUM de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’escrit presentat, l'ús de subministrament de carburants i prestació d'altres serveis de la 
xarxa viària són admesos pel text refós de la Llei d'urbanisme i pel Pla territorial parcial del Camp de Tarragona en sòl 
no urbanitzable. Malgrat això, en l’article 266 de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment, contempla 
aques ús com a incompatible en la zona 25b Terrasses del Francolí. Es considera oportú corregir aquesta situació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà considerar les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària com a activitats condicionades en la zona Terrasses del Francolí, codi 25b. 
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A-017_TIERRAS Y CAMPOS DE LERIDA, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant manifesta que, en data de 22 novembre de 2013, inicià la tramitació d'un pla especial d'ordenació per 
desenvolupar la construcció d'una estació de subministrament i les construccions per a la prestació de serveis a la 
xarxa viària amb l'ajuntament de Valls. 

Demana que es reconegui el pla especial presentat, que planteja el desenvolupament d'una estació de 
subministrament i les construccions per a la prestació de serveis a la xarxa viària amb l'ajuntament de Valls a les 
finques de l'àmbit descrit, per part del nou POUM, i que les parcel·les de l'àmbit del Pla especial s'identifiquin amb 
el Codi T. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es manifesta en l’escrit presentat, l’article 266 de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment, 
contempla com a ús compatible en la zona 24a les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària, raó per la qual es podrà seguir amb la tramitació iniciada, si és el cas. Ara be, hi ha una part 
de les finques incloses en l’àmbit del pla especial en tràmit qualificades de zona Terrasses del Francolí, codi 25b, en la 
que aquest ús ha estat considerat com a incompatible pel POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà reconèixer les diferents activitats autoritzades en sòl no urbanitzable, mantenir la 
vigència del Pla especial urbanístic en SNU per a desenvolupar la construcció d'una estació de subministrament de 
carburant i construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària a les parcel·les 127 i 129, del polígon 17, 
aprovat definitivament el 16 de març de 2016 i qualificar el seu àmbit com a Activitats autoritzades. Estació de 
subministrament de carburant Tierras y Campos de Lérida SL, codi 26b. 

A-086_Josep Lluís Blanc Costa, en representació de LORRY PETROL, S.L. 

Es reitera en l’anterior al·legació presentada (veure A-008). 

A-117_Olga López Domènech, en representació de l’EMD DE PICAMOIXONS 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Demana que es reservi la finca 23 per la instal·lació d’una depuradora, ja que és el tram on es condueix tot el 
clavegueram general del poble de Picamoixons. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM aprovat inicialment ha qualificat totes les finques situades entre el límit del sòl urbà del nucli de Picamoixons 
i el riu Francolí dins del sòl no urbanitzable de protecció especial, zona Terrasses del Francolí, codi 25b. 

D’acord amb l’article 266 de les Normes del POUM aprovat inicialment, les instal·lacions i obres necessàries per a 
serveis tècnics, en el que es contemplen les depuradores, són compatibles en aquesta zona. La seva implantació 
restarà condicionada a la justificació de la inexistència d’alternatives raonables de localització fora del sòl de 
protecció especial. En tant que, tal i com diu l’escrit presentat, no hi ha altre alternativa per a la localització de la 
futura depuradora, no hi ha d’haver problema per a la seva instal·lació.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà mantenir la qualificació de la finca com a zona Terrasses del Francolí, codi 25b, que 
possibilita la instal·lació de la depuradora del nucli de Picamoixons. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

 

4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES - 6. SÒL NO URBANITZABLE  

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 155  

6.3. Condicions d’edificació 

A-021_Jordi Montserrat Pérez 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant està interessat en construir un magatzem a la finca situada al polígon 10, parcel·la 4. Observa que en 
l’article 267 de les Normes del POUM aprovat inicialment “únicament s’admet la construcció de magatzems sobre 
les finques que compleixen amb els requisits de finca mínima establerta a l’article 249.” 

Demana que es mantingui la regulació establerta al PGOU vigent, per tal de poder construir un magatzem a 
l’esmentada finca. 

Valoració de l’al·legació: 

El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada ja ha modificat l’apartat 2 de 
l’article 267. Condicions generals de construcció, ampliació o reforma de magatzems, afegint el redactat següent: 

“Per obtenir la condició de finca mínima, justificant-se per l’estructura de les finques en relació a l’explotació 
agrícola, ramadera o forestal, podran agrupar-se diferents finques, contínues o discontinues, que formin una 
unitat orgànica, d’acord amb el que preveu l’apartat 3er de l’article 44 del Reglament Hipotecari, a fi i efecte 
d’aconseguir la superfície mínima establerta, sempre i quan la finca sobre la que es pretengui construir tingui la 
superfície mínima que s’estableix seguidament i la resta de finques siguin inscrites al Registre de la Propietat 
com a inedificables: 

Agrícola de regadiu: 5.000 m². 

Agrícola de secà: 10.000 m². 

Forestal: 30.000 m². 

En el cas de construccions associades a un habitatge rural, la superfície mínima de la finca sobre la que es 
pretengui construir podrà tenir una superfície mínima de: 

Agrícola de regadiu: 2.500 m². 

Agrícola de secà: 5.000 m². 

Forestal: 15.000 m².” 

Es considera que el nou redactat possibilita més fàcilment l’obtenció de condició de finca mínima i, per tant, resulta 
menys restrictiu que el que havia motivat l’al·legació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. 

A-036_Josep Maria Aubareda Pamies 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant demana que es tinguin en compte un seguit de consideracions: 

- corregir l’errada material detectada a l'article 260.2c (C14 hauria de dir A27). 

- variar article 264.3c (la zona 25b hauria de permetre la construcció de l’habitatge rural). 

- clarificar article 267.3c (on diu “el volum màxim edificable corresponent a totes les construccions de 6.00 m³, 
especificar-ho més no és entenedor) i també s'hauria de fer un redactat nou del punt 3, que fos coherent de mides, 
que incorpores el redactat a l'art. 266.2.b referent a terrenys discontinus, que afavorís les explotacions agrària 
prioritàries. 

Valoració de l’al·legació: 
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Al respecte de la cita de l’autovia A27, el redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per 
segona vegada ja ha corregit l'errada material. 

Al respecte de la construcció de nous habitatges rurals a la zona Terrasses del Francolí, codi 25b, es considera que en 
aquesta zona d’especial protecció cal prioritzar la reutilització de les construccions existents que hagin estat incloses 
en el Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls. Per tant, es condiciona a aquest aspecte. 

Al respecte del volum màxim edificable dels magatzems, el redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat 
inicialment per segona vegada ja no regula aquest paràmetre. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. 

A-053_Joan Nadal Rodon 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-036. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-036. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. 

A-067_Jordi Montserrat Pérez 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la parcel·la número 4 del polígon número 10 de la partida El Fornàs, de 4.474 m² de 
superfície i qualificada pel PGOU vigent com a zona agrícola, codi 31. 

En data 30 d'abril de 2014 va sol·licitar informació urbanística per la construcció d'una edificació de planta baixa i 
planta primera amb unes dimensions de 10,50 x 5,50 metres, una superfície d'ocupació de 57,75 m² i una superfície 
construïda de 115,50 m². Observa que en el nou POUM aprovat inicialment no es permet cap tipus de construcció. 

Demana que es mantinguin les mateixes condicions urbanístiques que estaven reflectides en el PGOU vigent i poder 
construir el corresponen magatzem per ús exclusiu agrari i poder guardar la maquinaria i eines necessàries per la 
correcta plantació agrària i, al mateix temps, la conservació del terreny amb unes condicions òptimes pel seu bon 
ús. 

Valoració de l’al·legació: 

El redactat de les Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada ja ha modificat l’apartat 2 de 
l’article 267. Condicions generals de construcció, ampliació o reforma de magatzems, ara article 269, afegint el 
redactat següent: 

 “Per obtenir la condició de finca mínima, justificant-se per l’estructura de les finques en relació a l’explotació 
agrícola, ramadera o forestal, podran agrupar-se diferents finques, contínues o discontinues, que formin una 
unitat orgànica, d’acord amb el que preveu l’apartat 3er de l’article 44 del Reglament Hipotecari, a fi i efecte 
d’aconseguir la superfície mínima establerta, sempre i quan la finca sobre la que es pretengui construir tingui la 
superfície mínima que s’estableix seguidament i la resta de finques siguin inscrites al Registre de la Propietat 
com a inedificables: 

Agrícola de regadiu: 5.000 m². 

Agrícola de secà: 10.000 m². 
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Forestal: 30.000 m². 

En el cas de construccions associades a un habitatge rural, la superfície mínima de la finca sobre la que es 
pretengui construir podrà tenir una superfície mínima de: 

Agrícola de regadiu: 2.500 m². 

Agrícola de secà: 5.000 m². 

Forestal: 15.000 m².” 

Es considera que el nou redactat possibilita més fàcilment l’obtenció de condició de finca mínima i, per tant, resulta 
menys restrictiu que el que havia motivat l’al·legació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. 

A-071_Joan Llorach Garcia, en representació de la SOCIETAT AGRICOLA SECCIÓ DE CRÈDIT DE VALLS, S.C.C.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, en relació a la regulació dels usos agraris que efectua el POUM aprovat inicialment, observa les 
carències següents: 

- En totes les zones agràries es tindria que permetre la construcció de l'habitatge rural, per aquelles persones que 
puguin demostrar que viuen de la terra o que es dediquen a la agricultura. Pensem que aquest fet es tingui que 
demostrar per part de l'agricultor, i que aquest estigui en la situació de explotacions agràries prioritàries o be 
donats d'alta a la seguretat social com autònoms dedicats a la agricultura. 

- Revisar els volums màxims de construcció que en el actual redactat figura com a 6.00 m³ , sense entendre quina es 
aquesta mida, i si passem aquest volums a metres quadrats estem parlant d'uns 250 m². 

A l'hora d'establir la grandària dels magatzems s'han de tindre en compte els volums del total de les terres que 
l’agricultor ha fet constar en la Declaració Única Agrària, sempre tenint en compte que quedin limitades a la 
construcció el volum de terres que siguin necessàries per al volum de metres de construcció que es faci aquest 
magatzem. 

Valoració de l’al·legació: 

- Al respecte de la construcció de nous habitatges rurals a totes les zones del sòl no urbanitzable, es considera que en 
les zones d’especial protecció cal prioritzar la reutilització de les construccions existents que hagin estat incloses en el 
Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls. En tot cas, es preveu aquesta possibilitat condicionada a 
que no hi ha opció raonable en altres indrets que no estiguine especialment protegits. 

- Al respecte del volum dels magatzems i del requeriment de finca mínima, el redactat de les Normes urbanístiques del 
POUM aprovat inicialment per segona vegada ja ha modificat l’apartat 2 de l’article 267. Condicions generals de 
construcció, ampliació o reforma de magatzems, ara article 269, afegint el redactat següent: 

 “Per obtenir la condició de finca mínima, justificant-se per l’estructura de les finques en relació a l’explotació 
agrícola, ramadera o forestal, podran agrupar-se diferents finques, contínues o discontinues, que formin una 
unitat orgànica, d’acord amb el que preveu l’apartat 3er de l’article 44 del Reglament Hipotecari, a fi i efecte 
d’aconseguir la superfície mínima establerta, sempre i quan la finca sobre la que es pretengui construir tingui la 
superfície mínima que s’estableix seguidament i la resta de finques siguin inscrites al Registre de la Propietat 
com a inedificables: 

Agrícola de regadiu: 5.000 m². 

Agrícola de secà: 10.000 m². 

Forestal: 30.000 m². 

En el cas de construccions associades a un habitatge rural, la superfície mínima de la finca sobre la que es 
pretengui construir podrà tenir una superfície mínima de: 

Agrícola de regadiu: 2.500 m². 
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Agrícola de secà: 5.000 m². 

Forestal: 15.000 m².” 

Es considera que el nou redactat possibilita més fàcilment l’obtenció de condició de finca mínima i, per tant, resulta 
menys restrictiu que el que havia motivat l’al·legació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-096_Marcel·lí Morera Figuerola, en representació de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant proposa millorar alguns dels aspectes de l’article 271. Actuacions específiques d’interès públic de les 
Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada. En concret, les que regulen les condicions 
d’edificació en els punts primer i segon de l’apartat 3. d): 

- Es proposa establir una finca mínima de 5.000 m² (enlloc de 15.000 m²) per poder autoritzar actuacions 
específiques d'interès públic i aplicar-li un criteri similar als dels apartats 2 dels articles 269 Noves edificacions o 
ampliacions d'existents destinades a habitatge rural i 268 Condicions generals de construcció, ampliació o reforma 
de magatzems, referent al criteri per obtenir la finca mínima establerta. 

- Es proposa establir una ocupació màxima del 10% per poder autoritzar actuacions específiques d'interès públic o 
que aquest paràmetre no estigui subjecte a ponderació en funció del grau de pressió de la zona. Es proposa que el 
paràmetre d'ocupació màxima no sigui d'aplicació pels casos en que la finca estigui inclosa en el "Catàleg de masies i 
cases rurals", sempre i quan l'ús que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

Valoració de l’al·legació: 

Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació de les edificacions incloses en el Catàleg de masies de Valls mitjançant la 
autorització de les actuacions específiques d’interès públic referenciades en els apartats a, b, c i d de l'article 47.4 del 
TRLU, es considera oportú la no aplicació del paràmetre que regula l’ocupació màxima de les edificacions, sempre i 
quan l'ús que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà modificar l’apartat d) del punt 3 de l’article 271. Actuacions específiques d’interès 
públic, segons el següent redactat: 

d) Respectar les condicions d’edificació següents: 

 - Únicament s’autoritzaran actuacions específiques d’interès públic sobre finques de superfície major a 
15.000 m². 

 - L’ocupació màxima de la finca serà del 5%. Aquesta ocupació màxima es ponderarà en funció del grau de 
pressió de la zona on està situada la finca sobre la que es pretengui construir. Aquesta limitació no serà 
d’aplicació en el cas que la finca estigui inclosa en el "Catàleg de masies i cases rurals", sempre i quan l'ús 
que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

A-109_Joan Antoni Linares Torres, en representació de la SOCIETAT AGRÍCOL I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, vistes les noves Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada, demana que es 
revisi el paràmetre d’alçada màxima dels magatzems, ara limitada a 4 metres i s’augmenti fins a un mínim de 6 
metres. 

Valoració de l’al·legació: 
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Certament, l’alçada màxima dels magatxems que consta en els documents del POUM aprovat inicialment es considera 
insuficient i es proposa augmentar-la fins als 6 metres d’alçada. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà augmentar l’alçada màxima dels magatzems fins a 6 metres. 

A-110_Míriam López Cebrian 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

 Veure el resum de l’al·legació A-096. 

Valoració de l’al·legació: 

 Veure la valoració de l’al·legació A-096. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà modificar l’apartat d) del punt 3 de l’article 271. Actuacions específiques d’interès 
públic, segons el següent redactat: 

d) Respectar les condicions d’edificació següents: 

 - Únicament s’autoritzaran actuacions específiques d’interès públic sobre finques de superfície major a 
15.000 m². 

 - L’ocupació màxima de la finca serà del 5%. Aquesta ocupació màxima es ponderarà en funció del grau de 
pressió de la zona on està situada la finca sobre la que es pretengui construir. Aquesta limitació no serà 
d’aplicació en el cas que la finca estigui inclosa en el "Catàleg de masies i cases rurals", sempre i quan l'ús 
que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

A-127_Agustí Tarrés Aznárez, en representació de Josep Cunillera Martí 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, vistes les noves Normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment per segona vegada, havent 
realitzat un estudi sobre com afecten les seves determinacions sobre les finques de la seva propietat en relació a la 
superfície d’ocupació màxima de magatzems agrícoles, exposa: 

a) Disposa de quatre parcel·les de propietat amb opció d’agrupació que constitueixen una unitat mínima de conreu 
en terreny de secà amb per una superfície de 49.324 m² (superior a 4,50 ha). En aplicació de les Normes del POUM 
resulta: 

Ocupació màxima de la totalitat de la finca agrupada (art.267.3 b): 

Agrícola de secà: 1% de 49.324 m² = 493,24 m² 

Qualificació del sòl: Plana agrícola, codi 20. 

Usos admesos del sòl no urbanitzable: Protecció preventiva 20. Compatible amb construccions destinades a la 
guarda de maquinària o estris i construccions destinades a l'emmagatzematge o elaboració de productes de/per a 
la pròpia explotació agro-ramadera. 

Grau de pressió: 11,5% >10% (pressió severa) 

Factors de ponderació dels aprofitaments màxims: pressió severa 80% (disposició transitòria setena) 

APLICACIÓ FACTOR DE PONDERACIÓ 

De la ocupació agrícola de secà de 493,24 m²x 0,2 = 98,648 m² (OCUPACIÓ MÀXIMA) 
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La regulació sobre el sòl considerat com sever es considera necessària pel control del territori i adient per la 
existència de construccions implantades anteriorment, si bé una aplicació del 80% (molt distant de la zona de 
pressió important amb un 40%) repercuteix en la funcionalitat i dimensió dels magatzems agrícoles en aquesta 
zona. Un barem entre del 70% de restricció sobre pressió severa permet una superfície adient a l'ús i dimensions de 
magatzem agrícola, amb una superfície d'ocupació, en el cas tractat, de 147,97 m². 

b) La construcció existent a la parcel·la 317 té una planta quadrada de 4,35x5,50m, amb planta baixa i planta pis, 
teula àrab amb un aigua cap a la part posterior i un porxo de 5,50x3,00m amb coberta de teula situat a la façana 
sud-est, on és l'únic accés. A l'interior hi ha una petita cuina, un pou i una escala per accedir a la primera planta. 

La seva tipologia respon a la típica construcció orientada a sud-est, amb ús d'aixopluc i estada durant els mesos de 
collita a l'estiu i per refugiar-se durant l'hivern. La peça quadrada consta al cadastre de l'any 1956 i al vol aeri del 
mateix any i de l'any 1945. Constructivament es de maó massís, amb arrebossat de morter de calç i coronada amb 
teula àrab. 

A l'interior hi ha bastida una cuina amb pica i lleixa, pou per abastir la cuina i petit rebost. A la planta pis hi ha una 
peça única dividida en dos estances destinada possiblement a assecador de les collites, estança o dormitori per les 
èpoques de collita. 

Demana: 

- la consideració de l'al·legació a la disposició transitòria setena sobre restriccions sobre la màxima prevista a la 
zona de pressió severa per uns barems del 70% enlloc del 80% actuals. 

- la no inclusió de la construcció de la parcel·la 317 del polígon 24, en el còmput de superfície d'ocupació per a la 
construcció d'un magatzem agrícola. 

- la inclusió de la construcció existent en el catàleg de Masies i cases rurals del POUM de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

a) Els coeficients de ponderació tenen per objectiu limitar les noves ocupacions, ajustant-les a la realitat de cada 
àmbit, i alhora tendir a la reutilització de les edificacions existents. 

b) S’han comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955. A la parcel·la 317 hi consta una 
casa de 28 m². La construcció no té la superfície mínima per ser inclosa en el Catàleg de Masies i cases rurals del 
POUM de Valls.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  
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7. CATÀLEG DE BÈNS A PROTEGIR 

7.1. Incloure al catàleg o ampliar protecció 

A-003_Maurici Ribé Llenas 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que el Catàleg de Béns a protegir del POUM recull la Protecció d'Ambient per gairebé la totalitat 
del poble de Masmolets. El perímetre que defineix l'àrea a protegir, més enllà dels límits de la zona urbana, també 
inclou algunes edificacions rústiques com ara l'era enrajolada i la pallissa del Sr. Josep Maria Ribé. En queden 
exclosos però, alguns elements que pensem que formen part de la idiosincràsia del poble. 

Demana incloure dins de l'àrea de Protecció d'Ambient els elements següents: les paradetes d'hort i fruiters, del 
darrera de les cases amb números parells del carrer de l'Església, així com la del darrera de la pallissa del Sr. Josep 
Maria Ribé; el tram de la Rasa de Masmolets o dels Conills comprès entre les paradetes d'hort i la finca coneguda 
com la Sínia; l’era enrajolada i les diferents edificacions de la finca coneguda com la Sínia; l’antic camí de 
Masmolets, que arriba pel carrer de Sant Roc; l'antic camí de Fontscaldes, que trenca del camí de la Mineta; i el 
rellotge de sol que hi ha a mig carrer de l'Església. 

Valoració de l’al·legació: 

Es considera oportú ampliar la protecció ambiental amb les zones d’horta tradicionals fins la rasa de Masmolets, de la 
zona compresa entre el camí que limita l’era enrajolada fins la prolongació del límit nord del número 4 del carrer de 
l’Església (parcel·les 61 i 134 del polígon 26). També es considera oportú incloure en la protecció ambiental el rellotge 
de sol del carrer de l’Església. 

Els camins queden protegits per la qualificació urbanística de sol no urbanitzable, per la qual cosa no cal inclourel’s en 
l’àmbit. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà modificar la delimitació de l’ambient en la fitxa del Catàleg de béns a protegir (i en els 
plànols generals) i afegir fotografies de la zona d’horta i el rellotge de sol. 

A-038_ Daniel Edgardo González Vázquez 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que, al seu parer, la catalogació dels elements que formen part del Catàleg de Béns a protegir 
del POUM de Valls en el nucli de Picamoixons s’ha basat en un criteri de “pintoresc” o “destacable” des del punt de 
vista turístic i no pas en un criteri de “valors” o “simbologia” en referència a allò que representa pels habitants del 
poble un determinat lloc. 

Demana incloure un seguit d'elements del nucli de Picamoixons. En concret: la finca de la cantonada del carrer Sant 
Josep i Sant Isidre; el safareig municipal; el refugi antiaeri; l’antiga Sociedad recreativa; la pista esportiva i piscina 
municipal; la tercera nau del conjunt Ca l’Orgia; la creu de terme medieval; i una altre creu de terme. 
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També cal tenir en compte els elements dissonants següents: el gratacels antic i els nous edificis; la cantera; la 
variant de Picamoixons. 

Altrament, vol deixar constància de la lamentable situació del transport públic de Picamoixons cap i des de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

1. Cantonada carrers Sant Josep / Sant Isidre. 

Es considera oportú incorporar-lo al Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls, juntament amb l’habitatge 
BCIL P19. El dipòsit d’aigua pertanyia a Ca l’Orga (BCIL P03) i hi destaquen una sèrie d’arcs de diafragma de 
maons que suporten la coberta. Durant l’any 2015 s’hi han fet intervencions de rehabilitació que han posat en 
valor el dipòsit i la seva arquitectura. 

2. Rentadors de Picamoixons. 

Ja estan catalogats com a BPU P12. 

3. Font carrer Sant Salvador. 

Es considera oportú incorporar-la al Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls amb el codi BPU P21. És un 
d’aquells espais propis del poble, que formen part de la imatge col·lectiva i que té la seva història com a font 
popular. 

4. Refugi antiaeri. 

Es considera oportú incorporar-lo al Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls amb el codi BPU P22. Es tracta 
d’un refugi construït durant la Guerra Civil pels veïns d’aquesta part del poble (pel que sembla hi ha testimonis, i 
això el va salvar, quan varen ampliar el mur en el que hi té la boca), sense la intervenció de l’arquitecte 
municipal, com altres refugis excavats a les masies o a les afores de Valls. Sembla que estigui en un relatiu bon 
estat, o que almenys s’hi pot accedir.  

El POUM delimita un camí per sota del refugi i es podria senyalitzar bé. 

5. Antiga Societat Recreativa. 

Es considera oportú incorporar-lo al Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls amb el codi BCIL P20. 
L’edificació ja està catalogada al Pla General d’Ordenació Urbana aprovat el 1988 amb el codi E141 “Bar Societat 
Recreativa” Es tracta d’un edifici projectat per l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet. Tot i que ha 
estat modificat interiorment l’edifici no ha perdut els valors fonamentals pel qual va ser catalogat, es decideix 
mantenir la catalogació actual de l’edifici no només pel seu valor arquitectònic, sinó que sobretot pel seu valor 
històric, com a un dels focus principals de la vida social a Picamoixons, des del moment de la seva construcció. 

6. Pista esportiva i piscina municipal. 

Sense desmerèixer el valor social de les dues construccions, aquestes no tenen cap més valor per les que puguin 
ser incloses en el catàleg de patrimoni. 

7. Tercera nau de Ca l’Orga. 

Ja està coatalogada com a BCIL P03. 

8. Molí del Pont de Goi. 

Ja està catalogat com a BCIL RT21-4. 

9. Creu de terme medieval (pedra) frontera Valls-Alcover. 

Es desconeix l’existència de la “creu medieval”. La documentació aportada no ajuda massa a aclarir on és i 
encara menys com és. La descripció que ens dóna, si que deixa clar que es tracta d’una fita antiga (potser 
medieval), que o bé indica la separació dels termes de Valls (ara Picamoixons) i Alcover, o bé marca el límit de la 
finca d’un propietari (a l’estil de les fites del Dasca, que encara trobem en alguns indrets de Valls). En tot cas, és 
una fita, però no una creu de terme. S’hauria de tenir més informació o, com a mínim, algunes fotos per poder-la 
valorar. S’hauria d’incorporar en un inventari de fites del terme. 

10. Creu de terme al costat del dipòsit d’aigua.  
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Abans de dir res caldria saber si està al lloc original, i de quan data, perquè potser és dels anys quaranta o 
cinquanta del segle XX i, aleshores, no se li podria donar la categoria de BCIN. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà afegir fitxes (fotos, ortos, etc) en el Catàleg de béns a protegir, modificar la memòria i 
els plànols generals. 

7.2. Excloure edificació o reduir protecció 

A-012_Daniel Edgardo González Vázquez 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa la casa on viu, situada a la plaça de la font, 5 de Picamoixons, està catalogada amb un nivell de 
protecció "B. Parcial" amb la categoria de BCIL en el Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls. 

Demana que es descatalogui la casa situada a la plaça de la Font, 5 de Picamoixons i que se li faciliti còpia de tot el 
procediment administratiu dut a terme per a catalogar l'immoble, numerat, autentificat i amb índex de continguts. 

Valoració de l’al·legació: 

L’edificació ja està catalogada al Pla General d’Ordenació Urbana aprovat el 1988 amb el codi E144 Plaça de la Font 6 
façanes interessants d’aire modernista. 

Es manté la catalogació de l’edificació donat que aquesta no ha perdut els valors per la que va ser catalogada.  

L’arquitectura de l’edifici, d’estil proper al noucentisme, soluciona el canvi d’alineació del carrer considerant-lo com a 
part de la façana i no com a mitgera, formant una cantonada arrodonida ressaltada amb una textura diferent i girant la 
gran cornisa i la barana del terrat. La façana s’ha mantingut gairebé d’origen: eixos compositius, barana del terrat, 
cornisa, cantonada, textures i cromatisme. Posa en valor la plaça i el carrer. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-042_Octavi Fossas Batlle, en representació de TOP CLASS XXI PROMOCIONS, S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca situada al Raval de Farigola, núm. 7 que, segons es desprèn de la informació 
gràfica i de les Normes Urbanístiques del POUM, està qualificada com a Zona Urbana de Ravals (codi 1e) i és 
edificable amb ocupació total i quatre plantes d'alçada. 

La informació gràfica esmentada figura en el full C4 dels plànols de la sèrie d'ordenació detallada del sòl urbà. 
Plànols en els que també es reflecteixen els edificis que figuren en el Catàleg de Béns a Protegir i que res no 
indiquen sobre aquesta finca. Per contra, en l'esmentat Catàleg i dins l'annex 11 de l'Ambient C12, figura 
l'anomenada "Fàbrica d'alcohol" que ocupa una part important de la nostra finca. 

Fa constar que la incoherència entre el planejament i el Catàleg és general en aquesta zona definida a la fitxa C12 
"Hort del Tondo" ja que consten protegits els elements amb fitxes V34 i V35 com a BCIL, els elements V38 i V39 com 
a BPU i a més les antigues fàbriques (adoberia i alcohol), la casa pont, el rentador amb les seves escales d'accés i 
l'estructura d'arcs, els paraments de pedra perimetrals, el mur de contenció al torrent, el marge intermig i les 
escales de pedra. En canvi, en els plànols relacionats solament hi trobem les referències V38 i V39. 
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Si es donés prevalença al Catàleg i es determinés mantenir-hi l'edifici de la fàbrica d'alcohol, la futura reedificació 
de tota aquesta finca quedaria seriosament compromesa degut a les dimensions i configuració de la part restant, 
apareixent espais tortuosos, edificables amb poca fondària i sense ventilació. 

Demana l'eliminació de l'edifici anomenat fàbrica d'alcohol de l'annex II i de la fitxa ambient C12 del catàleg de béns 
a protegir. 

Valoració de l’al·legació: 

El Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls valora l’edificació com a part important del conjunt d’edificis i 
estructures d’aquesta important antiga zona industrial de la ciutat. El valor arquitectònic rau en el conjunt edificat i 
no només en els seus elements concrets. El valor que es protegeix és el del conjunt. La desaparició de la fàbrica 
d’alcohol malmetria completament la imatge del conjunt arquitectònic que es protegeix i el deixa coix. Quan es van 
adequar les terres de l’Hort de Tondo com a aparcament del Barri Vell es va conservar i respectar (encertadament) 
tota l’estructura dels antics horts que ocupaven aquell espai, com és el cas dels marges, escales i rampes de 
comunicació, murs de tancament i el sistema de recs i mines que regava els horts i subministrava aigua a les adobaries 
que envoltaven aquests horts. També es va conservar el safareig allargat amb la galeria d’arcs. Probablement, 
l’adequació com a aparcament hauria estat molt més senzilla si s’haguessin obviat tots aquests elements preexistents. 
No obstant, en aquest cas, es va prioritzar el respecte pel patrimoni i les arquitectures passades, conferint d’aquesta 
manera valor afegit a l’espai.  

Cal deixar clar que l’equip redactor del planejament no va decidir obviar conscientment bona part d’aquests elements 
del Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls, sinó que la no incorporació en els plànols d’ordenació és 
conseqüència d’una errada material. 

L’estat de conservació no és una raó per a la no inclusió d’aquest element, aquest és deficient donat que no s’ha fet el 
manteniment de l’edificació. La seva rehabilitació posa en valor el conjunt edificat. 

El valor històric de l’edificació queda justificat en l’apartat de dades històriques de les fitxes de l’ambient C12 i els 
seus annexos. 

Els edificis industrials en general, i aquest en concret, construïts durant la segona meitat del segle XIX, acostumen a 
ser edificis regulars, contenidors, amb distribucions diàfanes, i una composició seriada de les obertures de la façana. 
Totes aquestes característiques els fan ideals per a ser rehabilitats per a qualsevol ús.  

La fitxa no protegeix les distribucions interiors pel que poden ser deconstruïdes facilitant d’aquesta manera 
l’adaptació de l’edifici. Es comprova que la fondària edificable mínima de la part no protegida depassa els 5,50 m. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incloure en els plànols d’ordenació detallada del sòl urbà els elements que es protegeixen de 
cada ambient i que no tenen fitxa individualitzada. 

A-046_Joan Escoté Huguet 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca i l’edificació situada al carrer Rosari 21 de Picamoixons, inclosa com a BCIL en 
el Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls. Al seu entendre, la finca en el seu estat global va quedar 
totalment desnaturalitzada com a conjunt arquitectònic quan es va construir el carrer que la travessa enderrocant 
la porta corresponent al final del carrer Rosari i, actualment, no té cap interès arquitectònic. 

a) Demana que es rectifiqui l'actual POUM aprovat inicialment i es deixi la propietat descatalogada i fora de 
l'inventari de BCIL. Subsidiàriament en cas de no considerar possible la desafectació total, es desafecti la part de la 
propietat “nau industrial”, quedant única i exclusivament afectada la part residencial. 

b) Opina que les carregues de conservació i les expectatives d’utilització segons els usos establerts fan que sigui 
totalment inviable qualsevol actuació, ja sigui industrial o residencial. 
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Valoració de l’al·legació: 

a) Tot i que amb l’obertura del tram final del carrer del Rosari l’any 2008 es va perdre l’accés original a la Casa Taller, 
el conjunt edificat no ha perdut valor i manté la façana continua noucentista d’origen. 

Sobre l’interès arquitectònic de la Casa Taller de Picamoixons, cal remarcar que està recollida a l'Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Vol IV. L'Alt Camp. Editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l'any 1992. De Picamoixons, tan sols hi recullen l'església de Sant salvador, la Casa Orgà, un habitatge del 
carrer de la Font i la Casa Taller. Aquesta darrera la trobem a la pàgina 126, amb el següent text: 

"Casa Taller de Picamoixons. Situats a l'entrada del nucli de Picamoixons, responen a una tipologia senzilla dins 
del corrent noucentista. L'habitatge, de quatre plantes, té emmarcaments motllurats als balcons del primer i 
segon pis, amb decoració vegetal i un coronament superior esglaonat. El taller, format per una gran nau de 
planta baixa, es coronat per una cornisa de segments ondulants, delimitats per boles decoratives." 

També té fitxa del Servei de Patrimoni de la Generalitat 181/2437 (01/04/1983). 

b) El POUM aprovat inicialment qualifica la totalitat de la finca propietat de l’al·legant com a subzona 8a2, naus 
patrimonials i li ofereix un ventall d’usos admesos que facilitin el manteniment de les edificacions. En concret, els usos 
admesos són els següents: 

- Ús dominant: terciari i serveis; magatzem. 

- Usos compatibles: residencial; aparcament. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-113_Montserrat Figueras Ribé 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que la finca de la seva propietat situada a la muralla de Sant Antoni numero 81 està parcialment 
protegida segons consta a les fitxes BCIL del Catàleg de Bens a protegir del terme municipal de Valls. Dita finca està 
deshabitada des de ta molt temps. Actualment està mancada de l’acondiciament i actualització necessària tan des 
del punt de vista de l'habitabilitat com en els aspectes constructiu i estructural i el seu estat es millorable. Segons 
el seu criteri, la façana posterior que dóna al carrer Paborde no té valor, ni històric, ni artístic, ni constructiu i la 
tipologia en planta de l'edifici no es correspon a un tipus determinat i concret (planta rectangular irregular i entre 
mitgeres). 

Demana que la protecció es limiti a la façana i que deixi de ser objecte de protecció l'estructura de plantes, 
l'estructura bàsica interior i la resta d'elements excepte la façana. 

Valoració de l’al·legació: 

En la fitxa 93. BCIL / Muralla de sant Antoni 81 (V48) del Catàleg de Béns a protegir del POUM de Valls aprovat 
inicialment on es descriuen els elements protegits, s’especifica el següent: 

¬ Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior. 

¬ Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana (especialment els esgrafiats, els 
elements de forja i les portalades de fusta) i la seva textura i cromatisme. 

¬ No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un 
aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i detall. 

Pel que fa a les intervencions permeses, es determina el següent: 

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació. 

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura. 
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¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels esgrafiats, de les 
textures i els cromatismes. 

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual. 

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall. 

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió. 

Així doncs, en tant que no s’ha pogut confirmar l’existència d’elements de valor en l’interior de l’edifici, caldrà que la 
Comissió de Patrimoni dictamini sobre l’autorització de les intervencions a realitzar en l’interior. 

Tot i això, es considera oportú modificar lleugerament la descripció dels elements protegits amb el redactat següent: 

Pel que fa a la protecció de l’envolvent: Es protegeix la volumetria, façanes i coberta de l’edificació actual, 
aquesta protecció no exclou la consolidació estructural i la substitució de la coberta si és necessari. S’admet la 
modificació de les obertures de la façana posterior per motius d’habitabilitat. 

Protecció de l’estructura de plantes: La protecció de la façana determina la protecció de l’estructura de plantes. 
Aquesta protecció no és incompatible amb la consolidació estructural de l’edifici. 

Estructura bàsica interior: Caixa d’escala. Aquesta protecció no és incompatible amb la millora de l’accessibilitat 
si aquesta queda justificada. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà modificar la fitxa del Catàleg de béns a protegir i afegir foto façana posterior. 

7.3. Errades materials 

A-020_Maria Ester Fabra Salvat, en representació de la Comissió d'Arqueologia del Museu de Valls / Institut 
d'Estudis Vallencs 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

a) L’al·legant manifesta que, en relació amb la Memòria del nou Catàleg de Béns a protegir del terme Municipal de 
Valls aprovada inicialment, ha trobat errors en la relació, denominació, situació i descripció dels jaciments 
arqueològics localitzats al terme o que es troben en expectativa arqueològica. 

Demana que es resolguin tots els errors plantejats en el catàleg i que afecten al patrimoni arqueològic del nostre 
municipi. 

b) Així mateix, demana que es recullin les al·legacions que la Comissió va plantejar i registrar el 5 de març de 2012, 
és a dir: 

“Que es valori la importància del Museu de Valls el qual, si estigués suficientment potenciat i desenvolupat, podria 
ser una eina complementària perfecta a l'oferta turística de la nostra ciutat. 

Que es plantegi en el POUM la necessitat urgent de destinar tota la Casa de Cultura a dependències del museu o que 
es plantegi una alternativa real en un altre edifici el suficientment ampli per englobar tota l'exposició i serveis.” 

Valoració de l’al·legació: 

a) En el Catàleg per a la protecció dels jaciments s’ha fet servir la documentació “penjada” a la web del Servei de 
Patrimoni de la Generalitat (e-gipci), on hi ha la fitxa individualitzada de cada jaciment amb el plànol de delimitació. 
La delimitació dels jaciments s’ha fet escalant i sobreposant els plànols en pdf damunt la base cartogràfica pel que els 
límits no són prou precisos. 
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Donat que és la Comissió d’Arqueologia Museu de Valls els principals coneixedors de la zona i els qui han treballat els 
jaciments i han passat la informació, en molts casos, al Servei de Patrimoni de la Generalitat, s’estima la totalitat de 
l’al·legació pel que fa a la modificació proposada dels següents jaciments: 

Poblat ibèric del Vilar  BCIL 78 V85 

Forn de Fontscaldes   BCIL 138 F01 

La Font del Catllar   BPU 81 RT10-1 

Vila romana del Vilar   BPU 42 V84 

Jaciment Masia Figueras  BPU 82 RT10-2 

Jaciment Picamoixons  BPU 73 P14 

Vila romana Quatre Vents  BPU 83 RT11-2 

Arcs Celler del Paborde  BCIL 1 VCH17 

S’accepta també la inclusió del jaciment arqueològic de l’Hort del Rector o de la Rectoria, ja que forma part de 
l’entorn de protecció del BCIN VCH16 de l’Església Arxiprestal de Sant Joan (acord de GOV/89/2015, de 9 de juny, pel 
qual es declara bé d’interès nacional, en la categoria de monument històric, l’església de Sant Joan Baptista, a Valls, i 
se’n delimita l’entorn de protecció). 

b) La Casa de Cultura és un equipament que fins ara ha englobat tres usos en un mateix espai. Tot i que l’espai de la 
biblioteca s’ha alliberat amb el trasllat d’aquesta al barri antic, l’espai continua sent clarament insuficient per allotjar 
tota la col·lecció que el Museu disposa. Compartir espai amb l’AHCAC tampoc facilita el funcionament de l’aquipament 
ni la seva visibilització i necessària projecció. 

Tanmateix, cal tenir present que el POUM no assigna usos als equipaments, més enllà dels escolars i esportius. Per 
tant, no posa cap impediment a destinar qualsevol dels altres equipaments a usos culturals. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificar les fitxes dels jaciments en el Catàleg de béns a protegir i la seva delimitació en els 
plànols generals. 
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8. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

8.1. Incloure edificació o ampliar protecció 

A-009_Maria Rosa Martínez Robert 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que a les parcel·les 49 i 52 del polígon 18 del cadastre de rústica hi ha una edificació destinada a 
habitatge i unes construccions auxiliars. L’edificació destinada a habitatge ja consta a la cartografia del cadastre 
del 1941/55 i disposa d’una inscripció en la biga de la porta d’entrada del 1851. Pretén recuperar l'activitat agrícola 
de la finca i rehabilitar les edificacions existents. 

Demana que s’incloguin les edificacions existents al catàleg de masies i cases rurals del POUM i proposa que els usos 
admesos siguin: habitatge familiar, activitats artesanals, artístiques i restauració. 

Valoració de l’al·legació: 

S’ha comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre del 1955. A la parcel·la 52 no hi consta cap edificació, 
a la 49 hi consta una casa de 15 m². 

No admet cap dels usos que preveu la Llei, no és habitable. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-011_Jordi Murtra Ferré, en nom i interès propis, i, a més a més, en nom i representació dels seus germans 
Marcos, Jaime, Guillermo, José María i Maria Magdalena Murtra Ferré i nebots Fernando i Adriana Irene Murtra 
Gutiérrez i Sergio, Isidoro, Cristina i Patricia Murtra Bonet 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

La família Murtra Ferré és propietària de la masia coneguda com “Can Murtra”, situada dins la zona que es coneix 
com el Bosc de Valls, que és la finca registral 1.164 del registre de la Propietat de Valls. 

La casa de “Can Murtra” estava reconeguda als plànols de Cadastre de 1955, que per error només fan referència a la 
superfície de la planta baixa (35m²), quan la superfície construïda de la planta baixa era de 42 m², i restaria per 
afegir la superfície corresponent a la planta alta. 

Així doncs, es tractava d’una casa de pagès de 42 m² construïts a la planta baixa, destinats a saleta i cuina (i amb 
una pèrgola de 26 m²), i d’uns altres 42 m² construïts a la planta pis, destinats a tres dormitoris. La latrina, pou - 
safareig i bassa, estaven a l’exterior. En total, uns 84 m² construïts + construccions auxiliars. 

Amb la tornada de l’exili de la família Murtra (cap a l’any 1953), i passat un termini prudencial per a situar-se 
després de la llarga temporada fora de casa, precisament cap a la segona meitat dels anys 50, la família va 
consolidar l’habitatge a l’estat que té actualment, per al seu ús de segona residència, que era el que 
tradicionalment s’ha fet a les cases i construccions existents al Bosc de Valls, com reconeix el propi Catàleg. 

En tot cas, es va conservar, i encara a dia d’avui es conserva, íntegrament, l’edifici original. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS 

 

CRÈDITS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. MARÇ 2019 169  

El propi Cadastre reconeix que l’edificació és de l’any 1900, si bé aquesta data seria genèrica atès que una part de 
la construcció és del 1845 i la restant es va ampliar amb posterioritat, però en tot cas durant els anys 50 del segle 
passat. 

Demana la inclusió de “Can Murtra” dins el Catàleg de Masies i Cases Rurals, amb reconeixement i protecció del seu 
ús residencial i demés usos compatibles amb la normativa. 

Valoració de l’al·legació: 

S’ha comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955. A la parcel·la 242 hi consta una 
edificació de 35 m².  

S’ha efectuat una visita a la masia per comprovar que les dues plantes de l’edificació són antigues. Tot i que 
exteriorment s’ha modificat el terpe i pedrís originals i s’ha convertit en un porxo tancat, l’edificació antiga es manté 
en la seva totalitat i les modificacions interiors que s’hi ha fet respecten el caràcter de masia dels Boscos.  

Es considera oportí incloure-la al Catàleg de masies amb el codi M24-242 per raons històriques i paisatgístiques. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incloure Can Murta dins el Catàleg de masies i cases rurals de Valls (incloent fitxa M24-242, 
modificant la memòria i els plànols). 

A-026_Ramon Sendra Vidal 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que en la parcel·la 19 del polígon 10 (El Fornàs) existeixen, des de fa molts anys, unes 
construccions i de les antigues de la zona, amb magatzems, masia, caseta, llum i bassa que no consten en la relació. 

Demana s’incloguin les construccions en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

No s’ha trobat la fitxa del 1955 i a l’ortofotomapa no es veu. 

Consta en l'inventari SNU 10-19 com a Masia de Canyet, identificada com a caseta de camp. 

S’ha efectuat una visita a la finca i s’ha comprovat que les edificacions existents son magatzems agrícoles, però no 
s’observa cap resta d’habitatge rural. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-035_Francisco Domingo Salvado 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari d’un habitatge i altres construccions situades a la parcel·la 60 del polígon 17 del sòl rústic 
de Valls (partida Freixa). 

Demana que l’habitatge consti dins el Catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM per tal de gaudir de tots els drets 
que això comporta. 

Valoració de l’al·legació: 

Consta en l'inventari SNU 17-60 identificada com a edificació antiga. 

S’ha comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955, on consta una casa de 60 m². 
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S’ha trobat la fitxa CU de l’inventari de l’any 1997 on es comproven materials de construcció i on consta paret 
ceràmica. 

No ha estat possible contactar amb l’al·legant per concertar una visita. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-047_Olga López Domènech (arquitecte EMD Picamoixons), en representació de Rosina Solanes Pujol 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant troba a faltar la masia de la seva propietat situada en la parcel·la 40 del polígon 23. 

Demana que es comprovi si la masia és vàlida per formar part del Catàleg de Masies i Cases rurals del POUM. 

Valoració de l’al·legació: 

Consta en l'inventari SNU 23-40 identificada com a edificació antiga amb valor històric. 

Es troba dins de la partida històrica El Bosc. 

Es comprova l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955, on hi consta una edificació de 60 m². 

L’al·legant aporta dades històriques: la masia era propietat de l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet  

Es considera oportú incloure-la al Catàleg de masies amb el codi M23-40 per raons històriques i paisatgístiques. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incloure la masia dins el Catàleg de masies i cases rurals de Valls (incloent fitxa M23-40, 
modificant la memòria i els plànols). 

A-052_Josep Maria Català Ballester 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que al Catàleg de Masies i Cases rurals del POUM hi consta la Masia Mossèn Josué (M15-147) 
edificada a finals del segle XIX. També hi consta una segona masia edificada a pocs metres, a mitjans del segle XX. 
La primera té assignats com a usos: establiment de turisme rural, activitats artesanals, artístiques o de restauració. 

Demana, per aconseguir una millor adequació de la masia històrica als usos possibles abans esmentats, prego que la 
masia més moderna es pugui fer servir com auxiliar de les activitats de la primera, incloent-la com una extensió de 
la primera, donat que podria utilitzar-se com a habitatges d'empleats, cuines, magatzems, botiga d'objectes 
artesanals, artístics o de restauració. 

Valoració de l’al·legació: 

Consta en l'inventari SNU 15-147 on hi consten dues edificacions una antiga i l’altre moderna. 

Segons el cadastre l’edificació moderna és de l’any 1975 i per tant no compleix cap dels criteris per ser inclosa al 
catàleg de masies. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-061_Maria Dolores Gaya Calmet 
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En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària d’una masia situada a la parcel·la 283 del polígon 24 (Plana d’en Berga) que, segons el seu 
parar, reuneix suficients raons tipològiques i paisatgístiques per a ser inclosa en el catàleg de masies. 

Demana que la masia de la seva propietat sigui inclosa en el Catàleg de Masies i Cases rurals del POUM de Valls. 

Valoració de l’al·legació: 

Es constata l’existència de dues edificacions antigues dels anys 30-40 del segle XX i bassa. Les edificacions es mantenen 
d’origen (terpe, pedrís, baranes etc). 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incloure la masia dins el Catàleg de masies i cases rurals de Valls (incloent fitxa M24-283, 
modificant la memòria i els plànols). 

A-064_Pau Magí Santó Capellades 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari d’un mas situat en la parcel·la 196 del polígon 18 (partida La Serra) que consta en la 
primera inscripció al registre de 1929, però segurament construït anteriorment. L’any 2009 va ser rehabilitat 
conservant l’estètica de l’època del mas, tant a l’edifici base com a l’annex de nova construcció. 

Demana que es consideri la incorporació del mas al Catàleg de masies i Cases rurals del POUM.  

Valoració de l’al·legació: 

S’han comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955. A la parcel·la 196 hi consta una 
edificació de 20 m². Comptant que la segona planta és antiga, l’edificació tindria 40 m² de superfície, pel que no 
compleix amb els criteris d’aquest catàleg per a ser inclosa.  

La reforma feta el 2009 va alterar considerablement l’edificació tradicional no reconeixent-se, actualment, els seus 
valors (ampliació, modificació relació-buit ple, materials, etc). 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-082_Jordi Murtra Ferré, en nom i interès propis, i, a més a més, en nom i representació dels seus germans 
Marcos, Jaime, Guillermo, José María i Maria Magdalena Murtra Ferré i nebots Fernando i Adriana Irene Murtra 
Gutiérrez i Sergio, Isidoro, Cristina i Patricia Murtra Bonet 

Es reiteren en l’anterior al·legació presentada (veure A-011). 

A-077_Esteve Fernández Tura, en representació de NEAR IBERIA S.L. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

NEAR IBERIA S.L. és propietària de la finca situada en la parcel·la 123 del polígon 24 en la qual hi ha un edifici antic 
que consta en el llistat d’edificis a les afores de la població del Catàleg d'elements a protegir de l'Annex a les 
normes urbanístiques del TRPGOUM, identificat amb el codi E.159. Masies dels Boscos (grup d'edificis d'interès 
històrico-artístic o arquitectònic). Examinat el catàleg de masies, i la documentació de l'aprovació inicial del POUM 
de Valls constata que no consta aquesta edificació. 
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Demana que s'inclogui l'edificació dintre del catàleg de masies amb els usos d'habitatge familiar i enoturisme. 

Valoració de l’al·legació: 

S’han comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955. A la parcel·la 123 hi consten dues 
cases de 154 i 100 m². La parcel·la es troba a la partida històrica El Bosc. La masia està referenciada al llibre 
“L’estiueig al Bosc de Valls” com a Bosc de Can Tudó. 

La masia antiga ha sofert alteracions exteriors que s’hauran de deconstruir, d’acord amb l’ordre d’execució per tal que 
es procedeixi a la restauració de la legalitat física alterada (Decret d’Alcaldia 219/2009, de 25 de març). 

El 12 d'agost de 2016 mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 153/2016 es concedeix llicència d'obres amb projecte núm. 
31/2016 a Near Iberia SL, exp. 50/2016, per enderroc parcial d'una edificació als Boscos de Valls-Mas d'en Tudó, situada 
al polígon 24, parcel·la 123, amb condicions. 

El 15 de desembre de 2017 amb registre d’entrada 9825 es comunica el final d’obra i se sol·licita el retorn de les 
fiances de la llicència concedida núm. 31/2016. 

L’11 de maig de 2018 amb registre d'entrada 4024 el Jutjat del Penal número Tres de Tarragona comunica Executòria 
núm. 180/2018 respecte a la sentència ferma núm. 151/2018 de 21 de març de 2018 de la Secció Segona de 
l’Audiència Provincial de Tarragona. 

El 22 de juny de 2018 la Junta de Govern Local acorda: 

«Primer. Requerir al Sr. Anton Rueda Garcia que en el termini de dos mesos, a comptar de rebre la notificació, 
doni compliment a la Sentència  151/2018 del Jutjat  Penal Número Tres de Tarragona.   

A tal efecte, ha de presentar a aquest Ajuntament, en el termini màxim de 15 dies, el corresponent projecte 
d’enderroc  i  restitució de la legalitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat pel que fa a les obres, 
instal·lacions i la rompuda executades il·legalment  al polígon 24, parcel·la 123, Partida Boscos de Valls - Mas 
d’en Tudó, al terme municipal de Valls.  

Segon. Notificar l’acord als interessats i donar-ne compte a la Regidoria de Territori i Medi  Natural perquè 
adopti l’acord que estimi oportú.». 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà incloure la masia dins el Catàleg de masies i cases rurals de Valls (incloent fitxa M24-123, 
modificant la memòria i els plànols). 

A-093_Marta Micó Martí 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant vol fer unes observacions sobre la descripció del bé efectuada en la fitxa M29-15 /Masia Simonet inclosa 
en el Catàleg de Masies i Cases rurals del POUM de Valls. 

Edificació E. Magatzem Annex posterior 1 Magatzem 36 m²: aquest magatzem és el taller d'artesania que fa 50 anys 
que en Ramon Martí Català (Simonet) hi treballa fent les peces d'artesania que ha presentat en diferents 
exposicions i premis. 

Edificació F. Magatzem Aïllada 1 Magatzem 84,80 m² Fibrociment: aquest magatzem que es va fer ara fa 30 anys és 
una part que fa d'aparcament de carros i emmagatzematge de diverses peces d'artesania de dimensions grans. 

Demana que es reconeguin les edificacions E i F com a parts integrants de la Masia Simonet i que es considerin com 
a Volums recuperables. 

Valoració de l’al·legació: 

S’han comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955. A la parcel·la 15 hi consta una única 
casa casa de 131 m². Els dos volums no recuperables són construccions més recents amb coberta de fibrociment. 
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Es considera oportú que sigui recuperable el volum E, donat que està integrat a l’habitatge, amb l’ús de taller 
d’artesania que té actualment. S’haurà de substituir la coberta de fibrociment. 

No es considera oportuna la recuperació del volum F. Es troba enganxat en tota la seva llargada a la parcel·la veïna. La 
construcció és moderna amb coberta de fibrociment. No compleix els criteris per ser inclòs en aquest catàleg. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà modificar la fitxa M29-15 del Catàleg de masies i cases rurals de Valls. 

A-122_Joan Albert Font Herrera 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que està interessat en implantar un establiment de turisme rural en les edificacions i 
construccions existents a la parcel·la 17 del polígon 2 del terme municipal de Valls. 

Demana que s’incloguin les edificacions en el Catàleg de Masies i Cases rurals i hi sigui admès l’ús de turisme rural.  

Valoració de l’al·legació: 

S’han comprovat, de nou, l’ortofotomapa i les fitxes del cadastre de l’any 1955. A la parcel·la 17 hi consta una “casilla 
ruinas” de 84 m². La construcció ja estava en ruïnes l’any 1955. Actualment de l’edificació original només en queda el 
perímetre amb unes parets que tenen entre un i dos metres d’alçada i que, en la seva major part, presenten patologies 
importants.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

8.2. Correcció de dades 

A-063_Pau Magí Santó Capellades 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que observa una sèrie d’errades en la descripció gràfica i escrita de l’edificació inclosa en la fitxa 
M18-127 del Catàleg de Masies i Cases rurals del POUM de Valls. 

Demana corregir les errades en les dades de la fitxa de la Masia Barrotes M18-127 (ara, Masia Capellades). La masia 
no està ben dibuixada envers el camí i no es tenen en compte els elements històrics lligats a la seva història, 
situades en la parcel·la 18-126. 

Valoració de l’al·legació: 

Es comprova a l’ortofotomapa ICC 2015 la posició de l’edificació respecte al camí. Es considera oportú corregir la 
posició segons l’ortofotomapa que no s’ajusta ni a la fitxa del catàleg ni a l’al·legació presentada. 

La parcel·la 126 es troba a l’altra banda del camí de Reus a Valls. Es consideraran i es farà referència de les restes 
lligades al Mas de Barrotes a la fitxa del catàleg de patrimoni (BCIL RT18-1). 

Es considera oportú catalogar la masia per raons històriques i el nom de Mas de Barrotes que va lligat a la història del 
mas i del pont trencat o de Barrotes. 

Es comprova amb el croquis realitzat en data de 28 de juliol de 2011 que el volum B té una superfície de 20,50 m² i el 
volum C d’instal·lacions 7,26 m². Es modificarà la fitxa amb aquestes superfícies. A la descripció dels volums consta 
que la masia (A) té tres plantes d’alçada. 
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A la fitxa del catàleg hi consta el cultiu de la fitxa del cadastre que també s’hauria d’actualitzar. 

L’aspecte de la masia és del segle XVIII i, per les dades que en tenim, no podem afirmar que sigui d’origen anterior. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà modificar la fitxa M18-127 del Catàleg de masies i cases rurals de Valls. També caldrà 
modificar la fitxa BCIL RT18-1 del Catàleg de béns a protegir. 

A-073_Josep Vidal Fàbregas, en representació de FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, com a propietària de l’antiga masia Rodon (El Guaret), situada a la parcel·la 267 del polígon 24 (Plana 
d’en Berga) exposa: 

Que la masia Roden està inclosa al Catàleg de Masies i Cases Rurals de Valls, per motius arquitectònics i que també 
està inclosa dins el catàleg de béns a protegir, amb la categoria de BCIL i el seu ús actual és el de centre residencial 
d'educació intensiva (CREI). 

Que a la fitxa M24-267 del Catàleg de Masies s'agrupa com una única unitat la finca registral 3235 corresponent a la 
Masia Roden, amb una superfície de 0,9735 ha, i la finca registral 44 corresponent a El Guaret, amb una superfície 
de 1,2168 ha, mentre que l'edificació de la masia Roden té la referència cadastral 242680AOOCF57C0001ZE, i 
l'edificació d'El Guaret té la referència cadastral 242680BOOCF57C0001UE. Que la finca que agrupa les dues 
edificacions té una única referència cadastral, 43163A024002670000UY, si bé correspon a dues finques registrals. 

Que els usos inclosos com a admesos a la fitxa M24-267 del Catàleg de Masies, corresponent a la masia Roden, són 
els de centre de menors (ús actual), habitatge familiar i activitats artesanals i artístiques. 

Que el nou POUM classifica el sòl on se situa aquesta finca com a sòl no urbanitzable amb la categoria de sòl de 
protecció preventiva, codi 20 - plana agrícola. Segons l’article 264."Usos admesos en el sòl no urbanitzable" hi és 
permès l'ús d'apartament rural o establiment de turisme rural. 

Que atès que la finca objecte té 1,5325 ha, segons Cadastre, li pertocaria, segons estableix l'article 270 del POUM 
aprovat inicialment, una superfície construïda de 766,25 m², segons l'aplicació de l'índex d'edificabilitat de 0,05 
m²/m² per a edificacions i instal·lacions d’interès públic. Actualment, el sostre construït de la finca és 995,70 m², 
381,99 m², dels quals corresponen a la masia Rodon i 613,71 m² a la resta d'edificacions que actualment s'utilitzen 
com a centre residencial per a menors (CREI). Amb l'índex d'edificabilitat proposat al POUM no s'aconsegueix 
legalitzar el sostre existent actualment i tampoc permet el creixement ni el manteniment de l'activitat actualment 
implantada a la masia Rodon. Aquest fet suposa alhora que no es permet la legalització i ampliació de la pròpia 
activitat en el 100% dels metres existents a la finca (conjunt Masia i cases). 

Que la fitxa M24-267 del Catàleg de Masies i Cases Rurals obliga a mantenir la volumetria i les obertures originals 
del mas i l'estructura bàsica interior. Això impedeix intervenir a la finca per tal de poder-la adaptar a les exigències 
d'accessibilitat sol·licitades per a l'activitat implantada, i la normativa específica que la regula. 

 

Demana la modificació del planejament per tal de permetre intervencions que, essent respectuoses amb l'edifici i 
coherents, permetin adaptar-lo a les condicions d'accessibilitat que exigeix l'activitat que s'hi duu a terme. 

Valoració de l’al·legació: 

En el Catàleg de masies aprovat inicialment consten parcel·les senceres i s’ha codificat seguint aquest criteri. De tota 
manera, es considera oportú especificar a la fitxa les dues referències cadastrals de la Masia Rodon i de la resta de 
construccions del Guaret. 

També es considera oportú fer constar en la fitxa l’ús actual d’Equipament Privat Assistencial amb els seus sub-usos. 
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Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació de les edificacions incloses en el Catàleg de masies de Valls mitjançant la 
autorització de les actuacions específiques d’interès públic referenciades en els apartats a, b, c i d de l'article 47.4 del 
TRLU, es considera oportú la no aplicació del paràmetre que regula l’ocupació màxima de les edificacions, sempre i 
quan l'ús que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

Cal tenir present que la protecció volumètrica, d’obertures i de l’estructura bàsica interior, no exclou les reformes i 
millores d’accessibilitat que siguin necessàries sempre que aquestes quedin justificades. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. En el document que ha de ser 
aprovat provisionalment caldrà: 

- modificar la fitxa M24-267 del Catàleg de masies i cases rurals de Valls; 

- modificar la fitxa BCIL RT24-22 del Catàleg de béns a protegir; 

- modificar l’apartat d) del punt 3 de l’article 271. Actuacions específiques d’interès públic, segons el següent 
redactat: 

d) Respectar les condicions d’edificació següents: 

 - Únicament s’autoritzaran actuacions específiques d’interès públic sobre finques de superfície major a 
15.000 m². 

 - L’ocupació màxima de la finca serà del 5%. Aquesta ocupació màxima es ponderarà en funció del grau de 
pressió de la zona on està situada la finca sobre la que es pretengui construir. Aquesta limitació no serà 
d’aplicació en el cas que la finca estigui inclosa en el "Catàleg de masies i cases rurals", sempre i quan l'ús 
que es pretengui estigui permès en la seva fitxa. 

8.3. General 

A-032_Salvador Casañas Pareta 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant exposa que no té clar què comporta la inclusió, o la no inclusió, en el catàleg de Masies de Valls. És per 
això que vol reservar se el dret a demanar ser inclòs o exclòs en el catàleg de masies de Valls. 

Demana es tingui per presentat el seu escrit, als efectes escaients. 

Valoració de l’al·legació: 

En tant que l’al·legant no identifica l’edificació objecte del seu escrit, és difícil valorar l’al·legació presentada. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el tràmit li serà comunicat.
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