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1.  INTRODUCCIÓ 

El present Informe de Sostenibilitat Ambiental es redacta per tal d’establir els 
condicionants ambientals i les mesures d’actuació integrats en PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS (ALT CAMP). 

L'àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal correspon al terme municipal de 
Valls, capital de l’Alt Camp. 

1.1 OBJECTE 

L’objecte del present Informe de Sostenibilitat Ambiental és el desenvolupament 
dels aspectes ambientals en relació a la revisió del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal de Valls, que es va iniciar amb la redacció de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar, i té la seva continuació en el present document. 

1.2 ANTECEDENTS 

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. 

En data en data 24 de Març de 2012, es va fer, per part de l’Ajuntament, la 
sol·licitud de document de referència, adjuntant a la sol·licitud l'avanç del POUM, 
l'informe de sostenibilitat ambiental (ISA) preliminar, del PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE VALLS. 

En data Abril de 2012 es va rebre el Document de Referència, emès per la Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials a Tarragona, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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Entre aquesta el Maig de 2012 i el Febrer de 2014, es va desenvolupar, seguint les 
determinacions del DR el POUM i els documents d’avaluació ambiental, 
concretament el seu Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) 

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. El termini d’informació 
pública 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. El termini d’informació pública finalitzà 
el 24 de setembre de 2014 

Entre aquesta data de setembre de 2014 fins a l’actual, Octubre 2016, s’han anat 
rebent els informes sectorials, així com també al·legacions als procés d’exposició 
pública, i completant la documentació del pla. 

El present document, de memòria ambiental, recull aquestes consideracions, que 
fan referència també a l’informe de sostenibilitat ambiental, el qual també 
s’acompanya, amb un nou document refós així com la resta de documents que 
integren el pla. 

1.3 MARC LEGAL 

El marc legislatiu que determina la redacció del present document és el següent: 

 LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme. 

 LLEI 6/2009, del 28 d’Abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. 

 DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme 

 LLEI 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans 
i programes en el medi ambient 
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 DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27de juny, relativa a l’avaluació de determinats 
plans i programes en el medi ambient. 

Concretament, el Decret legislatiu 1/2010, es refereix a la documentació referent 
als plans d’ordenació urbanística municipal de la següent manera: 

Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que 
estableix l’apartat 2, mitjançant els documents següents: 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis 
complementaris que escaiguin. 

b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas 
del sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament 
d’aigua, de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, 
de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis 
establerts pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 

d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 71. 

e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 
desenvolupar. 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 
mediambiental. 

g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de 
producció d’habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents 
que aquesta Llei determina. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a 
què fa referència l’article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 

D’altra banda, la Llei 6/2009, estableix: 

Article 5. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental: 

a) Els plans i els programes relacionats en l’annex 1. 

b) Els plans i els programes que compleixin els requisits establerts per l’article 
6. 

c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i 
b en els casos i amb les condicions que especifica l’article 7. 

d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la 
decisió prèvia d’avaluació ambiental. 

Annex 1. Plans i programes sotmesos a valuació ambiental 

(...) 

2. Instruments de planejament urbanístic: 

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

b) Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
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c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no 
urbanitzable... 

 

Per tant, el planejament que es proposa es troba en els supòsits del citat decret, 
comportant el tràmit d’avaluació ambiental. 

L’article 115, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, estableix el procediment en la tramitació dels documents 
urbanístics: 

Article 115. Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 

L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi 
estiguin sotmesos s’integra en el procediment establert en la Llei d’urbanisme 
per a llur formulació i tramitació, d’acord amb les següents regles: 

a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva 
aprovació inicial, l’òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a 
l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència que determini, un 
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals 
aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic 
interessat. A aquests efectes, cal presentar a l’òrgan ambiental un avanç 
de l’instrument de planejament amb el contingut que assenyala l’article 
106 d’aquest Reglament. En el cas que l’avanç se sotmeti a informació 
pública, bé perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del 
document de referència a l’òrgan ambiental es formula simultàniament a 
la informació pública de l’avanç. En qualsevol dels casos indicats, si 
l’òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d’un mes des 
de la seva presentació, es poden continuar les actuacions. 

b) L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui 
a cada una de les figures de planejament, d’acord amb el què estableix, si 
s’escau, la legislació aplicable en matèria d’avaluació ambiental i amb el què 
estableix aquest Reglament respecte als informes ambientals dels plans, ha 
de formar part de la documentació de l’instrument de planejament objecte 
d’aprovació inicial. 

c) L’informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, 
durant un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l’instrument de 
planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial i, 
simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que procedeixin, d’acord amb 
el que estableixi el document de referència.  

d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria 
ambiental, en la qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental 
i el resultat de les consultes realitzades, s’ha de valorar la integració dels 
aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. La memòria ambiental la 
realitzen l’òrgan o persones que promoguin el pla i requereix l’acord de 
l’òrgan ambiental, sense el qual no es pot entendre produït per silenci 
administratiu el següent acord d’aprovació que correspongui. A aquests 
efectes, cal lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental, 
juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, 
que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord d’aprovació, 
i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental 
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en el termini d’un mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l’òrgan 
ambiental no estigui conforme amb la proposta de memòria, ha d’assenyalar 
quins aspectes han de ser esmenats, completats o ampliats i ha de donar la 
seva conformitat a la proposta de memòria ambiental esmenada. 

e) Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de l’instrument 
de planejament de què es tracti la presa en consideració de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i de la memòria ambiental del pla per a l’adopció de 
la resolució que correspongui. Aquesta presa en consideració s’ha de fer 
constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb el 
contingut que estableix la legislació aplicable. 

 

L’article 106 estableix: 

Article 106. Informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament 

106.2 L’avanç de l’instrument de planejament ha de contenir: 

d) Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un 
informe ambiental preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui determinar 
l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de 
sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del què pugui establir la normativa 
sobre avaluació ambiental de plans i programes, l’informe ambiental 
preliminar, quan es tracti del pla d’ordenació urbanística municipal, ha 
de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 70 
d’aquest Reglament i, quan es tracti de plans urbanístics derivats, ha de 
contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article 
100 d’aquest Reglament. 

 

Alhora, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, en el seu article, 70, estableix els continguts dels Informes de 
Sostenibilitat Ambiental: 

Informe de sostenibilitat ambiental 

En el cas de formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal, i 
en els casos de modificacions sotmeses a avaluació ambiental, l'informe 
ambiental que preveu la Llei d'urbanisme ha de tenir la naturalesa i contingut 
de l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre 
avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau d'especificació que 
estableixi l'òrgan ambiental en el document de referència, i, en tot cas, amb 
el contingut mínim següent: 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit del 
pla, el què inclou: 

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de 
l'àmbit objecte de planejament i del seu entorn. 

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció 
ambiental, aplicables en l'àmbit del pla, establerts en la normativa 
internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o en els 
instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o 
altres plans o programes aplicables. 
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3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció 
del pla, d'acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els 
apartats anteriors i amb els principis i directrius establerts als articles 3 
i 9 de la Llei d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre d'altres 
aspectes, a la sostenibilitat global del model d'ordenació; al cicle de 
l'aigua; a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el 
patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat de l'ambient 
atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 

Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada 
en funció del seu grau d'importància relativa. 

b) Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa d'ordenació 
proposada, el què inclou: 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades.  

2n. L'anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i 
dels de les seves determinacions estructurals, d'acord amb els objectius i 
criteris ambientals als què es refereix l'apartat 1.c) d'aquest article. 

3r. La justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa seleccionada. 

c) Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenació 
adoptada, incloent: 

1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi 
ambient. 

2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les 
demandes addicionals de recursos naturals i d'infraestructures de sanejament, 
de gestió de residus i similars derivades de l'ordenació proposada. 

3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la 
millora del medi ambient. 

d) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, 
acumulatius, sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, 
positius i negatius i d'altres) de l'ordenació proposada sobre el medi ambient, 
incloent: 

1r. Els efectes sobre els recursos naturals. 

2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d'acord amb l'apartat 1. 

3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l'ordenació 
prevista pel pla. 

e) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius 
ambientals establerts, el què comprèn: 

1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els 
requeriments ambientals assenyalats a l'apartat 1. 

2n. L'avaluació global del pla, tenint en compte l'anàlisi comparativa dels 
perfils ambientals inicial i resultant de l'àmbit del pla, d'acord amb l'apartat 
anterior i les jerarquies entre objectius ambientals establertes en l'apartat 
1.c). 

3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 
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f) Síntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de 
contenir una ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, i l'explicació 
justificada de l'avaluació global del pla. 

En base al marc legal definit, el present document es redacta seguint el PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ALS CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE DOCUMENTS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC, redactat per l’Incasòl. 

1.4 OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DEL PLANEJAMENT 

Els principals criteris i objectius del present POUM són els següents: 

 Actualitzar i posar al dia els objectius i dels instruments del planejament i la 
gestió urbanístiques. 

 Definir propostes i estratègies suficientment sòlides d’executabilitat, ja sigui 
a curt, mig o llarg termini. 

 Articular el planejament urbanístic amb la planificació global dels serveis 
municipals i, també, amb els serveis dependents d’altres administracions (Pla 
territorial parcial del Camp de Tarragona). 

 Orientar el model en consonància amb el moment i els principis de l’urbanisme 
sostenible, és a dir, cap la consolidació d’un model de ciutat compacta, 
diversificada i amb un bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures. 

1.5 MARC GENERAL DELS TREBALLS 

En el present document s’inclouen els treballs de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental, que s’estructura en els següents apartats: 

 Capítol u, d’Introducció. 

 Segon capítol, de Presentació del Pla, on es descriuen els trets bàsics o 
paràmetres del present Pla, així com la relació amb altres plans i programes. 
També es valora l’alternativa 0, o l’evolució de l’àmbit de planejament sense 
actuació. 

 El tercer capítol de Criteris i objectius ambientals generals del Pla. 

 El quart capítol, d’Estudi del medi receptor, que incorpora l’anàlisi de l’àmbit 
del Pla. 

 Quart capítol de Sensibilitat Ambiental, on es fa una valoració de l’àmbit en 
relació als usos pretesos. De la interacció amb els objectius del planejament 
se’n deriven els aspectes més rellevants a tenir en compte. 

 Sisè capítol, de Diagnosi del principals efectes ambientals. Criteris i 
objectius ambientals, on a partir dels aspectes més rellevants definits en el 
capítol anterior, s’estableixen un seguit de criteris i objectius de caire 
ambiental a tenir presents. 

 Setè capítol, el d’Alternatives, on es descriuran les diferents propostes 
d’ordenació i es procedirà a la seva anàlisi i discussió fins arribar a la solució 
adoptada. Aquest procés estarà d’acord amb la formulació estratègica del 
planejament i es desenvoluparà de forma proporcional al grau d’anàlisi de 
l’àmbit de l’actuació. 
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 El vuitè capítol, de Identificació i quantificació dels sòls objecte de 
transformació i de les demandes addicionals, fa una anàlisi dels sòls on 
s’assenten els nous creixements així com tot allò referent a aspectes lligats a 
generació de residus i consum d’aigua i energia. 

 El novè capítol, d’Identificació i avaluació ambiental dels efectes 
significatius i mesures per a la preservació i millora del medi ambient, 
avalua en funció als criteris establerts com es resolen en el present 
planejament, així com les mesures en cas de ser necessàries. 

 El desè capítol, de Mesures de supervisió i control. Estudi de seguiment 
ambiental, estableix quines mesures s’adoptaran en l’execució del 
planejament des del punt de vista mediambiental. 

 L’onzè i darrer capítol, és el de Tràmit i conclusions, on es farà una breu 
descripció del tràmit previst per al planejament, fent referència als documents 
redactats i la situació d’aquests en l’àmbit del pla o programa on és inclòs. 
També s’exposaran les conclusions del document, fent referència als aspectes 
més rellevants. 
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2.  PRESENTACIÓ DEL PLA 

2.1 DADES GENERALS 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) constitueix l'instrument 
d'ordenació integral del territori de Valls, de conformitat amb allò que disposa 
l'actual legislació urbanística. 

Administrativament i en termes de planejament territorial, el municipi de Valls i 
el seu POUM estan subjectes a les disposicions i determinacions del Pla Territorial 
Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament pel Govern de 
Catalunya el gener de 2010, les quals s’han tingut en compte i s’han integrat en 
l’elaboració del present POUM. 

2.2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

2.2.1 Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Valls 

El Pla General d’Ordenació Urbana de Valls va ser aprovat el 22 d’octubre de l’any 
1986. Classifica el sòl del terme municipal en: 

 Sòl urbà 

 Sòl urbanitzable 

 Sòl no urbanitzable 

La Normativa del PGOU de Valls regula el sòl no urbanitzable en el seu títol VI, 
amb l’objectiu de: 

 Protegir els terrenys del procés de desenvolupament urbà 

 Protegir els elements naturals més destacables preservant els seus valors 
agrològics, arqueològics, històrico-artístics, ecològics o paisatgístics 
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 Establir els usos i activitats que es poden autoritzar en cada tipus d’aquest sòl, 
sense malmetre els valors que es volen protegir 

 Establir les condicions per autoritzar l’emplaçament de les edificacions i 
instal·lacions d’utilitat pública i interès social, per tal de garantir l’equilibri 
de les àrees agrícoles i naturals. 

Divideix el sòl no urbanitzable en les següents zones: 

 Clau 31. Zona agrícola 

Terrenys agrícoles sense un interès especial, en raó, bàsicament de la seva 
escassa capacitat agrològica. 

 Clau 32. Zona agrícola protegida 

Terrenys majoritàriament de cultius de secà i d’un destacat interès agrícola 
que cal mantenir i protegir. 

 Clau 32a. Subzona agrícola protegida d’horta 

Terrenys destinats majoritàriament a cultius d’horta i que tenen per tant, un 
elevadíssim interès agrícola que cal protegir decididament. 

 Clau 32b. Subzona de protecció arqueològica 

Terrenys situats a l’entorn del forn ibèric de Fontscaldes on es suposa existeix 
un important poblat ibèric i restes d’algunes viles romanes. 

 Clau 33. Zona d’hortes familiars 

Terrenys que per les seves condicions naturals i geogràfiques es destinen a la 
finalitat de construir horts familiars, per donar sortida a aquesta aspiració de 
la població tant fortament arrelada a la població de Valls, i que amb els nous 
sistemes d’organització social i laboral és de preveure que adquireixin encara 
major rellevància. 

 Clau 34. Zona forestal 

Comprèn les àrees no agrícoles destinades a bosc i reserves naturals em la 
major part situades al Nord-est del Terme Municipal. L’objectiu del Pla és 
protegir-la per a usos forestals, paisatgístics i de lleure, així com reserva 
natural per la fauna i flora mediterrànies. 

2.2.2 Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) 

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona marca diferents categories de 
sòl en tant pel que fa al sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments, així 
com pel sistema d’infraestructures. 

En el cas de Valls, pel que fa al sistema d’espais oberts identifica en el territori 
municipal les tres categories de sòl existents: 

 Sòl de Protecció Especial 

 Sòl de Protecció Territorial 

 Sòl de Protecció Preventiva 
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2.2.2.1 Sòl de Protecció Especial 

El sòls que es troben dins d’aquesta categoria ho fan per les raons exposades en 
l’article 2.6 de la Normativa del Pla: 

Article 2.6 Sòl de protecció especial: definició 

Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals i de connectivitat ecològica 
o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat 
per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de 
garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori 
amb els seus diferents caràcters i funcions. 

El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits 
per la normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa 
Natura 2000. 

 

Al terme de Valls es troben representades dues classes de sòl, el sòl de protecció 
especial, que inclou les zones de l’oest del municipi que corresponen a les àrees 
més muntanyoses, des de Fontscaldes fins a Picamoixons, i una franja al voltant 
del riu Francolí, des de la seva entrada al TM fins a la seva sortida, així com del 
torrent del Puig. 

Així mateix dins del sòl de protecció especial també es troba una petita porció de 
sòl situada al nord del terme, que s’inclou dins del PEIN i/o Xarxa Natura 2000 
(terrestre), en pertànyer al Tossal Gros de Miramar. 

2.2.2.2 Sòl de Protecció Territorial 

El sòls que es troben dins d’aquesta categoria ho fan per les raons exposades en 
l’article 2.8 de la Normativa del Pla: 

Article 2.8 

Sòl de protecció territorial: definició 

Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de 
la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o 
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible 
transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció 
preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic que 
s’estableixen en l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de 
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es 
donessin al llarg del seu període de vigència. 

(...) 

 

Pel que fa al sòl de Protecció Territorial, de nou a Valls es troben dues categories 
d’aquesta tipologia. D’una banda, al nord del terme es troben els sòls que 
pertanyen al Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic: així el torrent de la Xamora en 
marca la frontera amb el polígon industrial de Valls, tot i que el seu límit oest es 
troba al límit de terme, extenent-se pel nord dins del terme de Figuerola, mentre 
que el seu límit cap a l’est el marca el nucli de Fontscaldes, la rasa de Fontscaldes 
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i el torrent del Sant Pou, fins a la carretera N-240 al sud. Aquests sòls es defineixen 
amb allò que estableix l’article 2.8 en l’apartat a. 

Article 2.8 

Sòl de protecció territorial: definició 

(...) 

a) L’interès agrari i/o paisatgístic. Assenyala àrees d’activitats productives 
agràries de significació territorial, i que alhora són terrenys que aporten 
paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que, 
per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període 
de vigència del Pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació 
del territori. 

(...) 

 

D’altra banda dins del sòl de protecció territorial es troba el Sòl de preservació de 
corredors d’infraestructures, que són reserves de sòl per les infraestructures 
viàries com l’A-27, la C-37 i la N-240. Aquests sòls es defineixen amb allò que 
estableix l’article 2.8 en l’apartat c. 

Article 2.8 

Sòl de protecció territorial: definició 

(...) 

c) La preservació de corredors d’infraestructures. 

Assenyala àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de determinades 
infraestructures o en corredors geogràfics de pas que podrien quedar 
escanyats per l’espai construït, han de quedar excloses de transformacions 
urbanístiques amb la finalitat de no dificultar futures propostes de millora de 
la mobilitat territorial o de dotació d’infraestructures en general. Alhora, 
aquest sòl acompleix una funció paisatgística prou important, garantint unes 
visuals àmplies i un entorn endreçat de les infraestructures, que són un dels 
principals miradors actuals del paisatge.  

(...) 

 

2.2.2.3 Sòl de Protecció Preventiva 

Els sòls inclosos com a protecció preventiva es defineixen mitjançant allò que 
estableix l’article 2.10 de la normativa del Pla: 

Article 2.10 Sòl de protecció preventiva: definició 

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el 
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o 
de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament 
aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per 
a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i 
edificades, si escau. 
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També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies 
establertes per a cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, 
implantacions d’activitats o instal•lacions de valor estratègic general i 
d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i 
contres de la iniciativa. 

 

Aquests sòls es localitzen al voltant del nucli urbà de Valls de manera contínua, 
tan sols tallada per les reserves de sòls per a infraestructures, incloent-hi els 
diferents nuclis del terme, tret de Picamoixons que queda completament envoltat 
pel Sòl de Protecció Especial. 

Pel que fa al sistema d’assentaments en relació amb les estratègies de 
desenvolupament dels nuclis històrics i les seves extensions, és a dir, pel que fa 
referència al creixement, el Pla estableix per als diferents nuclis les següents 
estratègies: 

 El nucli de Valls ha de tenir un creixement potenciat o estratègic 

 Picamoixons, un creixement moderat 

 Fontscaldes i Masmolets una millora urbana i compleció 

I pel que fa a les àrees especialitzades, el Pla estableix: 

 L’àrea residencial del Boscos de Valls amb una estratègia específica 

 L’oest del nucli urbà de Valls ha de tenir una estratègia d’extensió 

En el cas del Sistema d’infraestructures respecte la xarxa viaria, el Pla estableix: 

 La A-27 com a autovia actualment amb un traçat indicatiu 

 La N-240 com a via estructurant primària 

 La carretera T-742 com a via estructurant secundària 

 La C-37 com a variant fins a entroncar amb l’autovia A-27 i com a via 
estructurant primària d’allà fins a la resta de recorregut. 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, el Pla estableix la línia de Barcelona-St. Vicenç-
Valls-Lleida en un estat de condicionament del traçat. Així mateix cal dir que 
aquesta línia té una estació actual al nucli de Valls i a Picamoixons, i que es 
planteja fer-ne una de nova a Picamoixons. 

Per últim cal dir que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona contempla 
l’àrea de Ruanes com a àrea d’ús comercial, lúdic i altres terciaris, i que 
s’estableix un separador urbà entre els polígons de Valls i del Pla de Sta. Maria 
per evitar que s’arribin a ajuntar. 
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2.2.3 Altres plans sectorials 

A continuació es detallen els plans sectorials susceptibles de ser d’aplicació en 
l’àmbit definit pel POUM de Valls (en negreta): 

 

PLANS SECTORIALS VIGENTS A CATALUNYA 

Àmbit Nom 

Infraestructures i 
mobilitat 

Pla d’Aeroports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya (2009 – 2015) 

 Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 

 Pla de Regadius de Catalunya 

 Pla Director de les estacions de muntanya 

 Pla comarcal de muntanya 2009-2012 

 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) 

 Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI) 

 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) 2006-2026 

 Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 

 Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya 2008-2012 

 Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona (en tràmit) 

Espais oberts Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC 1 i 2) 

 Directiva Hàbitats 

 Pla d’Espais d’Interès Natural 

 Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 

 Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica (en elaboració) 

Assentaments Pla d’Àrees Residencials Estratègiques (ARE)  

 Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials de Catalunya (PTSEC) 

Aigua Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (PSAAC) (en elaboració) 

 Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005) 

 Planificació d’Espais fluvials 

 Directiva Marc de l’Aigua 

Energia Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020 

 Planificació dels Sectors d’Electricitat i Gas 2008-2016 

Residus Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya 2005-2012 

Atmosfera Pla de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Salut Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables 

 

PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (PITC) 2006-2026 

El Pla d’Infraestructures de Transport Públic de Catalunya (PITC) té com objecte 
definir la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya 
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fins el 2026, en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i 
amb una visió sostenible de la mobilitat. 

El PITC reforça l’estructura nodal del territori, en coherència amb la política 
territorial adoptada pel Pla Territorial General i els plans territorials parcials, 
garanteix uns nivells coherents d’accessibilitat i de connectivitat amb els diferents 
nodes urbans, articula les xarxes de transport catalanes i contribueix a la 
vertebració de l’Euroregió.  

Per a la zona de Valls, el PITC preveu, d’una banda, la connexió de la línia Reus – 
Lleida i Valls – Lleida a Picamoixons (actuació que té per objecte permetre 
l’explotació Valls – Reus directe), pel que fa a la xarxa ferroviària; d’altra banda, 
la proposta de xarxa viària bàsica contempla la C-51 Calafell – Valls – Alcover i el 
desdoblament de la carretera convencional C-37 Valls – Alcover. 

PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA 2008-2012 

El Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 és el Pla territorial 
sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys en 
relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del 
conjunt del sistema. 

Abasta el conjunt de serveis de transport col·lectiu interurbà de viatgers de l'àmbit 
de Catalunya, és a dir: 

 Serveis ferroviaris de rodalies i regionals o de distància mitjana 

 Serveis regulars d'autobús interurbans i altres modalitats, com ara els serveis 
discrecionals amb reiteració d'itinerari i cobrament individual, que es 
desenvolupen com a alternativa i complement dels serveis regulars, de manera 
especial en les zones de demanda baixa. Dintre d'aquests darrers, s'inclouen 
els serveis a la demanda i els serveis escolars a portes obertes 

 L'àmbit d'actuació es limita, per tant, a les comunicacions interurbanes i no 
abasta la mobilitat urbana, sens perjudici de l'anàlisi de la coordinació entre 
els transport urbans i interurbans, amb l'objectiu de configurar una xarxa 
integral de transport públic de viatgers a Catalunya basada en la 
intermodalitat de mitjans, més enllà del seu àmbit territorial o de les 
competències de gestió sobre els diferents serveis de transport. 

Els seus objectius són els següents: 

 Garantir l’accessibilitat, la sostenibilitat i la competitivitat de la xarxa de 
transport públic interurbà 

 Reestructurar les infraestructures existents i racionalitzar l’oferta de serveis 
segons les necessitats concretes de cada zona 

 Augmentar les freqüències de pas, la capacitat i la cobertura territorial per 
garantir la qualitat de l’oferta de transport públic 

 Coordinar el transport viari i ferroviari i potenciar la intermodalitat, adaptant 
horaris i freqüències de pas de trens i autobusos urbans i interurbans 

 Millorar i coordinar els sistemes d’informació a les persones usuàries, amb 
dades a temps real, tant a les estacions com a l’interior dels trens i autobusos 

 Incrementar l’ús del transport públic perquè suposi el 31% del total, enfront 
del 28% actual, amb una reducció estimada del 8,22% del nombre d’accidents 
de trànsit 
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 Potenciar la sostenibilitat ambiental del transport públic, amb la renovació del 
parc mòbil i l’ús de combustibles alternatius, per reduir les emissions de CO2 
un 6,5% i el consum d’energia un 4,6%. 

PLA ESTRATÈGIC DE LA BICICLETA DE CATALUNYA 2008-2012 

El Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012) té com a objectiu 
fomentar l’ús d’aquest mitjà de transport, que en els darrers anys ha aconseguit 
consolidar-se com un mitjà de mobilitat dels catalans. 

Per tal de donar resposta a una demanda creixent i continuar impulsant aquest 
mitjà de transport sostenible, el Govern va aprovar el Pla estratègic de la Bicicleta 
a Catalunya, que representa una forta aposta per la integració planificada i 
coherent d’aquest mitjà en el seu sistema de mobilitat. 

Els principals eixos estratègics d'aquest pla són: 

 Elaborar un inventari de tots els camins i vies susceptibles de ser carrils bici o 
vies pedalables 

 Impulsar la construcció d’una xarxa de 1.200 quilòmetres de carrils bici, tal i 
com preveu el Pla d’Infraestructures de Catalunya (PITC) 

 Crear un manual de disseny per a la construcció de la xarxa: característiques 
geomètriques, enllumenat, estacionament i senyalització 

 Crear una normativa que reguli tots els aspectes referents a la bicicleta i les 
noves vies previstes 

 Prioritzar la seguretat del ciclista mitjançant la pacificació del trànsit, la 
classificació de zones amb velocitat reduïda i el manteniment i neteja de les 
infraestructures 

 Afavorir la intermodalitat amb els altres mitjans de transport públic, adaptant 
llocs per transportar les bicicletes al seu interior i modificant els horaris i els 
requisits d’admissió 

 Establir espais segurs per la guarda i custòdia de bicicletes 

 Promocionar l’ús de la bicicleta a través de campanyes de comunicació 

 Formar en l’ús correcte de la bicicleta des de les escoles i autoescoles 

 Impulsar la compatibilitat del Bicing de diferents ciutats 

Durant els darrers anys a Catalunya s’ha detectat un canvi en els hàbits de 
mobilitat de la població. Un bon exemple és l’excel·lent acollida que ha tingut el 
Bicing a la ciutat de Barcelona. Es va inaugurar el 2007 amb uns 100.000 abonats, 
i després de l’augment dels anys 2008 i 2009, aquests darrers 3 anys s’ha 
estabilitzat al voltant dels 120.000 usuaris. 

Des de la Generalitat, els ajuntaments i els Consells Comarcals, també s’està 
treballant per impulsar noves vies ciclistes i millorar els camins ja existents, així 
com fomentar l’ús d’aquest mitjà sostenible en l’àmbit municipal i comarcal. 

PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DEL CAMP DE TARRAGONA (EN TRÀMIT) 

L’elaboració, tramitació i avaluació del Pla Director de Mobilitat del Camp de 
Tarragona és una de les funcions que corresponen a l’ATM (Autoritat Territorial de 
la Mobilitat), tal com estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat, així com els Estatuts. 

A l'octubre de 2007 s’inicià el procés d’elaboració i redacció del Pla Director de 
Mobilitat del Camp de Tarragona, actualment en fase de tramitació. 
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DIRECTIVA HÀBITATS 

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o 
Directiva 92/43/CEE. L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats 
anomenats hàbitats d’interès comunitari (HIC). Posteriorment, el 27 d'octubre de 
1997, es va aprovar la Directiva 97/62/CE, per la qual s'adapta al progrés científic 
i tècnic la Directiva 92/43/CEE. Aquesta nova Directiva, que modifica la Directiva 
Hàbitats inicial, inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès 
comunitari, adaptada al millor coneixement dels hàbitats naturals assolit amb el 
pas dels anys.  

L'objectiu general de la Directiva Hàbitats és la conservació de la biodiversitat al 
territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals 
i les espècies de flora i fauna silvestres. Per aconseguir-ho, estableix la creació 
d'una xarxa d'espais naturals protegits a escala europea, la Xarxa Natura 2000. 

Dins del municipi de Valls s’hi distingeixen sis HIC, tots ells de caràcter no 
prioritari: 

 3260. Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa 
o parcialment flotant  

Rius dels estatges basal a montà amb vegetació del Ranunculion fluitantis i del 
Callitricho-Batrachion. 

 6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 

Pastures subestèpiques de gramínies i anuals dels Thero-Brachypodietea. 

 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

Boscos de ribera mediterranis dominats per Salix alba, Salix fragilis o d’altres 
semblants. Boscos de ribera multicapa mediterranis o eurasiàtics amb Populus 
spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Juglans 
regia, lianes. Àlbers de grans dimensions, Populus alba, Populus caspica, 
Populus euphratica (Populus diversifolia),normalment dominants en altura; 
poden estar absents o ser escasses en algunes associacions i després dominats 
per espècies dels gèneres esmentats anteriorment. 

 92D0. Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 

Bosquines de galeria i matollars ripícoles meridionals (Nerio-Tamaricetea i 
Securinegion tinctoriae) 

 9340. Alzinars i carrascars 

Boscos dominats per Quercus ilex o Quercus rotundifolia, sovint, tot i que no 
necessàriament, calcícoles. 
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 9540. Pinedes mediterrànies 

Boscos mediterranis i termo-atlàntics de pins termòfils; en la major part dels 
casos apareixen com a substitució o etapes paraclimàtiques de boscos de 
Quercetalia ilicis o Ceratonio-rhamnetalia. 

Estan incloses les plantacions llargament establides d’aquests pins, dintre de 
la seva àrea natural d’ocurrència, i amb un sotabosc bàsicament similar al de 
les formacions paraclimàtiques. 

De tots els hàbitats d’interès comunitari presents a Valls, només els prats 
mediterranis rics en anuals (codi 6220) corresponen a un hic prioriari. 

PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DE CATALUNYA 

El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Catalunya estableix la xarxa d’espais 
protegits existents arreu del país, amb l’objectiu de conservar el patrimoni 
geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i més ben conservats. 

El PEIN té els orígens en la determinació legal que fa el capítol III de la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada per la 
Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 
la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi 
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental. 

D'altra banda, el PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria 
de pla territorial sectorial, i s'equipara a altres instruments d'aquest tipus que es 
deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. Això significa 
que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i que les disposicions 
normatives són de compliment obligatori per a les administracions públiques de la 
mateixa manera que per als particulars. 

L’espai d’interès natural Tossal Gros de Miramar ocupa parcialment l’extrem nord 
del terme municipal, ocupant una superfície aproximada de 16 ha, el que 
representa tan sols el 0,3 % de la superfície municipal, i un 1,1% de la superfície 
total del propi EIN (1.477,9 ha). 

 

CARACTERÍSTIQUES TOSSAL GROS DE MIRAMAR 

A. Informació. Síntesi 

A.1. Situació Sistema Mediterrani central pre-litoral 

A.2. Delimitació Aquest petit espai està delimitat per la cota 720 m i el límit del 
terme municipal de Figuerola del Camp que l'envolten. 

A.3. Superfície total 120 ha 

A.4. El medi físic. Síntesi Tossal que constitueix un relleu calcari cobert en bona part per 
pinedes de pi blanc, diferenciat dels relleus propers i situat entre 
els rius Francolí i Gaià. 

A.5. Motius de la inclusió en el 
Pla 

La notable diversitat faunística d'aquest espai justifica la seva 
inclusió en el Pla. Destaca la presència d'una ornitofauna ben 
desenvolupada i d'alguns rèptils de gran interès com la bívia 
ibèrica, de caràcter meridional. 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 2. PRESENTACIÓ DEL PLA 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 21 DE 150 

 

CARACTERÍSTIQUES TOSSAL GROS DE MIRAMAR 

A. Informació. Síntesi 

A.6. Aspectes sòcio-econòmics 
d'interès 

a. Propietat del sol: Bona part de l'espai és de titularitat privada. 

b. Usos i aprofitaments: Silvícoles 

c. Construccions i instal·lacions: altres 

A.7. Impactes actuals o 
previsibles 

No existeixen impactes globalment significatius. 

A.8. Proteccions legals a. Règim urbanístic: Figuerola del Camp té delimitació de sòl 
urbà. 

b. Espais naturals de protecció especial: - 

c. Protecció de la fauna: - 

d. Altres: RIF 

B. Diagnosi 

B.1. Problemes específics dels 
sistemes naturals 

Presència de comunitats vegetals mediterrànies amb un elevat 
risc d'incendis forestals estivals. Vulnerabilitat de determinades 
espècies d'ocells i rèptils. 

B.2. Problemes derivats de 
l'activitat antròpica 

No presenta problemes significatius. 

B.3. Síntesi dels problemes de 
l'espai. Aspectes significatius 

L'espai es caracteritza per la vulnerabilitat de determinades 
biocenosis faunístiques. 

B.4. Avaluació del grau de 
protecció legal existent 

No existeixen figures de protecció legal que afectin l'àmbit 
d'aquest espai de manera significativa. 

B.5. Altres factors 
condicionants de la conservació 
de l'espai 

El relleu abrupte afavoreix la conservació de l'espai. 

B.6. Conclusions Espai ben conservat, per al qual el règim de protecció derivat del 
PEIN ha de resultar suficient, en les condicions actuals i 
previsibles per atendre els requeriments bàsics de la seva 
protecció. 

C. Determinacions 

C.1. Criteris per a la 
delimitació definitiva 

Incloure el sector nord-oest del mateix carener que forma el 
tossal que defineix l'espai. 

C.2. Criteris de prioritat per a 
futures ampliacions 

L'espai pot prolongar-se vers l'est, fins a envoltar el turó de 
Sarrils. 

 

PROPOSTA CATALANA DE XARXA NATURA 2000 

El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana 
de Natura 2000. Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d'especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària 
(LIC), però també recull les ZEPA designades i els LIC aprovats amb anterioritat. 
Posteriorment, la xarxa Natura 2000 ha estat modificada per diferents acords de 
Govern. 

Els espais catalans que formen part de la xarxa europea Natura 2000 ocupen un 
total d'1.062.365 ha, de les quals 977.224 ha són terrestres i 85.141 ha marines. 
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L’espai pertanyent a la Xarxa Natura 2000 del Sistema Prelitoral Central es troba 
parcialment inclòs en el terme municipal de Valls, els límits del qual coincideixen 
amb els de l’espai del PEIN de l’apartat anterior. 

PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA (PENDENT 
D’APROVACIÓ) 

El Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya (PTSCEC) és 
l'instrument de planificació sectorial que constituirà el marc normatiu i d'actuació 
en matèria de connectivitat ecològica per al conjunt de Catalunya. 

Els seus objectius són: 

 Assegurar la connectivitat entre els elements del sistema d'espais naturals 
protegits. 

 Garantir la connectivitat dels grans ecosistemes de país. 

 Afavorir la connectivitat i la reducció de la fragmentació dels hàbitats en el 
conjunt de la matriu territorial. 

 Recuperar la connectivitat en la major part de la xarxa fluvial de Catalunya. 

 Incidir en les àrees on els processos de fragmentació han creat conflictes per 
reduir-los o eliminar-los. 

 Establir les bases per reforçar la protecció efectiva dels espais protegits 
marins. 

 Disposar d'una bona articulació amb el planejament territorial general i 
parcial. 

 Implicar les polítiques i plans sectorials en la conservació i millora de la 
connectivitat. 

 Impulsar la implicació dels diferents actors socials en la conservació i millora 
de la connectivitat. 

El PTSCEC està en fase de redacció des de finals de l'any 2009. 

PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE CATALUNYA (PTSEC) 

El Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials de Catalunya (PTSEC) 
pretén garantir als consumidors una oferta diversificada i plural d’equipaments 
comercials, en equilibri amb els diferents formats de distribució. 

El PTSEC defineix la concentració comercial del Polígon Industrial (Esclat) per a 
Valls, considerant aquest municipi assimilable per raó de fluxos turístics, capital 
de comarca, i no considerat com a municipi turístic. 

PROGRAMA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES (PSARU 2005) 

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes presenta diferents 
objectius a assolir: 

 Optimització d’inversions que permeti a l’Administració Hidràulica de 
Catalunya donar compliment efectiu a les obligacions de sanejament. 

 Sanejament del creixement urbà: el reforçament dels sistemes de sanejament 
obligat pels creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl haurà 
d’anar a càrrec dels promotors. 

 Ordenament d’abocaments industrials segons el Programa de Sanejament 
d’Aigües Residuals Industrials (PSARI) 
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 Reutilització d’aigües depurades satisfent determinats usos amb aigua 
regenerada. 

 Control d’abocaments de sobreeixidors per tal d’evitar l’incompliment dels 
objectius de qualitat. 

En el cas concret de Valls, el PSARU preveu les següents actuacions: 

 

ACTUACIONS PROGRAMADES EN L’ACTUALITZACIÓ 2010 

Actuació Escenari Pressupost 

Terciari per a reg agrícola al sistema de sanejament 
de Valls 

2006-08 600.000 € 

Ampliació d’EDAR i bombament. Eliminació d’aigües 
blanques 

2006-08 400.000 € 

Canvi del punt d’abocament del retorn de l’aigua 
tractada al sistema de Valls 

2006-08 245.088 € 

EDAR i col·lectors de Fontscaldes 2009-14 199.000 € 

EDAR i col·lectors de Picamoixons 2009-14 474.400 € 

 

PLANIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS 

L'objectiu general de la Planificació d'espais fluvials és avançar en la resolució i 
ordenació dels diversos conflictes hidràulics, ambientals i morfodinàmics vinculats 
a la gestió de l'aigua i el medi hídric de l'espai fluvial. Per això, cal disposar d'un 
diagnòstic referit a l'estat actual de les xarxes fluvials principals de les conques 
catalanes en les diferents dimensions, i el plantejament i proposició de solucions 
de caràcter integral. 

Els principals objectius, comuns a tots els treballs de Planificació d'espais fluvials 
són: 

 Determinar els cabals de disseny de la conca i delimitar les zones inundables 
per a diferents períodes de retorn  

 Avaluar l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials  

 Zonificar l'espai fluvial  tenint en compte la  funcionalitat i les dinàmiques 
ecològiques i el comportament hidràulic de la xarxa fluvial. 

 Plantejar un conjunt de mesures orientades a resoldre els problemes detectats 
als diferents àmbits  

 Definir els criteris de gestió i d' intervenció en els espais fluvials  

 Sensibilitzar, informar i consciència la població, els ens locals i les entitats 
públiques o privades interessades a portar a cap  els plans i programes per 
reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones i millorar l'estat ecològic, a 
partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada. 

El riu Francolí, així com els torrents de Valls, estan inclosos en la Planificació de 
l'espai fluvial a la conca del Francolí.  

Els aspectes més significatius des del punt de vista hidràulic, morfodinàmic i 
ambiental del riu Francolí a l’entorn de l’àmbit de Valls són els següents: 
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“Al nucli de Picamoixons, al municipi de Valls, el tram de carretera T-743 que 
discorre per sota el pont del ferrocarril Barcelona - Lleida i la indústria 
paperera es troben en zona inundable per règims extrems del riu Francolí. 
Prop de la urbanització de Serradalt, al municipi d’Alcover, destaca el pont 
de Goi. Aquest pont, format per 3 arcs, presenta manca de capacitat 
hidràulica afectant en aquests casos la carretera TV-7421. La mateixa situació 
presenta el pont de l‟Esquilatxe, provocant en aquests casos el tall de la 
carretera T-724.” 

 

Quant als torrents de Valls, els aspectes més destacats són: 

“El torrent de Puig i de la Xamora formen part dels Torrents de Valls que 
funcionen com a canals de desguàs per on només hi circula l’aigua 
d’escorrentia en casos de precipitacions abundants (...). Quan els canals 
fluvials arriben a l’alçada del nucli urbà de Valls, assoleixen el nivell freàtic 
de l’aqüífer superficial, de manera que les rambles seques es converteixen en 
petits rierols per on hi circula un reduït cabal durant tot l’any.  

Per a règims extremals de precipitació cal destacar que en el Torrent de la 
Xamora (...), poden aflorar problemes per inundació (...) a l’aparcament 
ubicat a la zona de Sant Joan (...). En el mateix lloc, però en el marge dret, 
es produeix la inundació dels edificis.  Pel que fa al Torrent Sec, destacar la 
inundació de la plaça situada aigua avall de l’hospital Pius, al marge dret del 
Torrent. Finalment, fora ja del nucli urbà, destacar el curs del Torrent de 
Puig. Els problemes d’inundabilitat associats a aquest, queden reduïts a 
parcel·les agrícoles.  

Els Torrents de Valls presenten una orografia destacada amb lleres estretes i 
encaixonades força excavades, en forma de U i/o V segons el tram. Els marges 
fluvials destaquen per presentar una forta pendent amb alçades elevades que 
poden assolir al voltant dels 10-12 metres. En determinats trams, els talussos 
són totalment (...). En altres punts el torrents presenten pendents més suaus 
al voltant del 30-40%. 

En la major part dels trams les amplades dels torrents es mouen entre els 4 i 
els 10 metres. En alguns punts aigua amunt del Mas Miquel, el llit fluvial 
s’eixampla fins als 18 metres aproximadament i es poden observar dipòsits de 
graves i còdols. L’ocupació humana dels marges ha reduït la llera en molts 
trams, com és el cas del torrent de la Farigola, on no sobrepassa els 3 metres 
en alguns punts.  

Atès el perfil longitudinal dels torrents es dedueix la presència de fenòmens 
d’erosió remuntant que genera, cada cop més, un aprofundiment creixent dels 
llits en el terreny. El dinamisme d'aquests torrents, en constant procés 
d’erosió, motiven l’existència de zones on es detecta inestabilitat en els seus 
marges, sobretot en algunes corbes pronunciades, degut a que l’aspecte de 
mobilitat en planta té una rellevància especial. En el cas particular del 
Torrent dels Masos, la pressió ve exercida per l’agricultura consolidada que, 
en ocasions, dificulta la mobilitat natural de la llera i altera el seu 
desenvolupament dinàmic. Al Torrent de la Xamora, degut al dinamisme que 
el caracteritza, es detecten zones d'erosió de marges. Pel Torrent Sec, tot i 
que s’inclou dins de les característiques pròpies de la xarxa de Torrents  de 
Valls, no es detecten punts singulars imminents per a actuar. Finalment el 
Torrent de Puig (unió Torrent Xamora - Torrent Sec) constitueix el tram final 
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de la xarxa de Torrents de Valls fins arribar a connectar amb el riu Francolí. 
En aquest curs es segueixen complint les característiques exposades per a tota 
la xarxa. A la confluència amb el Francolí es produeix un punt d'erosió clar 
que afecta al “Camí del Riu”.” 

 

DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA 

Aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada 
al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), la Directiva Marc de l’Aigua 
origina i condiciona un canvi important en el concepte de gestió, protecció i 
planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses 
d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de 
transició. En aquesta Directiva es deixa de veure les aigües que discorren pel 
territori des d’un punt de vista únicament hidràulic i comercial, i contempla aquest 
recurs com a part estructural i funcional indispensable del medi natural i integrat, 
alhora, dins d’un marc d’ús i gestió sostenible. Així, doncs, l’entrada en vigor de 
la DMPA, el 22 de desembre de 2000 (dia de la seva publicació al DOCE), i la seva 
posterior transposició a la normativa estatal, requerida per abans del 22 de 
desembre de 2003, condicionen un seguit de canvis des del punt de vista normatiu, 
a nivell estatal i autonòmic, així com en la planificació, gestió i control, de manera 
integrada, de les masses d’aigua, tant continentals com costaneres, a partir de les 
autoritats competents de les respectives demarcacions hidrogràfiques. 

Per a la implantació dels criteris i objectius de la Directiva Marc de l’Aigua caldrà 
realitzar un seguit de treballs i estudis inicials per a la generació de Plans i 
Programes, que es sintetitzaran posteriorment al Pla de Gestió. Els treballs 
realitzats i, en general, els nous criteris de gestió, intervenció i planificació dels 
sistemes aquàtics, hauran de basar-se en els principis fonamentals de la Directiva. 
A partir d’aquests principis es fonamentarà i articularà el procediment 
d’implantació de la DMPA. Aquesta incorpora quatre principis bàsics que hauran 
de ser tinguts en compte als plans i programes de gestió dels espais aquàtics: 

1. Principi de no deteriorament i manteniment del Bon Estat de les masses 
d’aigua superficials i subterrànies. 

2. Principi d’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del 
recurs. 

3. Principi de participació social i transparència en les polítiques de l’aigua. 

4. Principi de plena recuperació de costos en la gestió dels recursos i de l’espai 
aquàtics. 

El principal objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua es basa en l’assoliment del bon 
Estat Ecològic dels sistemes aquàtics superficials, i el bon estat Químic i 
Quantitatiu de les aigües subterrànies. D’aquesta manera, la gestió i planificació 
dels recursos hídrics i dels espais associats s’han de desenvolupar sota els següents 
condicionants: 

 Prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües des de l’entrada en vigor de 
la DMPA (finals de 2000). 

 Arribar al bon estat de les aigües, sota l’enfocament combinat i la gestió 
integrada, i amb elements d’anàlisi que ens mesurin l’estructura i el 
funcionament de l’ecosistema, en el cas de les aigües superficials, i la bona 
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qualitat química i equilibri quantitatiu sostenible, en el cas de les aigües 
subterrànies, abans de finals de 2015. 

DOCUMENT IMPRESS 

Aquest document és una síntesis dels treballs de caracterització i definició de les 
masses d'aigua (unitat de gestió sobre la que recaurà el programa de mesures per 
tal d’assolir els objectius de la DMA), i risc d’incompliment d’objectius de la DMA 
(Directiva marc de l’Aigua), conegut com a document IMPRESS, que dóna resposta 
als Articles 5, 6 i 7 de la DMA.  

Les masses d’aigua es caracteritzen i tipifiquen, sobre cada una d’elles s’analitzen 
les pressions existents (activitats que poden provocar alteracions al medi) i els 
impactes mesurats, i s’analitza el risc d'incompliment dels objectius de la DMA. 
Aquesta anàlisis s’ha realitzat per a les masses d’aigua (rius, llacs, zones humides, 
aigües costaneres, aigües de transició i aigües subterrànies) de les conques 
internes de Catalunya (àmbit sobre el qual la Generalitat de Catalunya té plenes 
competències en la planificació hidrològica), i part catalana de les conques 
intercomunitàries de l’Ebre, la Garona i la Sènia (àmbit de planificació de les 
conques de l’Ebre i del Xúquer).  

L’anàlisi del risc d’incompliment d’objectius permetrà articular el posterior 
Programa de Mesures i elaborar el futur Pla de Gestió de la Demarcació 
Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, el qual haurà d’integrar les 
mesures necessàries per a la gestió integrada i sostenible dels recursos hídrics, 
compatible amb el bon estat dels ecosistemes. Alhora, aportarà informació per als 
Programes de Mesures i els Plans de Gestió que hagin de realitzar les demarcacions 
hidrogràfiques intercomunitàries.  

 
El document IMPRESS ubica dins de l’àmbit del POUM les següents masses d’aigua: el riu Francolí i els 

torrents de Valls, els aqüífers superficials de Prades – Alt Francolí, al NW, i l’Alt Camp, a la resta 
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Les masses d’aigua dins d’una demarcació hidrogràfica es diferencien en categories 
(rius, llacs, zones humides, aigües de transició, aigües costaneres, aigües 
subterrànies), dins de les quals es classifiquen en diferents tipus en funció de les 
característiques morfomètriques, ambientals, climàtiques, geogràfiques i, en 
general, aquelles variables que intervenen en la caracterització i distribució de la 
biocenosi. Una vegada establerts els tipus dins de les categories, es defineixen les 
masses d’aigua amb criteris de gestió integrada i sota l’enfocament combinat. La 
delimitació de les masses d’aigua i les seves zones d’influència, contextualitzada 
dins d’un tipus i una categoria determinades, permet concretar la gestió i el 
programa de mesures per a l’assoliment dels objectius marcats per la DMA, i 
ajustar el Programa de Seguiment i Control. 

Mitjançant l’anàlisi IMPRESS es proposen masses d’aigua fortament modificades 
(HMWB), les quals no hauran d’assolir el bon estat ecològic del sistema sinó el bon 
potencial ecològic (màxima qualitat possible). Les masses d’aigua es classifiquen 
com a fortament modificades sota els criteris de forta pressió i impactes 
hidromorfològics, i en les quals la seva recuperació i assoliment del bon estat 
ecològic és inviable des d’un punt de vista econòmic o social, o les repercussions 
de la seva recuperació produeixen impactes ambientals pitjors. 

PLA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA 2012-2020 

El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2012 – 2020 aborda la nova orientació que 
es vol donar a la política energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la 
mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia. 

Les principals motivacions per a la realització d’aquest nou Pla estan relacionades 
amb les següents problemàtiques: 

1. L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats 
del petroli a mig i llarg termini i amb un important risc geoestratègic en 
l’abastament, exigeix una adequació de les estratègies de les polítiques 
d’oferta i de demanda energètica de Catalunya. 

2. Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa 
a la qualitat dels subministraments energètics com pel que fa a la disminució 
de l’impacte ambiental de la producció i l’ús de l’energia, i, en particular, de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La nova planificació energètica ha 
de respondre a aquests criteris, i combinar-los amb criteris econòmics. 

3. La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li 
correspongui a l’assoliment dels objectius europeus i espanyols de reducció 
d’emissions de GEH, molt especialment en els sectors difusos (transport, 
residus, la indústria no coberta per la Directiva de comerç de drets d’emissió, 
....) que és on Catalunya disposa de capacitat i d’espai competencial per 
actuar. 

4. L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat 
econòmica, tant pel seu efecte sobre els preus com pel seu potencial industrial 
com a sector d’activitat econòmica. Aquesta planificació energètica ha 
d’incloure la necessària vertebració d’un potent sector econòmic en l’àmbit 
de l’energia a Catalunya. 

La principal missió que fixa el Pla passa per assolir una economia/societat de 
baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva 
i sostenible a mig-llarg termini.  
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PLANIFICACIÓ DELS SECTORS D’ELECTRICITAT I GAS 2008 – 2016 

La Planificació dels Sectors de l’Electricitat i Gas defineix les previsions sobre el 
futur comportament de la demanda, els recursos necessaris per a satisfer-la i 
l’evolució de les condicions del mercat per tal de garantir el subministrament i els 
criteris de protecció ambiental. Aquestes projeccions esdevenen un instrument 
essencial per la presa de decisions sobre la inversió infraestructural necessària des 
de l’administració i la iniciativa privada. 

També defineix les infraestructures de la xarxa de transport de gas i electricitat 
(planificació vinculant) necessàries per tal de garantir el subministrament 
energètic, la qualitat d’aquest i assegurar que es realitzi el menor cost possible, 
respectant i assegurant la protecció del medi ambient. 

PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS DE CATALUNYA (2005-2012) 

El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya (2005-2012) pretén determinar i localitzar els equipaments de 
gestió de residus municipals que han de donar servei als diferents àmbits 
territorials de Catalunya per tal de garantir l’assoliment dels objectius de 
reciclatge i valorització definits al Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i en el nou model de gestió de Residus Municipals de 
Catalunya. 

Aquest Pla no preveu la localització de cap nou equipament en l’àmbit de Valls. 

2.3 EVOLUCIÓ PROBABLE SENSE PLANEJAMENT. ALTERNATIVA 
0 

L’alternativa 0 es planteja com una de les solucions que ha de regir el TM de Valls, 
com a mínim, fins als propers 20 anys.  

En aquest sentit, l’adopció d’aquesta alternativa suposa no preveure un 
creixement, que en major o menor mesura, segons les tendències demogràfiques 
actuals, es preveu que es produeixi. Aquesta alternativa, per tant, no té en compte 
la realitat d’aquests creixements, per la qual cosa resulta ineficaç per a ordenar 
aquests creixements. 
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3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS 

3.1 DERIVATS DEL MARC NORMATIU GENERAL 

Cal tenir en compte alguns aspectes a considerar pel POUM en el marc dels 
programes i estratègies comunitàries: 

 Limitar el canvi climàtic i fomentar les energies netes en aquells aspectes en 
què incideix el POUM, inclosos els plans i projectes que se’n deriven. En aquest 
context, promoure la mobilitat sostenible. 

 Conservar la biodiversitat i impulsar-ne l’ús sostenible. 

 En general, potenciar un ús sostenible dels recursos naturals i, en aquest 
context, una gestió adequada dels residus. 

D’altra banda, tal i com estableix el Marc legal urbanístic de referència, el present 
planejament es desenvolupa en coherència amb el concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible definit en l’article 3 de la Llei d’Urbanisme. 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització 
racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats 
de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs 
limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que 
evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora 
dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de 
territori globalment eficient. 
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3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb 
l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

També als articles 2 i 3 del reglament que la desenvolupa: 

Article 2. Principis generals de l’actuació urbanística 

Els principis que informen i presideixen l’actuació urbanística són els 
següents: 

a) El d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

L’exercici de les competències urbanístiques i, en particular, de la potestat 
de planejament, es regeix pel principi de desenvolupament urbanístic 
sostenible definit a l’article 3 de la Llei d’urbanisme, el qual té com a objectiu 
la utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures, i comporta conjuminar les següents finalitats: 

a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no 
renovable, el què comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que: 

1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i 
les edificacions en el territori mitjançant la previsió dels creixements en 
continuïtat amb el teixit urbà existent, i considerin la conservació, la 
rehabilitació i la recuperació de les trames urbanes i del parc immobiliari. 

2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la mobilitat 
sostenible en general. 

3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les 
àrees rurals, i comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i, 
particularment del sòl agrari, que reconegui les seves funcions productives, 
territorials i paisatgístiques. 

4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori. 

5è. Consolidin un model de territori globalment eficient. 

b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i 
modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments existents 
així com la previsió de nous equipaments de manera que hi hagi una oferta 
adequada quantitativament i espacialment amb relació als habitatges; el 
desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la diversitat 
econòmica i de la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions 
tecnològiques. 

c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es 
fomenti la mescla equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi 
el dret dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat. 

d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la 
ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb independència del lloc de 
residència. 

e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, 
mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la 
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qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, 
la utilització racional dels recursos naturals i el foment de l’eficiència 
energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de manera 
que tinguin en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que 
poden influir en l’estalvi energètic i el millor manteniment de les 
edificacions. 

f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació 
i millora dels immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels 
elements i tipologies arquitectònics singulars, dels paisatges de valor cultural 
i històric i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

 

Cal considerar tots aquells àmbits o vectors ambientals sobre els quals el 
planejament pot incidir, i també la incidència ambiental global del model 
territorial resultant. Entre altres: 

 Sostenibilitat global del model d’ordenació: ocupació i consum de sòl, 
mobilitat i eficiència energètica; estructura i identitat del sòl no urbanitzat; 
fragmentació territorial; riscs naturals i tecnològics; etc. 

 Cicle de l’aigua. 

 Ambient atmosfèric: contaminació per substàncies, especialment aquelles 
vinculades al canvi climàtic; contaminació acústica, lluminosa, 
electromagnètica, etc. 

 Gestió dels materials i dels residus. 

 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació. 

 Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general. 

 Qualitat del paisatge amb la incorporació, si és el cas, dels objectius de 
qualitat paisatgística fixats pels catàlegs del paisatge i les directrius del 
paisatge, formulats d’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, i de les 
determinacions consegüents dels plans territorials parcials i dels plans 
directors territorials. 
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3.2 DERIVATS DELS PLANS RELACIONATS 

El planejament territorial planteja els objectius ambientals en onze fites 
específiques: 

1. Protegir els espais naturals de valor i garantir la permeabilitat ecològica i la 
conservació de la biodiversitat del conjunt de la matriu territorial.  

2. Preservar els sòls agrícoles pel seu valor agronòmic, natural, paisatgístic i 
ambiental.  

3. Conservar i promoure la singularitat i excel•lència dels paisatges del Camp de 
Tarragona.  

4. Protegir les zones actives en el cicle de l’aigua i els recursos hídrics: capçaleres 
hidrogràfiques, zones de recàrrega d’aqüífers, zona fluvial i sistema hídric en 
general.  

5. Establir un model d’implantació que contingui el consum de sòl i minimitzi la 
dispersió, les necessitats d’infraestructures i la fragmentació territorial.  

6. Minimitzar la dispersió de les edificacions i instal•lacions en sòl no 
urbanitzable.  

7. Afavorir les localitzacions i formes d’implantació territorial més eficients en 
relació al cicle de l’aigua, tot adequant els creixements i les activitats a les 
possibilitats d’abastament futures.  

8. Deixar lliures d’ocupació les àrees subjectes a uns valors de risc inacceptables.  

9. Frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada.  

10. Afavorir modes de transport més eficients per minimitzar les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i el consum d’energia.  

11. No superar la capacitat de càrrega en relació a la contaminació atmosfèrica a 
les zones sensibles. 

3.3 DERIVATS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

En data Abril de 2012 es va rebre el Document de Referència, emès per la Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials a Tarragona, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Aquest document determina l’abast i nivell de detall de l’ISA. Concretament es fa 
una síntesi dels aspectes ambientals més rellevants de l’àmbit, fent referència 
majoritàriament als aspectes continguts en l’ISAP, i en un segon apartat es 
determinen els objectius criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables a 
l’àmbit del pla, i alhora es relacionen una sèrie d’indicadors a considerar. 

En general, hi ha una gran coincidència amb l’ISAP presentat, incloent però nous 
criteris i indicadors associats. També es sol·liciten diverses concrecions i 
compleció del document en diversos aspectes, que es detallen en els següents 
apartats, de forma correlativa: 

 Quan al cicle de .l'aigua requereix que s'adjunti un inventari de lleres públiques 
que puguin quedar afectades pel planejament, una anàlisi de la suficiència del 
recurs, la regularització dels aprofitaments, la descripció de la xarxa de 
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sanejament i les previsions del POUM, la delimitació de zones inundables i 
l'anàlisi de mines que puguin ser afectades. 

S’han incorporat els plànols de lleres públiques, alhora que un estudi específic 
dels torrents de Valls, que alhora incorpora els corresponents estudis 
d’inundabilitat 

S’han fet les previsions d’abastament i sanejament, per l’estat actual i pels 
creixements previstos pel POUM. 

 Quan al vector acústic recorda que cal adjuntar la zonificació acústica del 
territori. 

La zonificació acústica correspon al Mapa de Capacitat Acústica, que fins a la 
data s’està realitzant. 

En tot cas en la normativa del POUM incorpora les principals determinacions 
acústiques en base a la legislació de referència. 

 Quan a la contaminació lluminosa es refereix a l'adequació del pla a la 
normativa. 

Es fa 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’adequa el 
document 

 Recorda que cal donar compliment a la legislació sobre ecoeficiència en els 
edificis . 

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, s’incorpora de forma explícita en el ISA, tant 
pel que fa al cicle de l’aigua, energia i residus, i en coherència en la normativa 
del POUM 

 Es refereix a la problemàtica de contaminació odorífera associada al mal 
funcionament dels col·lectors que discorren pels torrents i a Picamoixons per 
la paperera. 

El Pla espacial urbanístic de reordenació del clavegueram dels torrents de 
Valls i el Pla especial urbanístic dels torrents de Vall, té per objectiu resoldre 
aquesta problemàtica. En aquest s’incorpora la prescripció expressa que sigui 
informat per l’organ ambiental, malgrat s’entén que ja és una obligació 
reglada en la seva tramitació urbanística. 

Quant a la planta de Picamoixons, es l’activitat, i en el seu defecte 
l’administració de Qualitat Ambiental qui ha de vetllar per evitar emissions 
molestes. El POUM no te per objecte resoldre aquestes incidències, més enllà 
de proposar una normativa per evitar la incompatibilitat de situacions 
relatives, que en qualsevol cas ja s’ha produït. 

 Quan al vector residus recorda que cal reservar espais per a fer la recollida 
dels RSU, concretar la ubicació de la deixalleria i altres espais necessaris per 
a la gestió dels residus amb la qualificació del sòl adequada. També fa 
referència a sòls contaminats per si es veuen afectats pel planejament. 
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S’ha portar a terme la reserva de serveis tècnics, amb aquest objectiu, havent 
motivat l’informe favorable de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 Quan a l'estudi "Criteris per a l'ordenació del sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Valls", considera que cal complementar-lo amb els aspectes 
següents: 

 Avaluació de les infraestructures energètiques sobre el medi.  

 Les zones de sensibilitat ambiental han de tenir en consideració la 
presència d'espècies protegides.  

 Afegir una cartografia de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions 
i les 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, de 22 d'abril i el Decret 
123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

S’ha desenvolupat l’estudi inicial amb una proposta normativa del SNU, que 
concreta de forma molt específica els mecanismes per evitar l’ocupació del 
SNU. 

 Quan al paisatge es diu que s'han d'incorporar els objectius de protecció 
paisatgística del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. 

S’han incorporat els objectius de protecció paisatgística del Catàleg de 
Paisatge del Camp de Tarragona 

 En relació al risc es recorda que cal determinar les urbanitzacions, edificacions 
i instal·lacions incloses a l'àmbit d'aplicació del Decret 123/2005, que desplega 
la Llei de mesures de prevenció d'incendis forestals. 

S’han incorporat en la normativa urbanística les mesures de prevenció, segons 
allò que preveu el Decret 23/2005, que desplega la Llei de mesures de 
prevenció d'incendis forestals 

 Recorda que cal incorporar indicadors i estableix quins han de ser pel que fa 
al model territorial i ocupació del sòl. 

S’han incorporat el càlcul dels indicadors d’ocupació de sòl, i de forma 
concreta per a cada una de les qualificacions del SNU. 

 Quan a l'apartat "Alternatives" considera que cap aprofundir les alternatives de 
connexió amb l'A-27, avaluar alternatives de la terminal i nou traçat ferroviari, 
considerar orientatiu. el traçat de noves carreteres (caldrà concretar-ho 
mitjançant l'avaluació d'impacte ambiental del projecte) i en el sentit de 
recuperar l'espai del Bosc dels Peixets pels seus valors naturals. 

S’inclou la prescripció específica de concretar els traçats, com ha de ser, en 
el tràmit específic d’avaluació de l’impacte ambiental d’aquestes 
infraestructures. 

El Document de Referència estableix com a administracions i públic interessat els 
següents, d’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril: 

 Administracions públiques afectades 

 Oficina Territorial d'Acció i Avaluació ambiental {DTES) 

 Agència Catalana de l'Aigua (DTES) 

 Servei d'Urbanisme de Tarragona (DTES) 
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 Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge (DTES) 

 Direcció General del Patrimoni Cultural 

 Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 

 Ajuntaments limítrofes: la Riba, Alcover, el Milà, la Masó, Vallmoll, 
Puigpelat, Alió, el Pla de Santa Maria, Figuerola del Camp i Montblanc 

 Públic interessat 

 - 

En compliment de les regles establertes a l' article 86 bis i disposició transitòria 
18ª del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l'article 115 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, s’ha  consultat a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat identificat en el document de referència. 
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4.  ESTUDI DEL MEDI 

En general, tota l’exposició de la descripció del medi parteix del treball de camp 
realitzat i de l’anàlisi territorial portada a terme, a través de la cartografia 
temàtica, i que inclou, hidrologia, tant superficial com subterrània, geologia, 
geomorfologia, concretant pendents i orientacions, ecosistemes, fauna, i hàbitats 
d’interès comunitari, incendis, usos del sòl i patrimoni cultural. 

L’estudi del medi s’ha dividit en 5 capítols principals: 

 MEDI FÍSIC 

 MEDI NATURAL 

 MEDI CULTURAL 

 MEDI TERRITORIAL 

 RISCOS 

4.1 MEDI FÍSIC 

4.1.1 Context territorial, demogràfic i econòmic 

4.1.1.1 Context territorial 

Valls és la capital de l’Alt Camp i ocupa una superfície de 55,3 km2, amb una 
població de 24.649 habitants (IDESCAT de 2013) i una densitat d’habitants de 455,1 
(hab/km2). El terme limita, al nord amb Montblanc i Figuerola del Camp, a l’est 
amb el Pla de Santa Maria, Alió i Puigpelat, al sud amb Vallmoll, la Masó i el Milà, 
i a l’oest amb Alcover i la Riba. El sòl no urbanitzable de Valls, o sòl rústic està 
dividit en 31 polígons cadastrals. 

La Plana de l’Alt Camp està envoltada al nord-oest per la serralada de Miramar, 
que la separa físicament de la Conca de Barberà, i pel nord i nord-est el curs del 
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riu Gaià així com els relleus de l’anomenat Bloc del Gaià que la separen de la Plana 
del Baix Penedès, juntament amb els contraforts del massís de Bonastre. Un altre 
riu, en aquest cas el Francolí, crea una divisòria amb la Plana del Baix Camp, que 
es fonamenta amb l’excavació que aquest curs d’aigua ha anat fent i que ha donat 
com a resultat diferents terrasses fluvials, clarament diferenciades. Així doncs, 
degut al relleu i a l’estructura del terme municipal, Valls es pot dividir 
geogràficament en les següents zones: 

 Zona de desenvolupament urbà: està situada aproximadament al centre del TM 
i ocupa el nucli històric de Valls, així com les àrees residencials d’expansió 
urbanes, i els polígons industrials.  

 Zona de conreus: localitzades a les parts més planeres del municipi, i que 
envolten la zona de desenvolupament urbà. 

 Zona muntanyenca: està situada al nord-oest del TM i és on es localitzen els 
relleus més elevats i abruptes, pertanyents a la serra de Miramar, que estan 
ocupats per boscos i matollar. 

 

 
Localització del municipi de Valls en l’àmbit comarcal 

 

Cal destacar també com a efecte identitari de Valls, la nombrosa quantitat de 
torrents, rieres i rases que travessen el terme, i de forma especial el seu casc urbà, 
i que en general, tenen una direcció de flux nordest-sudoest i que són tributaris 
del Francolí. 

El TM de Valls està format, a part del propi nucli de Valls, per diferents nuclis 
urbans de població: 

 Picamoixons: se situa a l’extrem oest del terme, al marge esquerre del riu 
Francolí, estratègicament al sud de l’estret de la Riba, juntament amb la Plana 
(TM d’Alcover). A més, Picamoixons és Entitat Municipal Descentralitzada 
(EMD) i per tant gaudeix de certa autonomia respecte Valls, amb un 
ajuntament propi amb alcalde pedani. 

 Fontscaldes: se situa a l’extrem nord del TM de Valls, al límit de terme amb 
Figuerola del Camp. 
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 Masmolets: se situa entre Fonstcaldes i el nucli de Valls. 

 Bon Sol: se situa a l’est del terme, entre la carretera C-37 i la via del tren. 

 Barri dels Clols: se situa a l’est del terme, al sud del Bon Sol. 

 Barri dels Castells: se situa l’est del terme, al sud del barri dels Clols. 

 La Plana d’en Berga: se situa al marge dret de la rasa del Serraller, al sud de 
Masmolets. 

 Solivent: se situa entre el nucli de Valls i la Plana d’en Berga. 

 Bosc de Peixets: s’anomena a la zona que se situa a l’oest de Masmolets, i al 
marge dret de la rasa del serraller, i es caracteritza per ser una zona boscosa 
i que agrupa un conjunt de masos amb alt valor patrimonial, sense constituir 
però cap nucli de població. 

D’altra banda, al terme de Valls existeixen una multitud d’edificacions i de petites 
urbanitzacions no legalitzades urbanísticament disperses pel sòl no urbanitzable. 

4.1.1.2 Evolució de la població 

Pel que fa a l’evolució demogràfica, el municipi ha sofert un augment constant  
des de mitjans del segle XVIII, fins a arribar a la població de 20.124 habitants l’any 
1991. 

A partir d’aquest període, el municipi ha tornat ha créixer fins als 25158 habitants 
l’any 2010. En aquest sentit l’augment de població dels últims anys, si  bé ha estat 
menor en comparació amb altres nuclis de població de referència territorial 
semblants a Valls, des del 1998 fins al 2010 la població ha augmentat un  25,17 %, 
fet que representa un increment important, amb 5.060 habitants. Posteriorment 
s’observa un lleu descens fins als 24.649 habitants del darrer padró. 

 

 
Evolució demogràfica  Històrica. Font Elaboració Pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Evolució demogràfica  recent. Font Elaboració Pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

4.1.1.3 Activitats 

Tot i la gran quantitat de terres de conreu que hi ha al terme de Valls, s’observa 
a la taula que es presenta a continuació com, a l’any 2012, el sector de 
l’agricultura tan sols ocupa a 145 persones. En aquest context el sector que més 
persones ocupa és el dels serveis, seguit pel de la indústria, posant de manifest la 
importància local i territorial del polígon industrial de Valls. Entre mig restaria la 
població dedicada a la construcció, que a l’any 2012 era de 584 persones, la qual 
cosa posa de manifest la greu crisi patida pel sector immobiliari: 

 

OCUPATS  SEGONS GRANS SECTORS D’ACTIVITAT 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2012 145 3.097 584 6.468 10.294 

2001 234 3.397 936 4.501 9.068 

1996 205 3.326 420 3.455 7.406 

1991 239 3.867 559 3.029 7.694 

Font: IDESCAT 

 

4.1.1.4 Agricultura 

Pel que fa a l’agricultura, la situació i característiques del TM Valls fan que 
l’agricultura que s’hi desenvolupa es pugui considerar de típicament mediterrània, 
molt condicionada per l’expansió constant de les àrees urbanes (tan industrials 
com residencials) i per l’aigua com a factor limitant més característic, degut 
sobretot a la seva escassa disponibilitat i qualitat en algunes zones. 

A grans trets, l’àmbit en el qual es troba Valls, sota unes condicions de clima 
mediterrani, ofereix poques limitacions per al conreu, a part dels períodes estivals 
d’escassa pluviometria. Així les terres de conreu de Valls s’han dedicat 
tradicionalment als conreus tant de regadiu com de secà. Dels primers cal destacar 
la presència d’avellaners i de zones d’horta a les immediacions dels torrents de 
Valls i del riu Francolí. Dels segons cal destacar els ametllers, la vinya, els olivers, 
els cereals i els garrofers, que es localitzen a les zones planeres de la zona nord. 

Evolució en els últims anys
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A l’espera de la publicació de les dades del cens agrari del 2009, s’han utilitzat les 
dades publicades del cens anterior, corresponent al 1999, que són les següents: 

 

SUPERFÍCIE AGRÀRIA ÚTIL DEL TM DE VALLS 1999 

Tipus de terra Conreu secà  (ha) 
regadiu  
(ha) 

total 
(ha) 

terres llaurades 

herbacis 385 40 425 

fruiters 537 572 1.110 

oliverar 298 193 491 

vinya 459 8 467 

altres 193 2 194 

Total 1.873 815 2.687 

pastures permanents 
prats o pastures permanents 2 5 6 

altres 0 0 0 

Font: IDESCAT 

 

CONREUS LLENYOSOS DEL TM DE VALLS 1999 

Tipus de terra Conreu secà (ha) regadiu (ha) 
total 
(ha) 

conreus llenyosos 

ametller 438 38 476 

avellaner 93 513 607 

noguer 3 1 4 

altres 0 0 0 

olivera 298 193 491 

vinya 459 8 467 

total 1291 753 2045 

Font: IDESCAT 

 

Tanmateix d’ençà del 1999 també s’han donat diferents processos que han fet 
variar la distribució i la superfície de les terres llaurades, com és el cas del 
desenvolupament del polígon industrial de Valls i l’augment de la superfície de 
zones residencials, així com l’abandonament i/o transformació de conreus com a 
conseqüència de les fluctuacions del preu en el mercat. 
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4.1.1.5 Nuclis disseminats i construccions en sòl no urbanitzable 

NUCLIS DISSEMINATS 

El TM de Valls, a part de tenir els nuclis urbans de població citats anteriorment, 
també es caracteritza per tenir una bona quantitat d’urbanitzacions o bé nuclis 
disseminats en sòl no urbanitzable. Si més no, moltes d’aquestes construccions 
estan en situació il·legal o al·legal, ja que formen part d’una qualificació del sòl, 
el sòl no urbanitzable, que no permet construccions d’habitatge no relacionades 
amb les activitats agràries o pecuàries. Aquests fenòmens són fruit dels processos 
urbanístics menys restrictius produïts temps enrere, especialment durant els anys 
setanta i vuitanta.  

A continuació es presenta la taula de caracterització d’aquests nuclis disseminats: 

 

 
Plànol dels nuclis disseminats. Font: Arquitectes redactors 

 

MASIES EN SÒL NO URBANITZABLE 

Pel que fa a les masies en sòl no urbanitzable, el TM de Valls està caracteritzat 
per tenir-ne moltes i disperses, fruit de la tradició vallenca de tenir una masia a 
l’exterior de la ciutat on passar com a mínim els estius. En aquest sentit l’equip 
de la Sònia Roca és l’equip encarregat de realitzat el catàleg de masies que ha de 
formar part del POUM de Valls. Aquesta documentació ha d’anar a complementar 
el coneixement del POUM respecte el sòl no urbanitzable, per tal d’ordenar-lo i 
zonificar-lo de la manera més acurada possible- 

Així doncs al cadastre 1956 hi consten unes 900 edificacions. D’aquestes, han estat 
eliminades les que, segons cadastre, no eren habitatges, que representa una  
reducció d’un 75% aproximadament. Per tant queden unes 230 edificacions 
susceptibles de formar part del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
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urbanitzable, que seran catalogades de forma adient per l’equip redactor, i que 
s’espera es puguin presentar en la aprovació inicial de POUM. 

4.1.2 Entorn físic 

El TM de Valls se situa en el que s’anomena la depressió Valls-Reus, estructura que 
continua amb la depressió Valls-Penedès al nord est, i que al seu torn, forma part 
del sistema sud-occidental dels Catalànids. Així, juntament amb els Pirineus i la 
Depressió de l’Ebre formen les tres grans unitats geomorfològiques de Catalunya. 

A una escala de detall més gran, Valls està situat a la vessant meridional de la 
Serralada Prelitoral catalana. Aquest sistema muntanyós regional, queda dividit, a 
l’extrem oest de Valls pel congost de la Riba, format pel riu Francolí, que separa 
físicament la Serra de Miramar (inclosa dins del terme de Valls) de les Muntanyes 
de Prades. Segons Julivert (1995), la Serra de Miramar és una cadena de plecs, que 
enllaça amb el Bloc de Gaià al Nord-est, i que envolta la Serra de Prades al Sud-
oest, i que funcionen com un avantpaís, juntament amb la conca sedimentària de 
l’Ebre. La serra de Miramar, amb la depressió de Reus-Valls, està limitada per una 
falla, tapada pels materials quaternaris, que posa en contacte el Paleozoic amb el 
Mesozoic(...)  

De forma general, Valls presenta un relleu diferenciat que es pot dividir clarament 
en dos unitats que venen determinades per les alçades diferenciades del territori. 

 La primera unitat es tracta de la part de relleu més abrupte caracteritzada per 
la Serra de Miramar, que pertany a la serralada del Pre-litoral, que ocupa 
aproximadament una cinquena part de la superfície total del terme, i que se 
situa a l’extrem nordoest del municipi. 

 La segona unitat està caracteritzada per la plana al•luvial de Valls que està 
lleugerament inclinada cap a l’oest i que drena els diferents cursos hídrics 
superficials cap al flux principal de la zona que és el riu Francolí. 

Pel que fa a la unitat amb els relleus més abruptes, caracteritzat per la Serra de 
Miramar, cal esmentar que aquesta, està formada per un conjunt de serres que 
van, en sentit oest-est, des del congost de la Riba fins al coll de Cabra del Camp. 
Així mateix cal esmentar que dins del terme de Valls aquesta serra s’anomena 
Serra de les Guixeres, i que el nom genèric de la serra de Miramar es sol utilitzar, 
localment, a la part de la cadena muntanyosa que no es circumscriu dins del terme 
de Valls, és a dir a partir del coll de Lilla, cap a l’est, que al seu torn es sol 
anomenar Serra de la Carbonera. 

A la vegada, la serra de les Guixeres està formada, al seu torn, per dues unitats 
diferenciables disposades paral·lelament i confrontades l’una amb l’altra. De les 
dues la més septentrional és la Serra de les Guixeres, pròpiament dita, i la que es 
situa al sud d’aquesta s’anomena Serra Alta. Aquestes dues serres estan formades 
per diferents cims, els més destacables dels quals són, en sentit oest-est: el 
Puigcabrer (524,61 m), el Turó del Mas d’en Gínjol (606,86m), el Turó del Canot 
(624,99 m), EL Turó d’en Manel (576,91 m), el Turó de les Balances (522 m), i el 
Tossal de Tarragó (547,75 m). (veure plànol 1.3 Formes del relleu). 

Lògicament aquestes serres presenten pendents elevades (> 50 %) i orientacions 
de vessants  similars degut a que formen part del mateix sistema i a la seva 
disposició confrontant i paral·lela. 
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La resta del territori municipal, com s’ha dit, presenta una morfologia plana, que 
en general bascula lleugerament cap al sudoest, que fa que el sistema hídric 
superficial de la zona presenti aquesta direcció general de flux fins al curs 
principal, el Francolí, situant-se a l’extrem oest del Valls. Així, aquesta unitat 
presenta pendents molt suaus, de menys del 5%, tot i que puntualment i associats 
a les lleres encaixonades dels diferents torrents, s’observen pendents que es situen 
amb valors d’entre el 30 i el 50 %. 

No obstant això, malgrat que en general s’observa una orientació sud-oest que 
drena les aigües cap al riu Francolí, en detall les orientacions mostren un sistema 
de drenatge en espina de peix, degut al micro-relleu, detectant-se inclinacions 
puntuals cap a l’est i cap al sud-est, que finalment condueixen l’aigua i possibiliten 
el flux general esmentat cap al riu Francolí. 

4.1.3 Atmosfera 

Quant a la contaminació atmosfèrica, Valls es troba dins de la zona de qualitat 
de l’aire número 4 Camp de Tarragona, on les àrees industrials representen una 
part considerable del seu territori. Aquesta zona es veu afectada bàsicament pel 
règim de brises que es poden veure canalitzades per la vall del Francolí, i nivells 
mitjans d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i de les d’activitats 
domèstiques.  

Les característiques més importants són: 

 PM 10. Les PM10 són la fracció de matèria particulada amb una mida de 
diàmetre inferior a 10 µm. Entre 2001 i 2010 la mitjana anual va disminuint i 
se situa bastant per sota del valor mitjà anual màxim permès per la legislació 
(40 µg/m3). També existeix una tendència a la disminució del nombre de 
superacions del valor límit diari que s’aproxima molt al zero. 

 Sulfur d’hidrogen (H2S). És un contaminant principal que prové de les 
emissions  de certs processos de fabricació. En cap de les estacions properes 
analitzades hi ha hagut cap superació dels nivells de referència, tenint en 
compte que aquestes es situen relativament lluny de Valls. 

 Òxids de Nitrogen (NOx). Són uns contaminants primaris que es produeixen en 
el transport, centrals tèrmiques i combustió de carburants. Els valors d’aquest 
contaminant (2004-2010) resten per sota del valor de referència de les 
mitjanes anuals màximes permeses per la legislació vigent (40 µg/m3).  

 Monòxid de Carboni (CO). El monòxid de carboni es produeix en diferents 
processos de combustió on manca l’oxigen i no es produeix CO2 com a producte 
final d’aquesta. Les mitjanes anuals obtingudes (2004- 2010) mostren que els 
valors obtingut són baixos, i que es estan per sota del valor màxim de 
referència (10 mg/m3). 

 Ozó (O3) troposfèric. És un contaminant secundari que es genera per les 
reaccions fotoquímiques que la llum solar catalitza sobre els òxids de nitrogen 
i els hidrocarburs presents a l’atmosfera. Els valors mitjans anuals de l’ozó 
troposfèric són relativament elevats a les estacions del Camp de Tarragona. 

Pel que respecta a la contaminació acústica, el TM de Valls presenta les següents 
fonts de soroll ambiental principals: trànsit rodat i ferroviari, activitats industrials 
i recreatives i el veïnatge. Com a conseqüència del desplegament del POUM caldrà 
que l’ajuntament adapti el mapa de capacitat acústica a la situació derivada 
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d’aquest, així com estudiar el problema de sorolls específic que es produeix a 
Picamoixons degut a l’activitat de la indústria paperera. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, el mapa envers la contaminació lluminosa 
a Catalunya mostra que la major part de l’interior del TM de Valls correspon a la 
zona E2 de protecció alta, les zones E3 de protecció moderada corresponen als 
nuclis urbans, i les zones E1 de protecció màxima a l’àmbit del PEIN. 

Respecte a la contaminació electromagnètica, les dades disponibles indiquen que 
presenta nivells baixos. Pel TM de Valls hi discorre una línia elèctrica d’alta tensió 
de 110 kV, que parteix de l’estació transformadora situada al Fornàs. 

Pel que fa a la contaminació odorífera, Valls presenta àrees on existeixen 
problemàtiques relacionades amb les males olors. Cal destacar els torrents de 
Valls, on es donen problemàtiques associades al mal funcionament dels col·lectors 
actuals de les aigües negres, així com a Picamoixons, fruit de l’activitat de la 
indústria paperera  

4.1.4 Geologia i litologia 

La història geològica mostra que Valls es troba a la Depressió Valls-Reus, producte 
de l’enfonsament dels materials mesozoics mitjançant la falla del Camp. Al terme 
de Valls es poden observar materials més antics, fruit de la seva història geològica: 

 Era paleozoica. Corresponen a roques formades a partir de materials amb una 
granulometria fina que es van dipositar sota les condicions d’un ambient marí, 
o bé degut a la precipitació de materials inicialment diluïts en l’aigua, com és 
el cas del carbonat càlcic. Una conseqüència dels xocs que es van produir va 
ser la creació del Massís de l’Ebre, mentre que la zona de l’Alt Camp romania 
submergit dins d’un gran oceà en expansió. Posteriorment es va produir un 
episodi de distensió que va permetre la intrusió magmàtica, que va originar la 
formació de roques plutòniques, porfíriques i filons de quars. 

 Era Mesozoica. En aquesta època es produeix la fragmentació de Pangea II. A 
l’Alt Camp es troben molts materials formats durant aquesta època, que es 
situen per damunt dels materials paleozoics, i que han resultat menys alterats 
que aquests.  

 Era Cenozoica. És l’era geològica més recent de la Terra, durant la qual es 
produeix l’orogènia alpina. La Depressió Valls-Reus, pertanyent a la Depressió 
Prelitoral, és el producte de l’enfonsament dels materials mesozoics 
mitjançant la falla del Camp, que és visible a Picamoixons. 

La geologia de Valls mostra que en el terme municipal existeixen els materials 
relacionats amb les següents litologies: Capg, Dd, NMca, PEma, Qac, Qr, Qt0-1, 
Qt1, Qt2, Qvrv2, Spgc, Tbg, Tm1, Tm2 i Tm3 

Quant al patrimoni geològic, a Valls es troba una part dels esculls de la Riba, que 
estan formades per pels últims contraforts de les Muntanyes de Prades i pels 
primers contraforts de la serra de les Guixeres. 

4.1.5 Cicle de l’aigua 

Pel que a la hidrogeologia, l’Agència Catalana de l’Aigua situa el TM de Valls dins 
de les masses subterrànies  25 Alt Camp i 27 Prades-Alt Francolí: 
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 Massa d’aigua 25. Alt Camp. Formada per aqüífers que responen al rebliment 
de la fossa tectònica asimètrica amb materials detrítics, graves, conglomerats, 
gresos, sorres, argiles, etc. La recàrrega natural es produeix per infiltració de 
la pluja i de les aigües superficials, i per la transferència lateral provinent 
d’altres masses d’aigua, que es produeix a partir de la falla situada al nord de 
la formació, que té una direcció NE-SO, així com per tota la superfície de la 
massa d’aigua. La descàrrega es produeix a partir dels cursos d’aigua, i pel 
límit sud. Existeix una baixa pressió exercida pels nitrats procedents de les 
dejeccions ramaderes. La pressió deguda a l’activitat agrícola és alta. La 
magnitud de la pressió per extracció, es considera alta. Es distingeixen dues 
zones diferenciades amb vulnerabilitat intrínseca, una és alta i coincideix amb 
els ventalls al·luvials situats al nord i l’altra correspon a la resta de zona amb 
una vulnerabilitat moderada. La magnitud de l’impacte sobre l’estat químic és 
alt. Existeix un risc sobre l’estat químic de la massa d’aigua per la presència 
de contaminants específics i localment de nitrats. 

 Massa d’aigua 27. Prades - Alt Francolí. Aquesta massa d’aigua es troba sobre 
part de l’estructura horst Prelitoral, i es divideix en dues zones diferenciades. 
La recàrrega superficial es dóna per infiltració d’aigua superficial, i les 
descàrregues del sistema es realitzen mitjançant els cursos d’aigua superficials 
i pels límits laterals. Sobre aquesta massa d’aigua no existeixen activitats 
ramaderes importants, així com tampoc hi ha activitats agrícoles intensives 
que generin pressions. S’han detectat diversos episodis de contaminació per 
VOC’s, metalls i dissolvents, que fan que tingui una magnitud alta, per aquest 
aspecte. La magnitud d’extracció es considera moderada amb un índex 
d’explotació de 0,41. Es distingeixen dues zones amb vulnerabilitat intrínseca 
diferenciada: la zona de la Conca de Barberà i el sòcol paleozoic presenten 
una vulnerabilitat baixa; els aqüífers carbonatats de Prades i Motllats 
presenten una vulnerabilitat alta. S’han detectat valors elevats de sulfats, així 
com de nitrats i amoni. La massa d’aigua no es troba en risc ni pel que respecte 
a l’estat químic, ni sobre l’estat quantitatiu. 

 Aqüífers protegits. El TM de Valls està inclòs en l’annex II del Decret  
328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 
Catalunya, i dins de la zona 4 que defineix el Decret 479/2004, de 28 de 
desembre de designació de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats. 

Quant a la hidrologia, des dels relleus situats al nord del municipi, l’aigua 
d’escorrentia flueix per la plana de l’Alt Camp en sentit sud-oest, fins al riu 
Francolí, que exerceix el paper de riu principal de la Conca del Francolí. En 
general, els cursos d’aigua superficials tenen un marcat caràcter fluviotorrencial 

 El riu Francolí. És el curs hídric principal que passa pel terme municipal de 
Valls. L’entrada al TM es produeix per l’extrem occidental del terme, un cop 
superat l’estret de la Riba, a l’alçada de Picamoixons. A partir d’aquest punt, 
el riu realitza una sèrie de grans meandres. 
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 Els torrents de Valls. Són aquells que envolten el seu nucli urbà, i que són 
(d’oest a est) el torrent del Catllar (o de Sant Francesc), el torrent de la 
Xamora (o de Farigola), i el torrent del Sant Pou. En l’actualitat s’ha produït 
la inclusió d’aquests cursos hídrics dins de l’estructura urbana. Presenten 
característiques morfodinàmiques similars, amb una morfologia de lleres 
encaixades que gairebé no permet el risc de desbordament. 

Existeixen altres torrents com la rasa del Serraller i la rasa de les Guixeres. En 
general, tots mostren un caràcter intermitent, amb un règim hídric mediterrani, 
molt supeditat als episodis de pluja.  

La PEF del riu Francolí, elaborada per l’ACA, es marca una sèrie d’objectius, 
d’entre els que són d’aplicació per al present POUM els següents: 

 La recuperació d'aquelles zones més emblemàtiques de la conca del riu 
Francolí, on destaquen l'antic braç de la Masó i els torrents de Valls.  

 La recuperació dels boscos de ribera, sobretot pel que fa a les zones del tram 
alt i mitjà del riu Francolí, afectats per explotacions agrícoles o forestals o bé 
per alteracions morfològiques. 

Cal esmentar que paral·lelament amb el tràmit d’avaluació ambiental estratègica 
s’està efectuant un Pla Especial dels torrents de Valls que concretarà les 
actuacions a realitzar en l’àmbit fluvial per tal de complir els objectius marcats. 

Quant a la inundabilitat, s’observa que el riu Francolí és el curs hídric que presenta 
unes planes d’inundació més extenses pel que fa a criteris de modelització 
hidràulica, sense afectar cap nucli de població. Pel que fa als Torrents de Valls, 
aquests discorren de manera molt encaixonada per les lleres dels torrents, 
provocant que les línies d’inundació, corresponents a cadascun dels diferents 
períodes de retorn, gairebé coincideixin en la planimetria. 

Pel que fa a la xarxa d’abastament, cal tenir en compte diversos aspectes: 

 Abastament en Alta al nucli urbà i industrial de Valls. Prové en una part 
important del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Les canonades del CAT 
discorren, de sud a nord aproximadament, per l’est del terme, abastint alhora 
altres municipis de l’entorn. També abasteix la ciutat de Valls mitjançant una 
canonada que connecta aquest dipòsit amb els dipòsits urbans, (el dipòsit Nou, 
el dipòsit Vell i el dipòsit elevat) situats a prop del cementiri i de l’estació del 
ferrocarril de Valls. El polígon industrial també s’abasteix d’una sèrie de pous 
situats a la zona oest, així com la zona urbana o residencial. 

 Abastament en Alta als altres nuclis i EMD de Valls. Picamoixons s’abasteix 
d’un sistema de pous que s’acumulen en diferents dipòsits, i el nucli urbà de 
Fontscaldes també presenta un sistema d’abastament d’aigua basat en la 
captació a partir de pous. 

 Abastament en Baixa. Els diferents nuclis esmentats disposen d’una extensa 
xarxa, les escomeses de la qual parteixen dels diferents dipòsits que 
emmagatzemen l’aigua procedent dels diferents punts de captació (CAT, pous) 
fins al lloc on l’aigua potable es consumirà. 

 Quantitat d’aigua potable abastada. Pel que fa al cabal d’abastament actual 
del municipi de Valls, aquest és aproximadament d’un total de 2 Hm3/ anuals. 
D’aquesta suma total, el 25 % del cabal correspon a la dotació contractada pel 
CAT (aproximadament uns 0,5 Hm3), mentre que el 75 % restant prové dels 
pous municipals registrats. Així doncs hom podria pensar que el terme de Valls 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 5. SENSIBILITAT AMBIENTAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 47 DE 150 

és un municipi bastant autosuficient en quant al subministrament d’aigua 
potable 

 Qualitat d’aigua potable abastada. Existeix un problema de contaminació per 
perclorats degut a un antic vessament. Els pous Mina I, II i Xamora, s’alimenta 
d’unes mines que circulen en part per dins del nucli urbà sota la xarxa de 
sanejament, amb el possible perill d’inflitracions. 

Pel que fa a la xarxa de sanejament, el nucli de Valls disposa de dos col·lectors 
en alta que discorren pels torrents de la Xamora i del Catllar, que s’uneixen per 
arribar a l’EDAR. La del polígon industrial ressegueix els carrers principals i en 
condueix les aigües fins a l’EDAR industrial situada al sud-est del polígon. En 
l’actualitat aquesta depuradora industrial no funciona correctament, i les aigües 
del polígon industrial es condueixen i es tracten a la EDAR urbana de Valls. La resta 
de nuclis no té procés de depuració, llevat de Fontscaldes, amb una xarxa de 
sanejament pròpia. 

Quant a la xarxa de pluvials, Valls no té una xarxa de sanejament separativa en 
sentit estricte, sinó una xarxa de pluvials que es deu a la impermeabilització del 
terreny que canalitza l’aigua cap als torrents. Al nucli urbà de Valls existeixen 
diferents pluvials que alleugen diferents zones que presenten problemes durant 
episodis de pluges. Així, hi ha una xarxa de pluvials a la zona del Fornàs i del 
cementiri, i a la zona de Sant Josep Obrer. D’altra banda, també al nucli històric 
de Valls existeixen diferents xarxes de pluvials que ajuden a conduir l’aigua fins al 
torrent del Catllar. 

4.2 MEDI NATURAL 

4.2.1 Flora i vegetació 

Els paisatges naturals a Catalunya són representats per tres regions 
biogeogràfiques: vegetació boreoalpina, vegetació euro-siberiana i vegetació 
mediterrània (a on pertany Valls). 

En l’àmbit del POUM de Valls, la vegetació es pot classificar en: 

 Vegetació lligada a les zones planeres agrícoles i espais periurbans 

La major part de les zones planeres del territori de Valls, o bé estan ocupades 
per conreus, o bé per àrees urbanitzades. Els sectors agraris del nord estan 
dedicats al conreu tradicional de secà d’avellaners, garrofers, vinya i 
ametllers, es troba vegetació arvense, pertanyent a Diplotaxetum erucoides i 
Euphorbiesetum segetalis. Les hortes agrícoles de regadiu que es situen al sud 
del terme, i a l’entorn dels cursos d’aigua, es troba vegetació formada per 
poblacions ruderals nitròfiles pertanyents a l’agrupació Chenopodion muralis i 
l’agrupament arvense Panico-Setarion. 

 Vegetació dels espais de muntanya 

L’àmbit bàsicament està dominat per un estrat arbustiu-arbori mig-alt i força 
dens. A les parts més altes i assolellades i als sòls prims es troba una brolla de 
romaní i capçades de pi blanc. Als fondals més humits i ombrívols s’observen 
algunes alzines arbustives, pins i alguna espècie de la bardissa de terra baixa. 
A la zona s’hi troben representades bàsicament 3 tipus de formacions vegetals 
formant un mosaic: 
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 Brolla de romaní amb pineda secundària de pi blanc, formada per plantes 
ibèriques termòfiles de fulla persistent i petita. 

 Alzinar litoral, característic per antonomàsia de la mediterrània de clima 
marítim subhumit i temperat. 

 Màquia litoral de llentiscle i margalló, formació densa i punxosa dominada 
àmpliament pel llentiscle i el garric. 

 Bardissa de terra baixa, bosquines baixes, denses i impenetrables formades 
per arbustos i lianes, moltes de les quals són espinoses. 

 Vegetació lligada als espais fluvials (rius, torrents i barrancs) 

Es presenten mostres de diferents poblacions d’alberedes, salzedes, 
canyissars, creixenars, bogars, canyars, així com bardissa i comunitats 
nitròfiles i ruderals. La importància d’aquestes zones ve determinada, entre 
d’altres factors, per la seva capacitat d’aturar l’escorrentia i proporcionar una 
enorme diversitat d’hàbitats. Les formacions més característiques d’aquests 
ambients són: 

 Alberedes, que correspon a la vegetació potencial del Francolí i dels 
torrents amb més disponibilitat hídrica. 

 Salzedes, que ocupen els marges dels rius i afavoreixen l’alentiment de 
l’aigua en moments d’avingudes i la retenció del sòl. 

 Canyissar, constituït per especies pròpies d’àmbits d’elevada humitat 
edàfica i amb poca profunditat de l’aigua. 

 Creixenar, present en rierols, cursos d’aigües poc profunds, i lleugerament 
eutròfics (rics en elements nutritius).  

 L’esbarzerar o bardissa, acompanyats de lledoner o arbres exòtics com el 
plataner o el llorer. 

Pel que fa als hàbitats CORINE, a continuació es mostren aquells presents al terme 
de Valls: 

 Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 

 Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 

 Bosquines dominades per matabou (Bupleurum fruticosum), sovint fent el 
mantell marginal d'alzinars, de terra baixa 

 Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda 
(Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra 
baixa 

 Canyars de vores d'aigua 

 Conreus abandonats 

 Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, 
Galium lucidum (espunyidella blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de 
terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània 

 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, 
d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà 

 Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, 
de terra baixa 

 Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa 

 Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 
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 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de 
les contrades mediterrànies 

 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues 

 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de 
terra baixa 

 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 
amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops 
humilis),... de les contrades marítimes càlides 

 Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les 
contrades marítimes 

 Conreus herbacis extensius de secà 

 Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), 
d'ametllers (Prunus amigdalus), de garrofers (Ceratonia siliqua). 

 Camps d'avellaners (Corylus avellana) 

 Vinyes 

 Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 

 Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 

 Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles,... grans canals i estanys 
ornamentals 

 Pedreres, explotacions d'àrids i runam 

Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari (HIC), aquells que hi són presents 
són: 

 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion). No 
prioritari 

 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). Prioritari 

 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. No prioritari 

 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-
Tamaricetea). No prioritari 

 Alzinars i carrascars. No prioritari 

 Pinedes mediterrànies. No prioritari 

4.2.2 Fauna 

De forma genèrica, al terme de Valls no es troben espècies de fauna amenaçada, 
o bé espècies especialment emblemàtiques, tot i que sí que existeixen espècies 
molt remarcables, sobretot degut a la situació de Valls entre les Muntanyes de 
Prades i la Serra de Miramar. Els grups faunístics presents a Valls són: 

 Mamífers 

A les zones forestals s’hi poden trobar mosteles, fagines, toixons, guineus i 
porcs senglars. Cal destacar la fragmentació de l’hàbitat. En aquest mosaic 
agroforestal s’hi assenten espècies tals com el conill, l’eriçó o les musaranyes. 
En un àmbit supramunicipal, cal remarcar la importància de la serra de les 
Guixeres com a corredor biològic. 
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 Aus 

Les aus que presenten un major interès corresponen a certes rapinyaires com 
l’àliga cuabarrada, i d’altres que hi nidifiquen com el duc i el falco peregrí. 
Pel que fa a aus aquàtiques, s’hi troben ànecs coll-verds, així com espècies 
limícoles tals com la xivitona o la becada i d’altres d’ambients embosquinats 
com l’oriol, el picot verd o el rossinyol. En altres ambients mixtes es poden 
trobar verdums, caderneres, merles o tords, entre molts d’altres. 

 Amfibis 

Es tracta del grup més amenaçat. Espècies pròpies d’aquests àmbits són la 
salamandra, el torlit o diversos tipus de gripau. 

 Rèptils 

Com els amfibis, sovintegen en ambients lligats a l’aigua. A Valls es localitzen 
el vidriol, el dragó rosat i el comú, la sargantana ibèrica i alguns tipus de serps, 
entre d’altres. 

 Peixos 

Es poden trobar peixos autòctons com l’anguila, el barb cua-roig, la bagra, així 
com al·lòctons tals com el carpí vermell i la carpa. 

4.2.3 Espais naturals protegits 

La major part del TM de Valls no està inclòs en cap àmbit contingut en el PEIN, o 
en la Xarxa Natura 2000, o catalogat com a zona ZEPA, excepte una petita porció 
pertanyent a l’EIN del Tossal Gros de Miramar. Aquesta àrea, a més, pertany a la 
Xarxa Natura 2000 classificat com a LIC i com a zona ZEPA sota el nom de Sistema 
Prelitoral Central (Codi ES5110015). No obstant, a Valls no existeix cap espai 
natural de protecció especial (Parc Natural, Reserva Natural, Refugi de Fauna, 
Paratge Natural d’Interès Local, Paratge Natural d’Interès Nacional) segons la Llei 
d’Espais Naturals. 

D’altra banda es considera important remarcar la presència de l’àliga cuabarrada 
(Hieraetus fasciatus) com a espècie inclosa dins del Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades. 

4.2.4 Paisatge 

El TM de Valls s’inclou en la unitat de paisatge 22 Plana de l’Alt Camp. El paisatge 
d’aquesta unitat presenta els trets distintius que es reprodueixen a continuació: 

 Plana lleugerament basculada cap al sud i tancada. 

 Xarxa de torrents tributaris del riu Francolí que alimenten un aqüífer. 

 Paisatge agrícola que predomina arreu. 

 Els conreus estan dedicats als cereals d’hivern en el sector nord, i al conreu 
de la vinya al sud-est. 

 Els polígons industrials de la plana i els incendis forestals són els principals 
factors de transformació paisatgística. 

 El caràcter més o menys compacte dels nuclis urbans i la presència d’un cert 
mosaic conreus-bosquines, dota d’una gran personalitat al paisatge. 
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 Hi ha una gran diversitat d’elements del patrimoni arquitectònic d’interès 
dispersos en el paisatge. 

L’àrea de la Plana de l’Alt Camp es pot subdividir en tres subsectors: el sector 
nord, corresponent a la zona muntanyosa (serra de les Guixeres, Miramar, etc.); 
el sector central, corresponent a la plana (Valls, Alió, Pont d’Armentera, el Pla de 
Sta. Maria, Fontscaldes, Picamoixons,...); i el sector sud, a la zona de les valls que 
drenen cap al Francolí i el Gaià (riu Francolí, Perafort, Bràfim, etc.): 

Dels valors paisatgístics de la unitat es destaquen els següents: 

 Valors ecològics: destaca la presència del riu Francolí, juntament amb 
l’existència de la serra de Miramar i de la serra Voltorera. 

 Valors productius: destaquen els conreus dedicats als cereals d’hivern, i els 
conreus llenyosos de vinya, olivera, ametllers i garrofers.  

 Valors històrics: es conserven vestigis històrics des dels temps dels romans. 

 Valors en l’ús social: el coll de Lilla és un mirador privilegiat. 

 Valors religiosos i espirituals: destaca que aquest lloc es troba dins de la zona 
d’influència de la ruta del Císter. 

 Valors simbòlics i espirituals: destaquen les construccions de pedra seca 
combinades amb la presència dels conreus de vinya, cereal, oliveres i 
ametllers.  

Els objectius de qualitat paisatgística de la unitat s’enfoquen, d’una banda a la 
conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics dels escenaris naturals, 
agraris i urbans. De l’altra, al manteniment i potenciació del paisatge rural. Així 
mateix el Pla pretén un paisatge lliure de noves urbanitzacions i un paisatge de 
polígons industrials amb qualitat paisatgística intrínseca, pel que fa a les 
edificacions, la xarxa viària i les zones verdes, i que estiguin el màxim de 
concentrats, delimitats i no multiplicats en el territori. 

4.3 MEDI CULTURAL 

Dintre del terme de Valls s’hi troben diversos elements de patrimoni arqueològic i 
arquitectònic inventariats pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i 
que es descriuen a continuació. 

4.3.1 Patrimoni arquitectònic 

A continuació es llisten els elements arquitectònics presents a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat: 

 

 FARMÀCIA ANSELM CLAVÉ, 35  

 CA PUIG BUSQUETS 

 EDIFICI PL. DEL BLAT, 4 

 EDIFICI PLAÇA DEL BLAT, 5 - CARRER ESPARDENYERS 

 CA ROVIRA 

 MURALLA DEL CARME 

 COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VALLS 
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 CASA MALLAFRÉ 

 CASA AL CARRER MURALLA DEL CASTELL 

 CAN BLASI 

 CAN MOJA 

 CASA C/ GONZÁLEZ ALBA, 1 

 ANTIGA BANCA CATALANA 

 REGISTRE DE LA PROPIETAT 

 CAL COCO 

 ANTIGA CLÍNICA PRATS 

 HABITATGE CARRER DEL CARME, 31 

 HABITATGE C/ DEL CARME, 33 

 CASA PARROQUIAL 

 CAN MESTIERI 

 EDIFICIS A LA PLAÇA DEL PORTAL NOU 

 CASA C/ GONZÁLEZ ALBA, 9 

 JOIERIA OR FI 

 EDIFICI PL. PATI, 2 

 RÀDIO VALLS 

 CAN FERRÉ BIGORRA 

 CASA C/CORT, 1 

 ANTIC BANC SANTANDER 

 CAN DASCA 

 CASA C/ CORT, 17 

 FOTO-CINE MASIP 

 CA BANUS 

 EL PATI 

 PERFUMERIA PIJUAN 

 CASA C/ DE LA CORT, 25 

 ANTIC BANESTO 

 CASA ULLDEMOLINS 

 CASA CARRER BORONAT 

 CASA CIUTAT 

 CASA DEL CARRER SANT ANTONI, 8 

 PASTISSERIA ESTEVET 

 CASA SANT ANTONI, 37 

 CAL BLANCO 

 CASA DEL CARRER SANT ANTONI, 53 

 CASA DEL CARRER SANT ANTONI, 69 

 CA VIVES 

 EDIFICI CARRER CARNISSERIA, 23 

 EDIFICI CARRER DE L'ESGLÉSIA, 17 
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 EDIFICI CARRER DELS METGES, 27 

 CASES DEL CARRER ESCRIVANIA, 1-3-5 

 EDIFICI CARRER MONTSERRAT, 13 

 EDIFICI CARRER SANT ANTONI, 78 

 BARRAU Y CIA 

 SOCIEDAD ANÒNIMA CROSS 

 EDIFICI MURALLA SANT ANTONI, 22 

 CASA MURALLA SANT ANTONI, 50 

 CA XAPES - LLAR DE JUBILATS 

 EDIFICI MURALLA SANT ANTONI, 109 

 EDIFICI MURALLA SANT ANTONI, 111 

 EDIFICI C/ TOMÀS CAYLÀ, 1 

 EDIFICI MERCADO 

 EDIFICI CARRER TOMÁS CAYLÁ, 9 

 PANADERIA PÉREZ TRAVÉ 

 CAPELLA DE LES GERMANES DE LA CARITAT  

 FARMÀCIA VICASILLAS 

 EDIFICI CARRER ANSELM CLAVÉ, 29 

 CASES DE LA PLAÇA DE L'OLI 

 PONT DE L'ANTIC PORTAL DE FARIGOLA 

 PONT D'EN CABRER 

 AQÜEDUCTE 

 PONT TRENCAT DE VALLS 

 PONT DE GOI 

 MOLÍ D'EN BELLA 

 MOLÍ DE LA GRANJA 

 MOLÍ DEL MIG 

 MOLÍ DE LA MORA - MOLÍ DEL CUSTODIO 

 MOLÍ DEL RIU 

 REFUGI ANTIAERI 

 ESCUT DE CAN DASCA 

 NUCLI CENTRAL DE VALLS 

 MASIA DEL GAT 

 CA RULL 

 CAL CLOLS 

 CASA MARTÍ 

 MASIA VIVES 

 CAN VILA BRICS 

 CAN SASTRE NOU 

 CAN PLA 

 MASIA DELS ARCS 
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 CAN VISIEDO 

 MAS D'EN FIDEL DASCA 

 BOSC NOU 

 VILLA MARIA LLUISA 

 CASA VIVES CATALÀ 

 HABITATGE AL CARRER DE LA FONT S/N  

 BOSC D'EN BATALLA 

 BOSC CATALÀ 

 CANT DE PINS/CA DIEGO/CAN RODON 

4.3.2 Patrimoni arqueològic 

A continuació es llisten els elements arquitectònics presents a l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura de la Generalitat: 

 CAU D'EN SERRA, EL 

 PONT DE GOI 

 ATALAIA, L' 

 BURGAR, EL 

 AUTOVIA A-27. TRAM: VARIANT DE VALLS (ZEA 1) 

 CAN MAGRANÉ 

 CELLER DEL PABORDE 

 CANTERA, LA 

 BÒBILA D'EN PITEU 

 CARRER SANT FRANCESC, 114 

 PORTAL DE LLOVETS / MURALLA DE VALLS 

 COLL ROIG 

 CONVENT DEL CARME 

 FONSTCALDES (KM. 24 DE LA CARRETERA N-240) 

 FONT DEL CATLLAR 

 FORN DE FONTSCALDES I 

 COMA, LA 

 FORN DE FONTSCALDES II 

 MAS DE ROMA 

 GASEODUCTE DEL MORELL AL PLA DE SANTA MARIA 

 MASIA FIGUERAS 

 MASMOLETS 

 PARCEL·LA 241 DEL POLÍGON 3 DE FONTSCALDES 

 PICAMOIXONS I 

 PICAMOIXONS Y-Y   

 PLANA D'EN BERGA 

 AUTOVIA A-27. TRAM: VARIANT DE VALLS (ZEA 2)  
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 POBLAT IBÈRIC DEL VILAR 

 VILAR, EL / ZONA ESPORTIVA DEL VILAR / ZONA ESPORTIVA-PAVELLÓ J. 
BALLART / C.E.I.P. EUGENI D'ORS   

 PONT DE GOI II 

 PONT DE GOI III 

 PONT DE GOI IV 

 VEÏNAT DE MASMOLETS 

 VERNEDA, LA 

 ÀNGEL, DE L'   

 VIL·LA ROMANA DE LA MASIA DE QUATRE VENTS 

 POLÍGON 11, PARCEL·LES 25, 137 I 212  

 VIL·LA ROMANA DEL VILAR 

 UA 3 EIXAMPLE DEL VILAR / BANYS DE LA VIL·LA ROMANA DE L'EIXAMPLE DEL 
VILAR 

 

 
Catàleg de béns a protegir al terme municipal de Valls 
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4.4 MEDI TERRITORIAL 

4.4.1 Usos i cobertes del sòl 

4.4.1.1 Usos del sòl 

Segons les dades corresponents dels del mapes dels usos del sòl editats pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, dels anys 1987 fins a l’any 2002 es pot 
observar com les àrees destinades a sòls improductius han augmentat, degut 
especialment a l’augment del polígon industrial, a les reserves de sòl per aquest, 
i l’augment d’alguns nuclis urbans i urbanitzacions. Aquest creixement es produeix 
en detriment de les àrees de conreu, especialment dels fruiters de secà. 

Així mateix, es produeixen alguns fets aparentment contradictoris com és el fet 
que la vegetació natural hagi augmentat i puntualment alguns conreus com la vinya 
i els conreus herbacis de secà també hagin augmentat. El primer fenomen es 
produeix per l’abandonament de conreus, sobretot de fruiters de secà en les zones 
de muntanya, degut a la pèrdua de valor dels fruits al mercat, i per la major 
dificultat en els conreus en les zones de muntanya, en front de les zones planes 
del municipi. El segon fenomen es produeix per la substitució d’antics conreus de 
fruiters de secà per conreus herbacis de secà, en les zones planes del municipi, 
sobretot entre les zones del Palau de Reig de dalt, de baix i de Masmolets, ja que 
aquests últims comporten menys necessitat de mà d’obra i uns costos menors 
d’inversió i d’explotació. 

 

 
Usos del Sòl 2002. Font: Elaboració pròpia a partir de capes d’informació en format Miramon del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Usos del sòl del TM de Valls 2002

Fruiters de regadiu

Conreus herbacis 
de secà

Vinya

Bosc d'aciculifolis

Bosc de caducifolis

Bosquines i prats

Urbanitzacions Nuclis urbans

Sòls nus

Zones industrials i 
comercials

Fruiters de secà
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A continuació es poden observar les dades corresponents al mapa dels usos del sòl 
de Valls de l’any 2002: 

 

USOS DEL SÒL 2002 

Ús Àrea (ha) Àrea (%) 

Improductiu 640,20 11,60 

Urbanitzacions 187,90 3,40 

Nuclis urbans 135,7 2,46 

Zones industrials i comercials 194,9 3,53 

Sòls nus 121,7 2,20 

Conreus 3713,60 67,26 

Fruiters de secà 2074,1 37,57 

Conreus herbacis de secà 661,8 11,99 

Fruiters de regadiu 562,4 10,19 

Vinya 415,3 7,52 

Vegetació Natural 1167,5 21,15 

Bosquines i prats 942 17,06 

Bosc d'aciculifolis 181,1 3,28 

Bosc de caducifolis 44,4 0,80 

Font: Elaboració pròpia a partir de capes d’informació en format 
Miramon del CREAF 

 

Cal dir que si es comparen les dades obtingudes mitjançant els mapes dels usos del 
sòl del Departament de Medi ambient i Sostenibilitat, basades en la 
fotointerpretació, amb les dades de l’Institut Català d’Estadística, basades amb el 
cens agrari, existeixen diferències que són de tipus procedimental. Perquè mentre 
la fotointerpretació ofereix resultats globals més fiables quant a les grans unitats 
de cobertes del sòl, el cens agrari serà probablement més precís quant a les 
superfícies dels diferents conreus i, especialment, sobre les proporcions de secà i 
regadiu, que presenten més dificultats de determinació a través de les fotografies 
aèries. Tanmateix, les dades del cens agrari estan menys actualitzades. 

4.4.1.2 Cobertes del sòl 

El mapa de cobertes del sòl realitzat pel CREAF, permet observar el repartiment 
dels conreus i de la vegetació natural, amb un grau d’exactitud major pel que fa 
a l’obtenció de dades perquè es realitza una rasterització en cel·les de 10 x 10 
metres de la delimitació digital dels principals tipus de cobertes del sòl (boscos, 
conreus, zones urbanitzades, etc.) amb gran nivell de detall, amb una escala de 
treball que es situa al voltant d'1:3.000, i amb una superfície mínima de 
digitalització de 500 m². 
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Cobertes del Sòl. Font: Elaboració pròpia a partir de capes d’informació en format Miramon del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

A més, els mapes resultants estan més actualitzats perquè estan efectuats a partir 
dels ortofotomapes 1:5.000 en color de l'ICC, corresponents a la sèrie 2005-2007. 
Aquesta visió per tant, permet acostar-se a la realitat més immediata del terme 
de Valls pel que fa a les cobertes del sòl.  

A continuació es detallen les superfícies obtingudes a partir de les categories de 
la taula de nivell 1 ampliació forestal, que tot i que no presenten una 
correspondència total respecte les categories proporcionades als mapes dels usos 
del sòl, si que proporcionen una certa coincidència amb aquests. 

Així, el recompte de les diferents cobertes del sòl del TM de Valls és el següent: 

 

COBERTES DEL SÒL 

Cobertes Àrea (ha) Àrea (%) 

improductiu 898,5724 16,24 

improductiu artificial 846,4272 15,30 

improductiu natural 52,1452 0,94 

vegetació natural 1.449,1042 26,19 

arbrat clar 90,1553 1,63 

arbrat dens 503,1357 9,09 

matollars 652,2322 11,79 

prats i herbassars 203,5810 3,68 

conreus 3.166,2258 57,23 

conreus 3.147,8155 56,90 

horta familiar 17,0752 0,31 

aigües continentals 1,3351 0,02 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del CREAF. 

Cobertes del sòl

improductiu natural

arbrat clar

improductiu artificial

horta familiar

aigües continentals

arbrat dens

matollars

prats i herbassars

conreus
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De les dades mostrades, en relació amb la quantificació de les superfícies dels usos 
del sòl del 2002, s’observa un increment de la superfície de sòls improductius 
artificials i naturals, com a conseqüència del creixement dels nuclis de Valls, així 
com del polígon industrial, en els últims anys, que representen el 16,24 % del 
terme. Per contrarestar aquest creixement, s’han reduït les superfícies dedicades 
als conreus i de vegetació natural, que passen a ocupar un 26,19 % i un 57,23%, 
respectivament del terme. 

Així doncs, s’observa una tendència des dels períodes considerats, en què 
clarament els sòls urbans i industrials han augmentat respecte els conreus i la 
vegetació natural del terme de Valls. Tanmateix, els sòls dedicats als conreus, ja 
siguin llenyosos com herbacis, segueixen representant una mica més de la meitat 
de la superfície total del terme. Pel que fa a la vegetació natural s’observa que la 
seva distribució es localitza en les àrees que o bé han estat ocupades pels conreus, 
o bé pels sòls urbans i industrials, de manera que es segueix concentrant 
principalment a les àrees més muntanyoses del terme i a l’entorn dels cursos 
hídrics, especialment del riu Francolí, i en menor mesura en els torrents de Valls. 

4.4.2 Infraestructures 

4.4.2.1 Xarxa viària i ferroviària 

XARXA VIÀRIA 

Pel que fa a la xarxa viària, es classifica en la xarxa viària de primer ordre i xarxa 
viària de segon ordre, que es resumeix a continuació: 

 La Xarxa viària de primer ordre formada per carreteres d’àmbit comarcal, 
autonòmic i estatal tenen efecte important sobre el sistema de mobilitat del 
TM de Valls. Aquestes són: la C-37, N-240 i la C-14, que junt amb la futura A-
27 són eixos viaris de primer nivell a Catalunya. També ho són l’AP-7, AP-2 i 
l’A-7 (N-340) menys properes, però encara més estructurants en el context del 
conjunt del territori català. 

 La Xarxa viària de segon ordre o d’aproximació està formada per les 
carreteres que connecten Valls amb pobles veïns i amb la xarxa de primer 
nivell, essent aquesta una xarxa viària de tipus comarcal i local, fet que 
permet un flux circulatori amb les localitats veïnes, tot constituint el segon 
nivell de la xarxa. Així, aquestes connexions li permeten canalitzar el flux de 
mobilitat en la zona on es situa geogràficament l’àmbit d’estudi, i connectar 
amb els municipis veïns, i també amb l’àrea central del Camp de Tarragona. 
Aquestes carreteres són principalment la TV-7421, la T-724, la T-743. 

A Valls hi ha actualment dues carreteres principals, la N-240 i la C-37, d’abast 
regional, que es tallen de forma més o menys perpendicular, és a dir de nord a sud 
la primera i d’est a oest la segona, deixant el nucli urbá de Valls al centre. 

D’una banda, la carretera N-240 de Tarragona a Bilbao d’àmbit nacional, entra pel 
sud del terme de Valls per la Plana de Vallmoll, i en surt pel nord pel Coll de Lilla, 
comunicant les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp i la Conca de Barberà. No 
obstant, salva el nucli urbà tot envoltant-lo per l’est, unint-se parcialment a la 
carretera C-37 en aquest tram, i la seva connexió fins al nucli es realitza 
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mitjançant els ramals N240a que entren dins del nucli urbà de Valls, pel sud i pel 
nord d’aquest. 

D’altra banda, la carretera C-37 que s’anomena també localment, carretera 
d’Alcover, és un dels eixos definits per la Generalitat, i prové des d’aquesta 
població fins a Valls, tot discorrent pel sud del terme i s’uneix al ramal sud de la 
N-240a per salvar el nucli urbà de Valls en direcció oest, on després del barri del 
Bon Sol passa a anomenar-se C-51. Tanmateix des d’aquest punt la C-37 segueix el 
seu curs coincidint amb el mateix traçat que la carretera N-240, fins a arribar al 
polígon industrial de Valls, on pren un sentit nord-est i es converteix en la carretera 
del Pla de Santa Maria, mantenint la nomenclatura de C-37. 

Tot i que estrictament la carretera C-14 no entra físicament dins del terme de 
Valls, si que es situa de forma molt propera al TM per la banda oest, sobretot  a 
l’alçada de Picamoixons, on aquesta infraestructura aprofita l’estret de la Riba 
per connectar les comarques del Baix Camp i de la Conca de Barberà, a través de 
l’Alt Camp. Així l’accés a aquesta infraestructura es pot realitzar o bé des de 
Picamoixons, o bé mitjançant la carretera C-37 en direcció a Alcover. 

Per últim cal dir que en l’actualitat hi ha projectada i en alguns trams amb les 
obres iniciades o més o menys avançades, l’autovia A-27, que esdevé un 
desdoblament de la N-240 i que ha de millorar les actuals connexions entre la 
Conca de Barberà i l’Alt Camp, que s’estan constituint com a pol logístic amb el 
Port de Tarragona, d’importància internacional. Tanmateix, en el context de crisi 
econòmica actual, l’execució de les obres s’ha paralitzat  sense que els plaços 
fixats s’hagin acomplert. No obstant, en el present estudi, mitjançant els plànols 
i la revisió en el camp de l’execució d’algunes de les obres ja realitzades, s’ha 
pogut comprovar que es respecti el pas als diferents camins rurals existents. 

Les carreteres secundàries del terme de Valls, són bàsicament d’àmbit local i 
comarcal, i tenen una funció bàsica d’unir els diferents nuclis dispersos pel terme 
municipal, així unir els municipis veïns. Així les carreteres existents són les 
següents: 

 T-742 o carretera de Valls a Picamoixons: parteix de la rotonda de la C-37 
situada a l’entrada de Valls des d’Alcover i porta cap a Picamoixons, i s’acaba 
incorporant a la carretera C-14 dins de l’estret de la Riba. 

 TV-2034 o carretera de Puigpelat: parteix de la N-240/C-37 a l’alçada del Barri 
dels  Clols, i porta cap a Puigpelat. 

 TV-2035 o carretera de Nulles: parteix de la N-240/C-37 a l’alçada del Barri 
dels Castells, i porta fins a Nulles. 

 TV-7421 o carretera del Pont de Goi: parteix de la carretera C-37, a l’alçada 
del límit de terme entre Valls i Alcover, i s’acaba a la carretera T-742, al sud 
del nucli de Picamoixons. 

Cal tenir present que aquestes carreteres secundàries descrites connecten Valls 
amb pobles veïns i amb la xarxa de primer nivell, sent una xarxa viària de tipus 
comarcal i local, i que permet un flux circulatori amb les localitats veïnes. 

XARXA FERROVIÀRIA 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, pel terme de Valls hi discorre la línia de Ferrocarril 
de Barcelona-Valls-Lleida-Saragossa. Així, dins del terme de Valls, es troben dues 
estacions, una situada al nord del nucli antic de Valls, i una altra situada al nord 
del nucli de Picamoixons anomenada Estació de la Plana- Picamoixons  
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Així mateix, pel terme de Valls també hi entra, per l’extrem nord est, una altra 
línia ferroviària, que és la línia que va de Tarragona-Reus-Alcover-Picamoixons-
Montblanc-Lleida, amb estació d'enllaç a Picamoixons. A partir d’aquest punt les 
dues línies s’uneixen i segueixen una trajectòria paral·lela a la carretera C-14 en 
direcció a Montblanc. 

D’altra banda, tot i que no discorre per l’interior de l’àmbit, la línia de ferrocarril 
d’alta velocitat passa molt a prop del terme de Valls, concretament entre els 
termes d’Alcover i la Riba, i Vilaverd, travessant l’estret de la Riba i la serra de 
les Guixeres mitjançant túnels. Així aquesta línia passa a un parell de quilòmetres 
de l’estació de la Plana-Picamoixons, i discorre per la banda esquerre de la riba 
del Francolí, mentre que l’altre línia de velocitat convencional, discorre per la riba 
dreta. No obstant, per agafar aquesta la línia d’alta velocitat, cal desplaçar-se fins 
al municipi de Perafort a uns 13 quilòmetres de distància, aproximadament, des 
del nucli urbà de Valls. 

4.4.2.2 Camins rurals 

Els camins rurals són aquells camins de propietat municipal que per definició 
permeten l’accés a les finques agrícoles d’una partida, que alhora pertany a un 
determinat terme municipal. Tanmateix, a la vegada alguns permeten l’accés i 
connexió a termes municipals veïns, ja que sovint les finques agrícoles situades en 
una partida, pertanyen al mateix temps a dos termes municipals diferents. En 
aquest sentit també existeixen camins que per la seva utilització històrica han 
esdevingut eixos connectors viaris de poblacions relativament llunyanes, 
pertanyents a comarques diferents, o fins i tot a províncies diferents. 

En aquest apartat es descriuran de forma breu els camins rurals existents al terme 
de Valls que són estructuradors del territori, aprofitant i validant l’estudi 
anomenat Pla de manteniment i millora de la xarxa de camins de Valls.  

Així mateix, amb el present document es procedeix a actualitzar i/o validar l’estat 
i la continuïtat dels camins rurals descrits anteriorment, (que no han sofert canvis 
substancials), i per tant es considera el document de 2006 com un annex del 
present projecte, fonamental i indispensable per entendre l’actual disposició dels 
camins rurals estructuradors del terme de Valls i per extensió de comunicació amb 
els termes i els nuclis veïns. 

D’ençà de l’estudi esmentat s’han donat diferents processos, que es succeeixen  al 
territori i que dinamitzen alguns terrenys en detriment d’altres (ja sigui per la 
creació d’infraestructures viàries, desenvolupaments urbanístics, etc). En aquest 
context, s’ha realitzat durant el primer semestre de 2011 un treball de camp 
específic per tal d’observar i descriure les adaptacions de la xarxa de camins a 
aquests canvis, en el marc del projecte Criteris per a l’ordenació del sòl no 
urbanitzable encarregat a AGRO-3, Enginyeria del Medi Rural, SL, per l’Ajuntament 
de Valls dins dels treballs integrants i complementaris a la redacció del POUM.  
Així, en la realització d’aquesta revisió s’ha seguit la metodologia i nomenclatura 
emprades en el projecte original. 

Els principals canvis que s’han produït a Valls en aquests darrers anys i que han 
afectat a la xarxa de camins rurals del municipi, són bàsicament dos: 

 L’inici de les obres de l’A-27 a la meitat oest del municipi 
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 L’expansió cap al nord del polígon industrial de Valls, amb el desenvolupament 
de la zona industrial del Palau de Reig de Dalt, i la incorporació dels 
magatzems logístics d’Ikea. 

El primer procés afecta als quadrants o zones anomenades A, B i D, definits en el 
projecte de millora de la xarxa de camins, i el segon, tan sols a la zona B. 

A continuació es detallen les modificacions ocorregudes de forma resumida. 

Malgrat la nova presència de l’autovia A-27, que ha tallat en principi el traçat de 
diversos camins rurals, i malgrat  l’expansió del polígon industrial de Valls, que 
també ha afectat altres camins, s’han previst infraestructures i nous traçats per 
donar continuïtat als camins principals, (algunes actualment ja acabades), als 
següents camins. 

 

NOVES CONNEXIONS DEGUDES A LA CONSTRUCCIÓ DE LA A-27 

Zona A: Noves connexions degudes a la construcció de la A-27 

Nom Camí 
Codi del projecte 
original 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí de Picamoixons a 
Fontscaldes/ Camí del Bosc a Fontscaldes  

1.1.1 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí del Bosc (tram nord 
sud)/ Camí de Sant Llorenç 

1.1.2 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí de Sant Llorenç 1.2.1 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí de Masmolets (tram 
sud) 

1.2.2 

Font:  Elaboració pròpia 

 

NOVES CONNEXIONS DEGUDES A LA CONSTRUCCIÓ DE LA A-27 I A L’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE VALLS 

Zona B: Noves connexions degudes a la construcció de la A-27 i a l’ampliació del polígon 
industrial de Valls 

Nom Camí 
Codi del projecte 
original 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí de Vilafranca (Nord) 2.1.2 

Connexió directa dels camins Camí de Po/Camí de Prenafeta amb el 
Camí de Figuerola 

2.2.1 – 2.2.6 

Font:  Elaboració pròpia 
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NOVES CONNEXIONS DEGUDES A LA A-27 I A LA VARIANT DE LA C-37 

Zona D: Noves connexions degudes a la A-27 i a la variant de la C-37 

Nom Camí 
Codi del projecte 
original 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí de la Granja/Camí del 
Molí del Granja 

4.1.1 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí de Vallmoll/ Camí de 
la Partió /Camí del Puig/ Camí dels Fontanals de Dalt 

4.1.2 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí dels Fontanals de Dalt 4.1.4 

Infraestructura per donar continuïtat al Camí dels Molins/ Camí Nou 4.2.3 

Font:  Elaboració pròpia 

 

A part de les infraestructures previstes per donar continuïtat als diferents camins 
rurals, ja comentades, cal esmentar que n’existeix una altra que dóna continuïtat 
al camí de la Muntanya (situat a la partida dels Fontanals), per a creuar la A-27, 
que té un nivell d’importància inferior als camins de segon ordre, i que per tant 
no es va considerar en el Pla de Manteniment i millora de la xarxa de camins de 
Valls. 

Per últim cal esmentar que a partir del treball de camp realitzat s’ha observat que 
un tram del Camí del Granja/Camí del Molí de la Granja no presenta una amplada 
suficient com per a mantenir la seva categorització dins del camins de primer 
ordre. En aquest sentit, malgrat que existeix una infraestructura que assegura la 
seva continuïtat, tot i la presència de la variant A-27, el segon tram del camí per 
la part Oest en direcció al Pont de Goi (veure el Pla de Manteniment i millora de 
la xarxa de camins de Valls) té una amplada insuficient i per tant, no es creu que 
en general tingui una funció estructuradora d’aquesta part del territori. En tot cas 
permet tan sols l’entrada a les finques del lloc, i per tant es proposa la seva 
descatalogació com a camí de primer ordre. 

Aquesta decisió es reafirma amb dos arguments més que cal considerar: 

 D’una banda la funció connectora del Camí del Granja/Camí del Molí de la 
Granja  que unia el nucli de Valls amb el Pont de Goi i el Serradal (TM 
d’Alcover) actualment la realitzen la carretera TV-7421 i la carretera T-742. 
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Camins ramaders. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

 De l’altra, aquest camí coincideix, en part, amb l’itinerari d’educació 
ambiental Sender de la Vall de Francolí (veure també apartat 2.4 Itineraris i 
senders municipals). Per tant, la seva desclassificació i nova classificació com 
a camí de tercer ordre, permetrà una millor  preservació del camí, alhora que 
afavorirà la consolidació del sender com a itinerari ambiental, preservant de 
passada l’entorn. (veure plànol 2.7 Itineraris i senders) 

Així doncs la descatalogació d’aquest tram del Camí del Granja/Camí del Molí de 
la Granja, i la nova catalogació com a camí de tercer ordre no suposarà que no es 
pugui accedir a aquest tram de camí amb vehicle motoritzat, sinó que no es 
prioritzarà el pas de vehicles motoritzats com a conseqüència de l’actualització de 
la xarxa de camins i de carreteres del TM de Valls en relació a la seva funcionalitat 
real dins del territori. 

4.4.2.3 Camins ramaders 

Els camins ramaders són camins públics per on ha discorregut tradicionalment el 
trànsit ramader, tot i que en l’actualitat en siguin molt pocs els que encara 
continuïn realitzant aquesta activitat. No obstant, els camins ramaders, tal i com 
descriu el Departament de Territori i Sostenibilitat, tenen un paper clau en el medi 
natural al servir com a eixos de connexió entre ecosistemes diferents, fomentant 
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la biodiversitat de les espècies i actuant com un corredor ecològic de patrimoni 
públic format pels centenars de quilòmetres que creuen Catalunya, amb un elevat 
valor turístic. 

Els camins ramaders estan protegits i regulats per una llei estatal, la Llei 3/1995, 
de 23 de març, de vies pecuàries. Aquesta norma estableix que els camins 
ramaders són béns de domini públic de les comunitats autònomes i l’objectiu del 
qual és: 

 Regular-ne l’ús 

 Defensar la seva integritat 

 Garantir-ne l'ús públic tant en quant facilitin el trànsit ramader com quan es 
destinin a altres usos compatibles o complementaris. 

 Assegurar la correcta conservació dels camins ramaders, així com d'altres 
elements ambientals o culturalment valuosos directament vinculats a ells, 
mitjançant l'adopció de les mesures de protecció i restauració necessàries. 

Malgrat que el terme de Valls no consta en el registre de la Generalitat com un 
dels municipis amb camins ramaders, això no implica necessàriament que 
històricament no n’hagi tingut. De fet, si hom observa els municipis veïns de Valls, 
inclosos en el registre, i els seus camins ramaders observarà que molts d’ells 
semblen travessar el TM de Valls 

A continuació es mostra un esquema dels camins ramaders classificats a l’entorn 
del municipi de Valls, a partir del qual es realitza una proposta de recuperació dels 
camins ramaders de Valls 

Per tant, si es té en compte la importància geoestratègica de Valls en relació amb 
la comunicació de les àrees mediterrànies de Catalunya d’una banda, i  amb les 
planes de l’interior fins als Pirineus de l’altra, així com l’existència de camins 
ramaders classificats en municipis veïns, és evident constatar que a Valls hi havia 
diferents camins ramaders totalment funcionals, encara que no hagin estat 
registrats en els expedients i en els projectes municipals dels camins ramaders del 
Departament d’Agricultura, com així passa amb els termes del Pla de Santa Maria, 
d’Alió o del Milà per exemple, que mostren que hi ha d’haver una clara continuïtat 
històrica dins el terme de Valls, en uns camins ramaders que travessaven 
completament les comarques del Camp de Tarragona, i que inclús enllaçaven 
aquestes comarques amb el Pirineu, en els camins de la transhumància. 

En aquest sentit, després consultar amb l’Àrea de Medi Natural del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya (DAAMN)es va comunicar al nostre equip redactor que existeix en el 
Departament una proposta de camins ramaders per al TM de Valls. 

Per tant, per al terme municipal de Valls existeix una proposta de classificació 
dels seus camins ramaders de 1972 que no va ser finalment aprovada en el seu 
moment. En aquests moments s'ha tornat a tramitar la seva classificació però es 
troba encara pendent d'aprovació. 

A continuació es llisten les diferents propostes de camins ramaders de Valls 
pendents d’aprovació. Com s’observarà, s’han mantingut els noms dels antics 
camins en castellà tal com es va realitzar per a tots els termes a principis dels anys 
70, per tal de poder-los contrastar en continuïtat amb els termes veïns. S’observa 
en la cartografia annexa la seva continuïtat amb els camins ramaders dels termes 
veïns. (veure plànol 2.6 Proposta de classificació dels camins ramaders): 
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PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS RAMADERS 

Denominació Longitud (m.) Amplada (m.) 

1. "Vereda del Barranco Seco" 3.000 variable 

2. "Colada de Figuerola” 5.500 4 - 6 

3. "Colada del camino del río” 7.000 3 - 4 

4. "Colada del camino de Montblanch" 1.500 3 - 5 

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del DAAMN. 

 

En tot cas, en el present document es recullen també com a proposta a incloure, 
que haurà de ser ratificat en el procés del POUM, i sempre en conveni amb el 
DAAMN. 

4.4.2.4 Itineraris i Senders municipals 

El TM de Valls conté un seguit de senders i itineraris ambientals que formen part 
dels diferents itineraris habituals d’educació ambiental utilitzats tan per escoles, 
associacions naturalistes etc., que tracten d’explicar i valoritzar el patrimoni 
natural i històricoartístic de Valls mitjançant aquests recorreguts. 

Bàsicament al TM de Valls es troben tres d’aquests itineraris: el Sender de la Vall 
del Francolí, l’Itinerari dels boscos de Valls, i el Sender de Miramar una balconada 
oberta al camp. 

 El Sender de la Vall del Francolí va des del nucli urbà de Valls fins a la Riba, 
passant pel Pont de Goi, tot seguint el riu Francolí fins al nucli de Picamoixons 
i ascendeix fins al cim del Puigcabrer. 

 L’Itinerari dels Boscos de Valls recorre de forma circular la zona dels Boscos 
de Valls, tot partint del nucli urbà de Valls, concretament de la zona de les 
comarques, seguint el camí de Masmolets, en direcció nord, fins a enllaçar 
amb la carretera del Bosc i seguir en direcció sud mitjançant el camí dels 
Boscos de Valls, travessant la Plana d’en Berga, fins a arribar al punt de 
partida. 

 El sender de Miramar una balconada oberta al camp parteix del nucli urbà de 
Valls resseguint el torrent del Sant Pou fins a Masmolets des d’on va a buscar 
la rasa de Fontscaldes per arribar a aquest nucli fins al Tossal gros de Miramar. 

Així mateix també existeixen dos petits recorreguts: el PR-C4 i el PR-C5 

 El PR-C4 Valls-Alió  parteix del nucli urbà de Valls en direcció a Alió, tot seguint  
el torrent del Catllar, a partir d’aquest Petit recorregut 

 El PR-C5 Valls-Miramar  parteix del nucli urbà de Valls seguint pràcticament el 
mateix recorregut que sender de Miramar una balconada oberta al camp, tret 
d’un tram situat a Fontscaldes. 

Fruit de les converses amb el consistori, a aquests senders, es proposa incloure el 
sender de les hortes que discorre pel marge esquerre del torrent del Catllar fins a 
la partida dels Fontanals com a sender d’educació ambiental. 
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4.4.2.5 Línies elèctriques 

Pel TM de Valls hi discorre una línia elèctrica d’alta tensió de 110 kV. Aquesta línia 
parteix de l’estació transformadora situada al Fornàs i discorre en direcció est fins 
a sortir del terme després de passar a prop del barri del Bon Sol. En aquest punt la 
línia pren una direcció sud-oest i envolta la punta sud que forma el límit de TM de 
Valls on pren una direcció oest. A prop del TM de Valls, concretament pels termes 
veïns de Nulles, Puigpelat, Alió, Vila-rodona, etc, hi discorre una línia d’Alta tensió 
de 220 kV que pren una direcció nord-est a sud-est. 

En referència a l’ordenació del POUM, caldrà tenir en compte especialment el 
traçat d’aquestes línies elèctriques, amb la seva corresponent franja de protecció, 
i per tant la seva servitud. 

4.4.3 Mobilitat 

Pel que fa a la mobilitat, paral·lelament a la tramitació del POUM, l’Ajuntament 
de Valls ha encarregat a MCRIT, S.L. la realització del Pla de Mobilitat Urbana de 
Valls i l’Estudi de Mobilitat Generada. Per a l’avanç de planejament, així com per 
al present document, es disposen de les primeres conclusions del Pla de mobilitat 
urbana que diagnostica l’estat actual dels diferents modes de desplaçament de la 
ciutat. A continuació es resumeix la radiografia actual de Valls: 

4.4.3.1 Mobilitat a peu 

 Existència de barreres físiques (poca permeabilitat) entre els barris 
residencials del nord i el centre de la ciutat, i entre el polígon industrial i la 
resta del nucli urbà. La via ferroviària i la N-240 són les principals barreres per 
dur a terme desplaçaments a peu nord-sud. Dos punts permeten travessar a 
peu la via ferroviària en l’actualitat; es tracta del pas inferior del carrer 
Francesc Gumà i Ferran i del pont de la Crta. del Pla. Per altra banda, la N-
240 no permet l’accés a peu al polígon industrial ja que no disposa d’un 
itinerari segregat per a vianants.  

 Dèficits en els itineraris principals de vianants: s’han comptabilitzat 4,5 Km 
dels itineraris principals de vianants amb dèficits, dels quals 0,7 Km no 
disposen d’espais segregats per als desplaçaments a peu, i 2,8 Km presenten 
voreres d’amplada insuficient.  

 Les voreres amb amplada insuficient es troben principalment a les zones de la 
Xamora, el Raval Sud, el Raval Nord, les Comarques, la Candela i Sant Antoni, 
mentre que en el polígon industrial, tot i que més de la meitat de la xarxa 
viària presenta voreres d’amplades suficients, es detecten dèficits de 
pavimentació en molts dels trams que dificulten els desplaçaments a peu, 
majoritàriament en la zona est.  

 Insuficiència de carrers amb prioritat de vianants: un 10% de la xarxa de carrers 
són de plataforma única, dels quals només el 3% són exclusius de vianants. El 
barri antic, amb carrers de seccions reduïdes, té mancança d’espai reservat 
per vianants o amb prioritat respecte el vehicle privat. 

 L’anar a peu és el mode més utilitzat per estudi tant en l’anada (44%) com en 
la tornada (52%); tot i així encara resta un gran marge de maniobra per 
transvasar actuals desplaçaments en vehicle privat a modes no motoritzats.  
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 Baixa accessibilitat: es desprèn del Pla d’accessibilitat de Valls que alguns dels 
principals itineraris presenten problemes d’accessibilitat, ja sigui per amplada 
de voreres insuficient, per elements mal ubicats o per passos de vianants amb 
manca de gual correcte. En la fase prioritària d’aquest Pla són objecte de 
millora els següents trams: 

 Eix: Crta. del Pla (des del Cementiri) – carrer de Jaume Huguet -  barri vell  

 Eix: Carrer Avenir – carrer Germans de Sant Gabriel – barri vell 

 Eix: Passeig de l’Estació – estació d’autobusos – carrer Vapor de Maó – barri 
antic 

 Carrers localitzats dins del barri antic. 

 L’ajuntament de Valls ja ha executat algunes de les actuacions de millora en 
alguns d’aquests trams. 

4.4.3.2 Mobilitat en bicicleta 

 Manca de xarxa ciclable: s’han detectat dos carrils bicicleta, la funcionalitat 
dels quals és qüestionable ja que no connecten amb cap altre carril bicicleta. 
Un d’ells no presenta les condicions adequades per a aquest tipus de 
desplaçaments 

 Gran potencialitat de la bicicleta: la xarxa de carrers amb pendents inferiors 
al 5% s’estén pràcticament a tot el municipi i les distàncies a recórrer dins de 
l’àmbit urbà són raonables, de manera que la bicicleta pot arribar a cobrir una 
part important dels desplaçaments de la població, especialment aquells de 
menys de 3 Km de distància. 

4.4.3.3 Mobilitat en transport col·lectiu 

 Tot i que Valls té una població inferior als 50.000 habitants (a partir de quan 
els municipis han de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers), 
disposa d’un servei de transport públic urbà.  

 Bona cobertura territorial però baixa freqüència de pas: la cobertura territorial 
per part de les parades d’autobús de Valls és del 74% de la població: es tracta 
de les parts que queden dins dels hinterlands de 200 m de les parades, essent 
el hinterland l’àrea d’influència de la parada. Tanmateix, en moltes de les 
parades el servei només efectua entre 4 o 7 parades diàries. Per a les dues 
línies, la freqüència mitjana del servei és d’1 expedició cada 1h20minuts, 
freqüència que desincentiva l’ús del servei. 

 Baixa freqüència de pas de la línia del polígon: la línia que connecta el polígon 
industrial de Valls amb el nucli urbà presenta una freqüència molt baixa, fet 
que dificulta el seu ús per accedir als llocs de treball. Els horaris d’entrada 
estan raonablement ben coberts però l’oferta de TPC no s’ajusta als horaris de 
sortida de la feina. 

 Demanda captiva del TPC: la demanda del servei de transport públic urbà és 
principalment gent gran i treballadors de l’empresa Ginesta. Aquests últims 
tenen subvencionat el servei.  

 Els vehicles que realitzen el servei de TPC urbà estan adaptats i són accessibles 
a PMRs.  
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 Manca d’accessibilitat en algunes parades de TPC. Hi ha homogeneïtat en el 
disseny de les parades i gran part d’elles disposen de la informació bàsica del 
servei (línies, horaris i parades) 

 L’oferta actual de serveis de vertebració correspon a la que demanda el PTVC, 
excepte amb Montblanc, amb qui el PTVC proposava serveis cada 2 hores i 
actualment els serveis tenen una freqüència inferior. El conjunt de municipis 
de l’Alt Camp estan connectats amb la seva capital comarcal amb almenys un 
servei de transport públic interurbà per sentit, amb excepció de Mont-ral. 

 Dèficits en l’oferta ferroviària: l’estació de Valls només està connectada amb 
2 serveis diaris per sentit amb Barcelona i Lleida, i amb 3 serveis/dia/sentit 
amb La Plana-Picamoixons. Aquest dèficit es compensa amb una oferta 
d’autobús interurbà coordinada amb l’horari dels trens que fan parada a 
l’estació del Camp de Tarragona. 

 Manca connexió ferroviària entre l’estació de Valls i les estacions de Reus i 
Tarragona: tot i que el PTVC preveu impulsar el sistema de rodalies del Camp 
de Tarragona, els serveis entre Reus i Valls estan condicionats a l’entrada en 
servei de la connexió ferroviària entre Alcover i Valls, prevista al PITC. D’altra 
banda, no hi ha coordinació horària entre els trens de Valls i de La Plana-
Picamoixons que connecten amb Reus i Tarragona. 

 Existeix demanda potencial d’escolars no residents a Valls no servida pel 
conjunt de rutes de transport gestionades pel Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
El municipi de residència dels escolars amb una major demanda no servida és 
Alcover. 

4.4.3.4 Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

 Existència d’itineraris de pas per dins del nucli urbà. Vehicles sense origen ni 
destinació Valls que utilitzen part de la xarxa urbana de carrers del nucli de 
Valls: itinerari sud (vehicles que venen de la T-742 i de la C-37 han passar per 
dins del nucli de Valls per accedir a la N-240 en sentit Tarragona) i itinerari 
oest (itinerari alternatiu al centre urbà des del sud-oest al nord-oest del nucli 
de Valls). Amb l’A-27 i la connexió de la C-37 amb la N-240 al sud del nucli 
urbà es podria eliminar aquest trànsit de pas. 

 Inexistència de ronda: els desplaçaments entre barris amb origen o destinació 
diferent al centre urbà i alguns desplaçaments amb origen o destinació 
diferents de Valls passen o bé pel centre de la ciutat (Font de la Manxa) o bé 
per altres itineraris dins de la trama urbana degut a la manca de ronda que 
canalitzi aquests moviments. Amb una ronda urbana aquest trànsit no passaria 
pel centre de la ciutat.  

 No es detecten problemes de congestió rellevants, exceptuant la Font de la 
Manxa en hora punta i problemes puntuals en les entrades i sortides de les 
escoles.  

 Baixa permeabilitat: el fet que només hi hagi 2 punts de pas entre ambdues 
bandes de la via ferroviària fa que en aquests punts hi hagi una intensitat alta 
de vehicles. El volum de vehicles pesants, però, no és destacable. 
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4.4.3.5 Aparcament 

 Manca d’oferta d’aparcament per a usuaris no residents que estacionen 
llargues durades de temps (treballadors): l’ocupació global de les places no 
regulades a la zona central de nucli urbà és molt elevada, fet que dificulta 
trobar una plaça lliure. La implantació d’aparcaments de dissuasió propers als 
accessos de la ciutat, amb itineraris de vianants accessibles fins a la zona 
central del nucli urbà, ajudaria a resoldre aquest dèficit. 

 Il·legalitat: la localització d’usuaris que realitzen estacionaments il•legals es 
concentra majoritàriament al voltant del barri antic, i en les zones del Mossèn 
Martí, de l’Eixample del s. XIX i la zona del Vilar, zones en les que es detecten 
unes ocupacions globals de les places no regulades superiors a l’oferta.  

 Oferta regulada de zona blava no saturada: es detecta una ocupació major en 
les places de ZB de tarifa reduïda (ocupació pagada mitjana del 72%), però 
encara resten places lliures.  

 Oferta regulada de càrrega i descàrrega no saturada: l’ocupació promig al llarg 
del dia del conjunt de l’oferta analitzada és del 66%; només en algunes zones 
es detecten ocupacions del 100% (la Xamora i el Cementiri), de manera que en 
la gran part de les zones analitzades encara resten places lliures per a aquest 
tipus d’activitat. 

 Elevada indisciplina d’estacionament en les places CD: l’estacionament de 
turismes en aquestes places és una pràctica habitual, essent més elevada en 
període de tarda (l’ocupació mitjana de les places de CD al llarg del dia és del 
66%, el 39% ocupada per vehicles comercials i el 27% restant per turismes). 
Aquesta pràctica és motiu de queixes d’una part dels transportistes.  

 Baixa demanda de les places de rotació dels dos aparcaments públics: l’oferta 
de rotació de l’aparcament del Pati presenta unes ocupacions molt baixes al 
llarg del dia, que només supera el 20% en el moment punta del dia; en el cas 
de l’aparcament de Sant Francesc, tot i que les ocupacions són superiors 
(màxima del 80% a mig matí), l’ocupació global representa el 36% de l’oferta.  

 Elevada cobertura de l’aparcament fora calçada: només 144 vehicles de 
residents han d’estacionar a la calçada (dèficit residencial infraestructural), 
que representen el 3,2% de la demanda residencial. Aquest dèficit residencial 
infraestructural es detecta en 4 de les 12 zones analitzades. Tanmateix, un 
cop es comptabilitza l’oferta en calçada, només es detecten 2 zones amb 
dèficit global d’aparcament, que corresponen a les dues zones més densament 
poblades. 

 Superàvits importants d’aparcament residencial: els dèficits globals 
d’aparcament residencial detectats en les dues zones del nucli urbà (Eixample 
del s. XIX i la Xamora) són fàcilment compensables amb els excedents de places 
de les zones contigües.  

4.5 RISCOS 

S’han considerat els següents riscos ambientals, agrupats en dues categories  

 Riscos químics 
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Es pot concloure que el planejament està situat en un municipi, Valls, amb una 
indústria considerada de risc (nivell alt) pel PLASEQCAT i que, per tant, està 
obligat a l’elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM). 

Pel que fa al TRANSCAT, la via de comunicació amb un flux “important” de 
transport de mercaderies perilloses correspon a la carretera N-240.  

 Riscos físics 

 Risc geològic. Malgrat que l’àmbit d’estudi correspon a una zona amb 
amplis sectors escarpats i amb pendents considerables, en general no és 
susceptible de desenvolupar moviments de vessant ni corrents 
d’arrossegalls, degut principalment al caràcter forestal d’aquests sectors, 
i tampoc presenta litologies susceptibles de desenvolupar processos de 
subsidència. En aquest sentit, es pot considerar que la zona més 
susceptible de desenvolupar fenòmens, naturals, que puguin representar 
un risc geològic corresponen a algunes àrees escarpades de la zona 
muntanyosa en l’àmbit nord-occidental, així com les zones més encaixades 
dels torrents de Valls. 

 Risc sísmic. Es considera baix, donada la conjunció de perillositat i 
vulnerabilitat baixes establertes per l’Institut Geològic de Catalunya. 

 Risc d’inundabilitat. El sòl urbà de Valls resta fora de les zones amb un 
major risc d’inundació, i que per tant, el planejament és compatible amb 
el risc d’inundabilitat. No obstant això, el Pla Especial del Torrents de Valls 
serà l’encarregat de delimitar amb precisió la necessitat de portar a terme 
les obres necessàries per a la protecció dels marges del diferents cursos 
fluvials del POUM. 

 Risc d’incendis forestals. El risc d’incendi forestal de l’àmbit és de 
moderat. La combustibilitat dels matollars, camps abandonats i zones 
forestals és moderada. La inflamabilitat de les formacions vegetals, és 
moderada amb espècies moderadament inflamables i/o molt inflamables 
durant tot l’any. Les masses forestals més capacitades per a propagar un 
incendi forestal en cas de produir-se es restringeixen a la zona de 
muntanya de l’extrem nord-occidental del municipi. 
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5.  SENSIBILITAT AMBIENTAL 

5.1 INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els 
àmbits que permeten amb un major nivell acollir els usos previstos. 

En aquest cas, es defineixen els criteris per a la redacció del PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. El marc de treball, per tant, se centra en el 
conjunt del terme municipal de Valls. 

El plànol de sensibilitat ambiental s’ha realitzat sobre cartografia 1:5.000, amb 
l’addició de múltiples criteris. En principi, l’organització bàsica ha estat la 
següent: 

1. MEDI FÍSIC 

 Geomorfologia. Pendents 

 Geomorfologia. Orientacions 

 Hidrologia superficial. Rius i rieres 

2. MEDI NATURAL 

 Cobertes del sòl 

 Hàbitats d’interès comunitari 

 Espais d’especial interès natural: PEIN, Xarxa Natura 2000, Zones humides. 

3.  MEDI CULTURAL 

 Patrimoni arqueològic 

 Patrimoni arquitectònic 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 5. SENSIBILITAT AMBIENTAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 74 DE 150 

4. MEDI TERRITORIAL 

 Usos del sòl 

 Planejament urbanístic 

 Xarxa de camins (Camins ramaders, GR, xarxa bàsica d’incendis forestals) 

A cadascun d’aquests plànols temàtics, i en funció de les subclasses definides, 
s’associa un nivell de sensibilitat. Les classes de sensibilitat o d’acollida són 
quatre, que correspondrien als nivells d’afecció si s’ocupessin amb l’ús previst: 

 

SENSIBILITAT 

Codi Sensibilitat Nivell d’acollida 

1 Baixa Alta 

2 Mitjana Mitjana 

3 Alta Baixa 

4 Molt Alta Excloent 

 

La composició final del plànol es fa per l’addició dels diferents plànols temàtics, 
quedant com a sensibilitat final la més alta del polígon d’intersecció. És a dir, en 
un àmbit d’intersecció de dues sensibilitats diferents, respecte a dos conceptes, 
en el plànol de sensibilitat ambiental queda grafiada la més alta dels dos 
conceptes. 

5.2 INTERPRETACIÓ DELS NIVELLS DE SENSIBILITAT 

En les següents taules es mostren els nivells associats, per als diferents plànols 
temàtics definits. En aquests, a més dels aspectes específics derivats del valor del 
medi, té especial importància el planejament urbanístic actual. 

Dels aspectes del medi estudiats, es presenta la seva sensibilitat associada en el 
present estudi: 

 

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI CONCEPTE SENSIBILITAT 

MEDI FÍSIC  ADD B M A MA 

Geòtops i zones d’interès 
geològic 

Geòtops 
     

 Zones d’interès no 
catalogades 

     

Geomorfologia. Pendents  P <10 %      

 10 %< P < 20 %      

 20 %< P < 30 %      

 > 30 %      

Hidrologia superficial. Rius i 
rieres 

Avinguda 10 anys 
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI CONCEPTE SENSIBILITAT 

MEDI FÍSIC  ADD B M A MA 

 Avinguda 100 anys      

 Avinguda 500 anys      

Hidrologia subterrània Aqüífers protegits      

 Altres formacions aqüíferes      

MEDI NATURAL       

Cobertes del sòl Abocadors      

 Aigües continentals      

 Boscos caducifolis      

 Boscos d’esclerofil·les      

 Boscos de coníferes      

 Conreus arboris      

 Conreus herbacis      

 Matollars      

 Plantacions de ribera      

 Prats i herbassars      

 Roquissars i tarteres      

 Vegetació de ribera      

 Vials i aparcaments      

 Vinyes      

 Zones en obres      

 Zones industrials      

 Zones nues      

 Zones urbanes      

 Zones verdes      

Hàbitats d’interès comunitari Codi 3260. Rius de terra baixa 
i de la muntanya mitjana amb 
vegetació submersa o 
parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i 
Callitrio-Batrachion). No 
prioritari 

     

 Codi 6220. Prats mediterranis 
rics en anuals, basòfils 
(Thero-Brachypodietalia). 
Prioritari 

     

 Codi 92A0. Alberedes, 
salzedes i altres boscos de 
ribera. No prioritari 

     

 Codi 92D0. Bosquines i 
matollars meridionals de 
rambles, rieres i llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea). No 
prioritari 
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI CONCEPTE SENSIBILITAT 

MEDI FÍSIC  ADD B M A MA 

 Codi 9340. Alzinars i 
carrascars. No prioritari 

     

 Codi 9540. Pinedes 
mediterrànies. No prioritari 

     

Espais inclosos en el PEIN Tossal Gros de Miramar +1     

Zones humides Zones humides -     

Xarxa Natura 2000 Sistema prelitoral central +1     

Plans específics de protecció Llúdriga -     

 Trencalòs -     

MEDI CULTURAL       

Patrimoni arqueològic Catalogat      

 Possibilitat de jaciments no 
documentats 

     

Patrimoni arquitectònic Catalogat      

MEDI TERRITORIAL       

Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona 

Sol Urbà 
     

 Sol Urbanitzable      

 Sòl de protecció especial      

 Sòl de protecció preventiva      

 Sòl de protecció territorial      

Usos del sòl Abocadors    �  

 Agrícola       

 Forestal      

 Rius i rieres      

 Vies de comunicació      

 Zones nues      

 Zones urbanes       

Camins Tradicionals Camins ramaders      

 Senders GR i PR      

LLEGENDA SENSIBILITAT: 

ADD. S’addiciona n graus de sensibilitat, al polígon d’intersecció amb conceptes del mateix subcapítol. 

B: Sensibilitat BAIXA; M: Sensibilitat MITJANA; A: Sensibilitat ALTA; MA: Sensibilitat MOLT ALTA. 
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5.3 DIAGNOSI 

A continuació es realitza una diagnosi del municipi, des de diferents punts de vista: 

 Elements interiors: diagnosi d’aquells elements més destacables ubicats dins 
del municipi. 

 Elements de límit: diagnosi de les fronteres entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable. 

 Servituds territorials: diagnosi d’aquells elements que permeten la 
interrelació dels elements del municipi amb els del seu voltant. 

5.3.1 Elements interiors. Usos del sòl 

El municipi de Valls es troba situat al centre de la comarca de l’Alt Camp, a la 
zona septentrional del pla del Camp de Tarragona, a la vall del riu Francolí.  

Limita al nord amb Figuerola del Camp, a l’est amb el Pla de Santa Maria, Alió i 
Puigpelat, al sud amb Vallmoll, la Masó i el Milà, i a l’oest amb Alcolver, la Riba i 
Montblanc. 

A grans trets, els àmbits que es poden diferenciar en el conjunt del terme 
municipal són els següents: 

 Una zona forestal ocupant l’extrem nord-occidental del territori, a la serra de 
les Guixeres. 

 Una zona agrícola ocupant la major part del territori. 

 Un nucli urbà i un sector industrial continus, resseguint els torrents del Catllar 
i la Xamora. 

 Un conjunt de nuclis històrics (Picamoixons, Masmolets i Fontscaldes) i 
d’urbanitzacions (com les Parcel·les de Palau de Reig, la Plana d’en Berga i 
Bon Sol) repartits per diferents punts del territori. 

5.3.1.1 Zona forestal 

L’extrem nord-occidental del terme municipal de Valls, coincidint amb la serra de 
les Guixeres, representa el principal sector forestal del territori, que culmina al 
cim de les Guixeres, a 619 m. 

Es tracta d’un mosaic dominat per garrigues, brolles, estepes i prats, amb un estrat 
arbori dominat per pinedes de pi blanc i alzinar. Aquest tipus de vegetació sovint 
s’assenta sobre conreus arboris típics de la zona en estat d’abandonament, o bé 
són conseqüència de la pressió humana a la que la zona està sotmesa, i en especial, 
els incendis forestals. 

Dintre de la zona forestal, cal destacar la presència d’una activitat extractiva, la 
pedrera Teresa, ubicada a l’est del nucli històric de Picamoixons. 

Existeix una xarxa de camins definida pel pla de prevenció d’incendis, però que 
també dóna accés a les activitats, així com a les masies i cases rurals i al forest. 
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5.3.1.2 Zona agrícola 

Els espais agrícoles de Valls s’estenen ocupant gran part del territori, 
majoritàriament sobre sòl no urbanitzable. Es poden agrupar en dues zones: una 
de conreus de secà, i l’altra d’horta. 

L’espai agrícola de secà, a grans trets, s’estén ocupant la major part dels sectors 
situats al nord i a l’est del nucli urbà de Valls. Aquesta àrea conforma un espai 
dominat tradicionalment per avellaners, garrofers, vinya i ametllers. Avui dia, una 
part d’aquesta activitat agrícola està en procés d’abandonament, i en alguns 
casos, ha deixat pas a la colonització d’aquests espais per part de vegetació 
arvense. 

Cal destacar en aquesta zona la presència d’alguns nuclis d’urbanitzacions, així 
com de nombroses edificacions aïllades disseminades per tot el territori. També 
en la zona agrícola de secà s’hi assenten els nuclis històrics de Fontscaldes i 
Masmolets. 

D’altra banda, la zona d’horta s’estén principalment sobre l’extrem meridional del 
terme municipal, lligada principalment al riu Francolí, però també al torrent del 
Puig, tributari del Francolí i fruit de la unió dels torrents del Catllar, Sant Pou i la 
Xamora, que travessen el nucli de Valls. 

Com la zona de secà, l’horta també presenta una elevada densitat d’edificacions 
aïllades, i compta amb la presència d’un altre nucli històric del municipi de Valls: 
Picamoixons.  

5.3.1.3 Nucli urbà i sector industrial 

El nucli urbà de Valls s’ubica ocupant l’espai ubicat entre els torrents de Sant Pou, 
la Xamora i el Catllar, poc abans de què els dos primers, i després el darrer, 
s’uneixin formant el torrent del Puig, tributari del Francoli. 

El nucli històric s’assenta a l’extrem més meridional, a partir del qual i en direcció 
nord s’han anat desenvolupant els diferents creixements que estructuren l’actual 
nucli urbà. Les zones de menor densitat corresponen als barris de Sant Josep Obrer 
i a les zones ubicades més allunyades com Santa Magdalena i Mas Clariana. 

La vialitat principal es vertebra sobre la Plaça de la Font de la Manxa, on hi 
conflueixen les vies que comuniquen Valls en sentit oest (N-240 cap a Fontscaldes), 
est (enllaç amb la C-37), nord (cap al Pla de Santa Maria) i sud (direcció Vallmoll i 
Alcover). 

Al nord, separat del nucli urbà per mitjà de la N-240, s’hi ubica el sector 
d’activitats terciàries del municipi, vertebrat a banda i banda de la carretera C-
37. 
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5.3.1.4 Nuclis històrics i urbanitzacions 

A banda del nucli principal de Valls, el terme municipal compta amb altres tres 
nuclis urbans històrics: 

 Picamoixons (441 hab.). Es tracta d’un nucli que funciona com a entitat 
municipal descentralitzada 

 Fontscaldes (125 hab.) 

 Masmolets (10 hab.) 

Pel que fa a les urbanitzacions, destaquen Bon Sol, Plana d’en Berga i Sol i Vent. 
En general, presenten densitats més baixes que al nucli urbà. 

5.3.2 Elements de límit 

Els elements de límit és on es generen les majors tensions entre usos diferenciats. 
Les més importants són entre el sòl urbà i el no urbanitzable, amb diagnosis 
diferenciades: 

 Límit nucli urbà – sòl no urbanitzable- torrents de Valls 

El límit del sòl urbà i el sòl no urbanitzable rep nombroses pressions, sovint 
estrictament de contacte, com en el cas de límits amb sòls forestals, i en altres 
casos amb una frontera de major extensió. 

En el cas concret de Valls, les majors pressions es donen en les fronteres entre 
el sòl urbà i els torrents de Valls. Anys enrere aquests torrents delimitaven el 
sòl urbà per l’exterior, però amb el creixement dels darrers anys, aquests 
directament s’insereixen en la trama urbana del nucli. Les majors tensions, 
per tant, es poden donar en aquests sectors, per l’existència d’una morfologia 
certament complexa dels esmentats torrents al seu pas per Valls, amb la 
presència de forts pendents en les seves lleres. 

Aquests espais reben sovint també pressions pel desguàs poc amable de la 
xarxa d’aigües pluvials o els sobreeixidors de les xarxes unitàries, que són 
punts d’abocament puntual, associats amb fortes erosions. 

5.3.3 Servituds territorials. Permeabilitats 

Les servituds territorials implicades en el POUM de Valls són les següents: 

 Riu Francolí i torrents de Valls 

El riu Francolí travessa el terme municipal de Valls en sentit nord-sud pel seu 
límit més occidental. Es tracta d’un curs d’aigua que neix a les muntanyes de 
Prades (més concretament a l’entorn de la Vall del Monestir de Poblet) i 
desemboca a Tarragona, després de travessar les comarques de la Conca de 
Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès. 

Al seu pas per Valls, el riu Francolí ha estat històricament lligat a l’agricultura, 
representant una bona part de l’activitat econòmica per als nuclis de 
Picamoixons o Valls. 

Cal destacar la importància que al respecte de l’horta, representen els 
torrents de Valls, afluents del riu Francolí, conformant un gran sector on 
l’activitat agrícola de regadiu hi té una destacada presència. 
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 Connector ecològic 

El principal connector ecològic de l’àmbit del planejament correspon al 
corredor que conforma el riu Francolí en sentit nord-sud. De fet, a més gran 
escala, el Francolí actua com a connector ecològic que permet la interconnexió 
de les muntanyes de la serralada pre-Litoral amb la part baixa de la plana del 
Camp de Tarragona i el mar. 

 Infraestructures de transport 

Corresponen bàsicament a la C-37 (Pla de Santa Maria – Alcover), N-240 
(Montblanc – Tarragona), C-421 a Picamoixons, C-51 cap al Vendrell, i la nova 
autovia A-27 Tarragona – Montblanc. Existeixen a més a més línies de tren 
procedents de Barcelona en sentit Lleida. 

 Línies d’alta tensió 

Pel municipi de Valls hi discorre una línia elèctrica d’alta tensió de 110 kV, 
que parteix de l’estació transformadora del Fornàs i discorre en direcció est 
fins a sortir del terme després de passar a prop del barri del Bon Sol.  

5.3.4 Diagnosi 

Els efectes ambientals previsibles i que comporten major sensibilitat responen a: 

 Riu Francolí 

Constitueix el principal curs d’aigua de Valls. Al llarg del seu recorregut, 
presenta algunes problemàtiques associades: 

 Presència de vegetació de ribera associada, en diferent estat de 
conservació en funció de la zona. 

 Abandonament progressiu d’algunes zones històricament vinculades a 
l’agricultura. 

 Torrents de Valls 

Fa referència essencialment als torrents de Sant Pou, la Xamora i el Catllar. 
Representen la frontera entre el sòl urbà de Valls i el no urbanitzable. Al llarg 
del seu recorregut, abans de confluir amb el Francolí, presenten diferents 
problemàtiques associades: 

 Presència d’alguns elements d’autoconstrucció associats a l’activitat 
agrícola. 

 Paisatges degradats amb activitats molt agressives sobre l’entorn: 
desguassos, acumulació de deixalles, opacitat lateral de camins, etc. 

 Abandonament progressiu d’algunes zones històricament vinculades a 
l’horta. 

 Risc geològic associat als marges dels torrents per la presència de pendents 
en ocasions verticals. 
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 Zona agrícola 

De manera general, la zona agrícola de Valls presenta dues problemàtiques 
associades: 

 Procés d’abandonament progressiu d’algunes zones vinculades 
històricament a l’agricultura, tant en els espais de secà com en els d’horta. 

 Presència de nombrosos habitatges aïllats disseminats per tota la zona 
sobre sòl no urbanitzable. 

 Connector ecològic 

Des d’un punt de vista general, el territori municipal està emmarcat travessat 
per un gran connector ecològic que s’estructura al voltant del riu Francolí en 
connexió amb la serralada Pre-litoral. No obstant això, la seva continuïtat, dins 
del territori de Valls, no es veu especialment amenaçada per cap nou element 
urbà. 

 Hàbitats d’interès comunitari (HIC)  

No prioritaris: rius de terra baixa i de la muntanya mitjana (codi 3260) sobre 
l’extrem sud del Francolí; alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 
92A0) resseguint els principals torrents i el Francolí; bosquines i matollars 
meridionals de rambles, rieres i llocs humits (codi 92D0) resseguint el Francolí; 
alzinars i carrascars (codi 9340) a la zona de muntanya; i pinedes mediterrànies 
(codi 9540) també sobre la zona forestal. Prioritaris: prats mediterranis rics en 
anuals, basòfils (codi 6220) en punts aïllats de la serra i la pla agrícola.  

 Vegetació de ribera 

Els cursos fluvials presenten vegetació de ribera associada, l’estat de 
conservació de la qual és variable. El riu Francolí presenta sectors de gran 
varietat i ben conservats, així com en d’altres punts dels torrents de Valls on 
la pressió antròpica no és molt elevada. 

 Xarxa de camins 

Presència d’una xarxa de camins sense una jerarquia definida en base als 
diferents usos: prevenció d’incendis, accés a elements de l’entorn forestal, 
itineraris al llarg del Francolí i a l’entorn de la serra de les Guixeres. 

 Patrimoni cultural catalogat 

Trenta-nou elements de patrimoni arqueològic i noranta-vuit d’arquitectònic, 
principalment concentrats en el nucli antic, tot i que també són presents en 
d’altres zones. Destaquen pel seu marc legal de protecció (bé cultural 
d’interès nacional, BCIN), la capella del Roser, la portalada de l’antic castell 
de l’Arquebisbe, la muralla de Valls, Doldellops (o La Granja) i l’escut de 
Can Dasca. 

 Planejament territorial 

Des d’un punt de vista del PTPCT, els àmbits més sensibles corresponen a 
aquells qualificats com a sòls no urbanitzables, i en especial, els espais de 
protecció especial. D’altra banda, els espais de protecció preventiva estan 
presents envoltant l’actual sòl urbà i és sobre on s’assenten els nous 
creixements de Valls. 

 Risc d’incendis forestals elevat 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 5. SENSIBILITAT AMBIENTAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 82 DE 150 

Lligat a la zona forestal. 

 Risc geològic  

Especialment significatiu en els torrents de Valls, per la seva morfologia de 
lleres encaixades. 

 Risc químic  

Lligat a les indústries incloses en el Plaseqcat, ja siguin situades en el mateix 
terme municipal de Valls (Industrias Químicas Olivé), o fora d’ell, però amb 
radi d’acció abastant parcialment l’àmbit del POUM (SCA Hygiene Paper 
España, S.L.).  

D’altra banda, l’extrem sud està inclòs en la zona d’alerta del Plaseqta, i la N-
240 presenta un flux important de pas de vehicles amb mercaderies perilloses 
(Transcat). 

 Risc d’exposicions a camps magnètics 

Degut a la presència de línies d’alta tensió en diversos punts de l’àmbit del 
POUM. 

 Sòls contaminats 

Lligats en la major part dels casos a les activitats industrials associades al riu 
Ripoll. En l’actualitat, l’Agència de Residus de Catalunya té els següents 
expedients oberts relacionats amb la problemàtica de la contaminació del sòl: 

 Tintes y Aprestos, S.A. (Satina) 

 Antigues instal·lacions de viuda de José Tolrà, S.A. 

 Ferroveller del camí de Can Bages 

 M.C. Clols 

 Activitats extractives 

Correspon a la pedrera Teresa, ubicada a la zona de muntanya al nord-est del 
nucli de Picamoixons . 
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6.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Aquest punt de l’informe recull els objectius i criteris ambientals adoptats en la 
redacció del pla, i els jerarquitza en funció de la seva importància relativa en 
matèria de medi ambient. Així, el seu ordre d’aparició correspon a la vegada a la 
jerarquia atorgada. A més, tal i com suggereixen les guies per a l’elaboració 
d’informes de sostenibilitat ambiental, publicades per la Generalitat, s’han 
classificat en diferents àmbits, en els que l’urbanisme hi pot incidir, i que estan 
relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals del municipi de Valls. 

Els criteris llistats a continuació són els corresponents a l’informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar, amb alguns ajustos per tal d’adaptar-los a les necessitats i 
exigències ambientals de la present fase del planejament: 

A. MODEL D’ORDENACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL 

A.1. Garantir una ordenació urbanística eficient, quant a funcionalitat, 
consums de recursos i adaptades a les característiques ambientals del sector i 
del seu entorn: 

Criteris: 

 Adoptar estructures urbanes denses, compactes i complexes 

 Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant pendents al 20%, 
considerar les orientacions, i l'estructura geomorfològica del sector 

 Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d'espais lliures i la 
continuïtat dels sistemes generals, assignant els usos detalladament en base 
als àmbits de major valor ambiental 

 Atendre als risc d'incendi en relació a l'ordenació 

 Atendre al risc químic, quan el sector es trobi proper a un establiment afectat 
per la legislació d'accidents greus 

 Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació de l'àmbit i a la 
ordenació 
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 En cas d’existència de sòls contaminats supeditar qualsevol actuació als 
criteris de l'agència de residus 

A.2. Establir la zonificació i els usos potenciant la seva plurifuncionalitat i 
autonomia 

Criteris: 

 Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo 
cercant la integració i interrelació amb aquest 

 Potenciar la creació de microcentralitats o la reunió de diferents usos en 
àmbits fàcilment accessibles a peu 

A.3. Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada 
dels usos del sòl i del transport 

Criteris: 

 Preveure una assignació d'usos que afavoreixi el transport públic 

 Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la connectivitat 

 Ordenació de la vialitat per tal d'afavorir l'ús del transport públic 

A.4. Adoptar un model d'ordenació urbanística energèticament eficient 

Criteris: 

 Avaluació de les emissions de CO2 

 Programa energètic 

 Orientacions i assolellament de les edificacions 

 

B. CICLE DE L’AIGUA 

En aquest apartat, es tenen en compte de forma prioritària els criteris adoptats 
en la redacció del prèvia del Document Marc per al Pla Especial dels Torrents de 
Valls efectuada per Consell de Participació Ciutadana per al Desenvolupament dels 
Projectes de Regeneració dels Torrents de Valls. 

Especialment al nucli de Valls el cicle de l’aigua s’ha de considerar en una visió 
global, que inclogui l’abastament i racionalització de l’aigua de boca i per a usos 
industrials, el cicle de les aigües pluvials i de la inundabilitat, especialment en els 
Torrents, la depuració de l’aigua residual, l’abastament d’aigua a les comunitats 
de regants, i el futur projecte de regadiu. Tot plegat amb una marcada influència 
tant en els usos com en l’urbanisme i l’ús social de l’espai fluvial i perifluvial dels 
Torrents de Valls. 

B.1. Prevenir el risc d'inundació, evitant l'afectació a béns i persones 

Criteris: 

 Definir l’ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables (article 
6 del reglament de la Llei d'Urbanisme) 

 Evitar els canvis de les condicions hidrogeològiques de la conca, ja sigui 
mitjançant la limitació d’usos o l’establiment de mesures de contorn 
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B.2. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials 

Criteris: 

 Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els nuclis i les seves ribes 

 Considerar els PEF en els cursos superficials on s’hagin definit, o els seus 
criteris 

B.3. Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització 
en l’espai urbà 

Criteris: 

 Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les 
infraestructures per a l’abastament 

 Ordenació. Adoptar una ordenació i zonificació congruent amb la capacitat 
dels recursos hídrics, d’acord amb la quantificació de la demanda generada 
per als distints usos 

 Gestió. Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu 
destí i ús, i en conseqüència preveure xarxes diferenciades per a les diferents 
qualitats i usos. Els sistemes separatius, s’adoptaran també per les de les 
aigües pluvials i residuals generades en el propi sector 

B.4. Fomentar l'estalvi i la reutilització de l'aigua en l'edificació 

Criteris: 

 Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten un 
menor consum d'aigua 

B.5. Preservar i millorar la qualitat de l'aigua 

Criteris: 

 Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, la 
capacitat d’aquest per atendre la demanda del sector i els compromisos de 
finançament necessaris 

 Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública 

 

C. QUALITAT ATMOSFÈRICA 

C.1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació 

Criteris: 

 Determinació de les prescripcions acústiques 

 Estratègies d’ordenació 

 Estratègies sobre l’edificació 

C.2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) 
i evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte 
negatiu sobre els organismes vius 

Criteris: 

 Adaptar l’ordenació als nivells màxims de contaminació lluminosa derivats del 
Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya 
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 Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics 
fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i del Reial 
decret 1890/2008, de 14 de novembre 

C.3. Regular la implantació de les instal•lacions de radiocomunicació i de 
transport d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els 
éssers vius i el paisatge 

Criteris: 

 Radiocomunicació. Evitar la implantació d’instal·lacions de 
radiocomunicacions en entorns especialment sensibles 

 Transport d’energia elèctrica. Corregir afeccions d’esteses elèctriques 
existents, si és el cas, i establir directrius per a evitar o minimitzar l’efecte de 
noves instal·lacions de transport d’electricitat al sector 

C.4. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants tenint en compte 
la vulnerabilitat i capacitat del territori 

Criteris: 

 Garantir la compatibilitat del desenvolupament del POUM amb la vulnerabilitat 
atmosfèrica dels sectors 

 Actuar sobre les emissions puntuals i locals 

 

D. GESTIÓ DE RESIDUS 

D.1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus en la urbanització 

Criteris: 

 Implantar l’equipament i sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització 
i la recollida selectiva de residus 

D.2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió 

Criteris: 

 Preveure espais mínims en habitatges, i comuns en edificis per permetre la 
recollida selectiva 

D.3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge 

Criteris: 

 Gestió de terres i enderrocs 

 Gestió de residus durant la construcció 

 Afavorir l’ús de materials procedents de reciclatge o reciclables, o en tot cas 
amb un baix poder contaminant en la seva producció 
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E. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

E.1. Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que 
respongui a criteris de biodiversitat urbana, físicament continu i connectat a 
les xarxes urbanes i territorials 

Criteris: 

 Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de 
coherència en el disseny dels espais lliures urbans. Preveure la connectivitat 
dels espais lliures exteriors amb els espais lliures interiors 

 Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, 
envoltants de connectors ecològics 

 Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més 
significatius dels sectors 

E.2. Fomentar la naturalització de l'espai urbà 

Criteris: 

 Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor 
introduint mesures per a la seva preservació, i en especial dels espais fluvials 
i de la vegetació de ribera 

 Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas 
amb un baix poder contaminant en la seva producció 

 Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària, utilitzar a la jardineria d'espais 
públics especies adaptats bioclimàticament 

 

F. PAISATGE 

F.1. Preservar i millorar els valors paisatgístics existents d'interès, el patrimoni 
cultural i els valors identitaris 

Criteris: 

 Descripció general del paisatge 

 Valors específics i identitaris del paisatge 

F.2. Establir l’ordenació a partir d'estratègies d'integració paisatgística, 
atenent a la singularitat i la fragilitat de l’àmbit 

F.3. Urbanització. Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans 

Criteris: 

 Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants i bicicletes, el 
tractament de la vegetació 

 Exigència de la integració visual en el paisatge urbà de les instal•lacions de 
serveis tècnics en superfície amb el seu soterrament sempre que sigui possible, 
i especialment en el cas de les instal•lacions de transport d’energia elèctrica 
i similars 

 Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística dels espais de 
vora amb els sòls no urbanitzables 
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F.4. Edificació. Tenir cura de la qualitat paisatgística de l'edificació 

Criteris: 

 Ordenar els volums de les edificacions en relació a les característiques del 
terreny i del paisatge, tot establint criteris per a la seva disposició i orientació 
pel que fa a la seva percepció visual 
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7.  ALTERNATIVES 

7.1 PROPOSTA D’ALTERNATIVES 

El nou marc de planificació ha de permetre el creixement i desenvolupament de 
la ciutat de Valls, tot respectant, i compatibilitzant  aquest creixement amb els 
valors ambientals de la ciutat, així com aquells aspectes sensibles i de significació 
i identificació de la població vallenca.  

Per fer-ho possible, el present POUM pretén agrupar les diferents propostes en 5 
grans eixos que permetin copsar aquestes realitats. Aquests són: 

 Valls capital interior del Camp de Tarragona 

Es pretén reforçar el caràcter de capitalitat de Valls, paper ja atorgat en 
l’estratègia de creixement potenciat o estratègic pel PTPCT. Això es farà 
mitjançant el nou creixement de la ciutat, l’establiment d’equipaments 
proporcional a aquest creixement i per últim resolent les situacions de les 
infraestructures viàries i ferroviàries no resoltes pel PTPCT, respecte l’A-27 i els 
seus vials d’accés a través de Valls. 

 Actius patrimonials a preservar i potenciar 

Amb el nou Pla es pretén preservar i potenciar aquells elements ambientals i 
patrimonials significatius per a la població de Valls com són el Paisatge de Valls, 
caracteritzat pels Torrents de Valls, la Serra de les Guixeres, el paisatge agrícola, 
així com l’skyline de la ciutat caracteritzat pel campanar de St. Joan i les cases 
del nucli antic emmarcats en els torrents. 

 Potenciar el nucli antic 

Amb la nova ordenació es pretén impulsar el desenvolupament del nucli antic 
mitjançant la reordenació dels sòls urbans que actualment no s’han consolidat per 
diversos motius, potenciant aquest desenvolupament en front d’altres àrees de 
creixement del municipi. Es pretén per tant, buscar mecanismes d’atracció cap al 
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nucli antic per permetre el rebliment del nucli urbà integrat amb els torrents de 
Valls.  

 Garantir el desenvolupament econòmic 

La nova ordenació ha de permetre consolidar la ciutat de Valls com a pol econòmic 
i industrial, que esdevingui generador de llocs de treball. En aquest sentit, doncs, 
es preveu potenciar el polígon industrial de Valls. 

 Cohesió de la ciutat:  compactar els creixements 

El POUM de Valls pretén ubicar els creixements equilibrats a llevant i a ponent, 
mantenint els torrents de Valls com a eix centralitzador i vertebrador, integrat en 
el nucli urbà com una artèria verda. Aquest creixement ha de permetre relligar els 
diferents barris del nucli de Valls, millorant la mobilitat interna d’aquests.  

D’altra banda, pel que fa als diferents nuclis històrics de Masmolets i Fontscaldes 
es pretén, tal i com consta al PTPCT, que tinguin una estratègia de creixement 
basada en la millora urbana i compleció, i Picamoixons permet un creixement 
moderat. 

Pel que fa a la nombrosa existència de nuclis disseminats i construccions en sòl no 
urbanitzable, el POUM haurà de buscar solucions a aquesta problemàtica. 

En base a les consideracions establertes a l’inici del capítol anterior, pel que fa als 
eixos que motiven el model del nou Pla, s’expliquen les diferents alternatives 
previstes.  

7.1.1 Alternatives respecte el creixement demogràfic 

7.1.1.1 Condicionants demogràfics i d’habitatges 

Si hom observa l’evolució demogràfica del POUM de Valls, es pot comprovar que 
en el període comprès entre els anys 1991 i 2000, el creixement ha estat de 290 
habitants, mentre que pel mateix període de temps considerat entre els anys 2001 
fins al 2010, aquest creixement ha estat de 4.590 habitants. El còmput total 
d’habitants de Valls fins al període considerat és per tant de 25.158 habitants. 

Pel que fa als habitatges nous construïts, segons els certificats finals d’obra del 
Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Catalunya (COATC) s’observa que entre els anys 
1991 fins al 2000 es van construir 1.587 habitatges, mentre que pel període 
comprès entre els anys 2001 a 2010 se’n van construir fins a 3.508. En global, en 
aquest període es van construir 5.095 habitatges. 

Així doncs, si es relacionen els creixements demogràfics amb els habitatges 
construïts es poden elaborar les taxes d’habitatges per cada mil habitants, que 
s’utilitzen habitualment per comparar les velocitats de creixement entre diferents 
regions o municipis.  

En el període comprès entre els anys 1991 fins al 2000 la taxa de creixement de 
Valls va ser de 7,85, mentre que per l’Alt Camp va ser de 6,40 i per Catalunya de 
6,52. Aquest fet indica que Valls va créixer per sobre del global de l’Alt Camp, 
concentrant aquest creixement, i per tant evidenciant el paper de capitalitat al 
territori de l’Alt Camp. 

D’altra banda en el període comprès entre els anys 2001 a 2010, s’observa que les 
taxes de creixement obtingudes, tant en l’àmbit municipal de Valls, com en 
l’àmbit comarcal i català, són més elevades que en el període anterior, degut a 
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que en aquest últim període de 10 anys s’engloba l’apogeu de la bombolla 
immobiliària. Així mateix, la taxa de creixement de Valls segueix sent més elevada 
que el territori englobant de l’Alt Camp, per la qual cosa, es segueix manifestant 
el caràcter aglutinador que té Valls, exercint les funcions de capital del territori 
de l’Alt Camp. 

A la taula que es mostra a continuació, es presenten les dades comentades de 
forma detallada: 

 

CONDICIONANTS DEMOGRÀFICS I D’HABITATGES 

Període Població Habitatges nous Habitatges/1.000 hab. 

 Catalunya Alt Camp Valls Catalunya Alt Camp Valls Catalunya Alt Camp Valls 

1991 6.059.494 34.016 20.092 32.640 190 135 5,39 5,59 6,72 

1992 6.082.050 34.012 20.074 30.938 143 92 5,09 4,20 4,58 

1993 6.158.677 34.346 20.206 33.579 251 209 5,45 7,31 10,34 

1994 6.208.581 34.491 20.263 32.814 176 113 5,29 5,10 5,58 

1995 6.226.869 34.722 20.315 36.547 193 141 5,87 5,56 6,94 

1996 6.090.040 34.403 20.206 39.812 139 88 6,54 4,04 4,36 

1997 6.118.825 34.475 20.152 40.490 192 126 6,62 5,57 6,25 

1998 6.147.610 34.546 20.098 47.449 278 210 7,72 8,05 10,45 

1999 6.207.533 35.028 20.265 49.875 256 146 8,03 7,31 7,20 

2000 6.261.999 35.443 20.382 57.638 401 327 9,20 11,31 16,04 

Total 10 
anys 

202.505 1.427 290 401.782 2.219 1.587 6,52 6,40 7,85 

2001 6.361.365 35.777 20.568 65.556 476 365 10,31 13,30 17,75 

2002 6.506.440 36.639 21.048 65.538 425 273 10,07 11,60 12,97 

2003 6.704.146 37.744 21.649 68.798 452 242 10,26 11,98 11,18 

2004 6.813.319 38.824 22.237 71.101 594 387 10,44 15,30 17,40 

2005 6.995.206 40.017 22.851 78.403 897 548 11,21 22,42 23,98 

2006 7.134.697 41.081 23.315 77.309 1.008 721 10,84 24,54 30,92 

2007 7.210.508 42.586 23.948 79.580 913 421 11,04 21,44 17,58 

2008 7.364.078 44.178 24.710 71.007 606 225 9,64 13,72 9,11 

2009 7.475.075 45.001 25.092 37.871 314 221 5,07 6,98 8,81 

2010 7.512.381 45.326 25.158 20.292 184 105 2,70 4,06 4,17 

Total 10 
anys 

1.151.016 9.549 4.590 635.455 5.869 3.508 9,16 14,53 15,39 

Total 20 
anys 

1.452.887 11.310 5.066 1.037.237 8.088 5.095 7,84 10,47 11,62 
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Observant les taxes de creixement de la taula anterior es pot observar que en el 
global del període dels 20 anys considerat, el TM de Valls ha crescut amb una taxa 
d’11,62 habitatges per cada mil habitants, mentre que la corresponent a l’Alt 
Camp i Catalunya són de 10,47 i 7,84, respectivament.  

7.1.1.2 Prognosi d’alternatives de creixement 

Si es plantegen tres escenaris possibles (baix, mitjà i alt) a partir de taxes de 
creixement d’habitatges per cada mil habitants, s’obté la següent població horitzó 
per als següents escenaris: 

 

ALTERNATIVES DE CREIXEMENT SEGONS HABITANTS 

Habitants 2010 Tipus de creixement 

Baix Mig Alt 

25.518 6 hbtg mil hab/any 8 hbtg mil hab/any 10 hbtg mil hab/any 

Mitjana/any 150,95 201,26 251,58 

    

2014 453 604 755 

2020 1.359 1.811 2.264 

2026 2.264 3.019 3.774 

 

Tanmateix, no tots els habitatges existents a Valls són principals. Es calcula, que 
aquests representen el 72% del total. Així doncs, plantejant els escenaris anteriors 
de creixement (baix, mig i alt) s’obté la següent prospecció pel que fa al nombre 
de llars: 

 

ALTERNATIVES DE CREIXEMENT SEGONS LLARS 

Llars Tipus de creixement 

% principal = 72 Baix Mig Alt 

Mitjana/any 110,65 147,54 184,42 

    

2014 332 443 553 

2020 996 1.328 1.660 

2026 1.660 2.213 2.766 

 

Quant a la relació existent entre habitants i habitatges, s’obté la següent població 
llindar pels tres escenaris considerats: 
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ALTERNATIVES DE CREIXEMENT SEGONS POBLACIÓ 

Població Tipus de creixement 

Hab/habtg = 2,66 Baix Mig Alt 

Mitjana/any 294,34 392,45 490,57 

    

2014 883 1.177 1.472 

2020 2.649 3.532 4.415 

2026 4.415 5.887 7.359 

 

7.1.1.3 Dimensionat demogràfic i d’activitats del Pla 

Tenint en compte les dades anteriors, i considerant un factor de seguretat o 
corrector de 2,5 vegades, per tal d’assegurar el desenvolupament igualitari dels 
sectors de creixement, s’assoleix el següent dimensionat: 

 

ALTERNATIVES DE DIMENSIONAMENT DEL PLA 

Habitatges Previsió segons creixement plantejat 

 Baix (x 2,5) Mig (x 2,5) Alt (x 2,5) 

2014 1.208 1.509 1.887 

2020 3.623 4.528 5.661 

2026 6.038 7.547 9.434 

 

Així, tot i que el dimensionat en població horitzó obtinguda per cadascun dels 
escenaris de creixement plantejats és de 4.415, 5.887, i 7.359, el dimensionat 
d’habitatges per al POUM de Valls és de 6.038, 7.547, i 9.434 habitatges, 
respectivament. Aquest fet respon a l’aplicació del factor corrector, mitjançant el 
qual es designen els habitatges potencials que ha de tenir el POUM de Valls, en 
funció de l’alternativa de creixement, possibilitant el desenvolupament dels 
diferents sectors de creixement, tenint en compte les lleis de l’oferta i la demanda 
aplicades a l’àmbit urbanístic. 

En definitiva, i donada la situació econòmica actual, es pot considerar 
prudentment un creixement mitjà com a alternativa més plausible. Per tant, el 
dimensionament del POUM de Valls per a l’Avanç de Planejament es planteja en 
7.547 habitatges totals, dels quals s’han de tenir en compte i restar els habitatges 
no desenvolupats en les zones actualment urbanes, de cara a la quantificació dels 
nous sectors urbanístics. 

7.1.2 Alternatives respecte les infraestructures 

Per resoldre la situació plantejada en el PTPCT respecte les connexions de l’A-27 
amb Valls, l’avanç de planejament plantejava dues propostes diferents, que 
tanmateix impliquen el trasllat de l’entrada tradicional de Valls, des de l’entrada 
principal actual per la carretera N-240 (pel sud del nucli urbà), a la futura entrada 
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que s’efectuarà a per l’A-27 i les seves connexions fins a Valls (per l’oest del nucli 
urbà de Valls).  

Per tant, la implantació de l’A-27 canviarà l’estructura viària de Valls, i alhora pot 
representar una oportunitat per millorar la mobilitat tant local com regional, que 
es dóna al TM de Valls 

7.1.2.1 Alternativa 1: Doble corona de circumval·lació 

Amb aquesta alternativa es planteja una doble corona concèntrica al nucli de Valls, 
que connecti amb l’A-27. Així, s’espera que amb aquesta infraestructura es 
segregui dins la primera corona el trànsit local de Valls, constituït majoritàriament 
per turismes, del trànsit de pas constituït per turismes i camions de mercaderies, 
que passarien per la segona corona, sense destorbar el trànsit interior de Valls, i 
alhora pacificant el trànsit del nucli.  

En aquest sentit, malgrat el seu impacte per damunt del torrent del Puig de les 
noves infraestructures, aquesta alternativa té avantatges ambientals en la 
disminució de la contaminació atmosfèrica, i avantatges ambientals i socials en la 
pacificació de la mobilitat interna que permeti una vialitat més sostenible, amb 
menys sorolls i menys pol·lució, i una millora evident en la qualitat de vida de la 
població. 

El desenvolupament d’aquesta doble corona implica la construcció d’una  rotonda 
a l’alçada del restaurant Cal Fèlix, que es situaria a poca distància, al sud de 
l’actual rotonda de la carretera N-240. D’aquesta rotonda es faria un altre vial que 
connectaria fins a una nova rotonda a construir situada al TM de Vallmoll, que 
connectés amb la carretera T-2035 de la urbanització Calders-Escaldes, que al seu 
torn s’uneix amb la carretera C-51 a l’alçada del polígon industrial d’Alió. 

D’altra banda aquesta doble corona implicaria la construcció de dues 
infraestructures que travessarien el Torrent del Puig fins a enllaçar amb la 
carretera C-37, amb un impacte ambiental (al travessar una zona d’alt valor 
agrícola i de rellevància ambiental com és la zona de Torrents), en la qual s’hauran 
d’estudiar les mesures correctores més adients. (veure plànol 13 Alternatives de 
connexió amb la A-27) 

7.1.2.2 Alternativa 2: Una corona envoltant 

Amb aquesta alternativa es planteja una única via de connexió amb la A-27 que 
permetrà connectar l’A-27 amb la C-37 i la carretera N-240.  A diferència que 
l’alternativa anterior, en la realització d’aquest vial de connexió tan sols cal 
realitzar una infraestructura que travessa el torrent del Puig. No obstant, es manté 
el vial de connexió i la rotonda de nova construcció situada al TM de Vallmoll amb 
la carretera T-2035, que al seu torn s’uneix amb la carretera C-51 a l’alçada del 
polígon industrial d’Alió.  

D’altra banda, per tal d’avaluar les alternatives, en principi aquesta no s’ha rebut 
tant bé com l’anterior per part dels agents locals, degut a que aquesta opció no 
permet la segregació del trànsit local del trànsit regional, i per tant no aporta 
solucions per a la pacificació del trànsit i la millora de l’entorn i la qualitat de 
vida, ja que el trànsit conflueix en un sòl punt molt proper al casc urbà de la 
població, barrejant-se el trànsit pesat del lleuger, i el de pas amb el local. Per 
tant, té implicacions que no s’adiuen tant amb el model de ciutat que ha sortit 
fruit de la participació ciutadana. (veure plànol 13 Alternatives de connexió amb 
la A-27)  
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7.1.2.3 Ramal de Ferrocarril 

Tal i com preveu el PTPCT, al marge esquerre del torrent del Catllar, a l’alçada 
del polígon industrial de Valls es preveu la creació d’un ramal de la via del tren, 
que millori l’actual oferta de trens de mercaderies, i que connectaria amb la via 
de Ferrocarril de Barcelona a Lleida. 

En aquest sentit, malgrat que s’ha estudiat altres emplaçaments per aquest ramal, 
les especificitats tècniques de les estacions de combois de mercaderies, per les 
quals cal disposar d’una recta amb una llargada mínima de 750 m, i la proximitat 
del polígon industrial de Valls i Alió han condicionat el seu emplaçament com a 
òptim en aquesta posició. (veure plànol 14 i 15 ). 

7.1.3 Alternatives respecte la ubicació dels sectors de creixement 

7.1.3.1 Planejament vigent 

Pel que fa al creixements plantejats, prèviament és recomanable verificar quin és 
l’estat del planejament vigent, en termes del grau  d’execució dels diferents 
sectors de creixements previstos. 

 

   
Comparació entre el planejament vigent (esquerra) i l’ordenació proposada 

 

Així, tal i com s’observa en la següent figura, que parteix del mapa elaborat per 
l’equip redactor i coordinador del Pla, s’aprecia que la major part dels àmbits 
executats corresponen als sectors industrials. Pel que fa als àmbits residencials, 
només la meitat dels sectors plantejats en el planejament vigent (en termes de 
superfície) estan totalment executats. Es fa evident doncs, que l’execució 
d’aquests ha comportat problemes per diferents motius, i que cal resoldre amb el 
nou planejament. 

Cal tenir present que els àmbits no executats, ja siguin de sòl urbà o de sòl 
urbanitzable, es situen a la perifèria del nucli antic, i que cal relligar-los i integrar-
los amb aquest. 
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D’altra banda, si es considera la ubicació i el nombre d’habitatges potencials en 
els diferents àmbits de creixement proposats en el planejament vigent, s’observa 
que es situen tots ells al voltant del nucli antic de Valls, i que ascendeixen a un 
total de 6.619 habitatges ja previstos. 

D’aquesta manera, per assumir el creixement proposat en l’avanç de pla, tan sols 
es necessitarien 928 habitatges potencials nous, no previstos pel planejament 
vigent. 

7.1.3.2 Proposta d’ubicació per a l’avanç de pla 

Pel que fa a la proposta de l’avanç de pla, cal dir que tenint en compte els criteris 
bàsics anteriorment esmentats, (potenciar el nucli antic, cohesionar la ciutat, 
compactant els creixements previstos i, garantir el desenvolupament econòmic de 
la ciutat) i s’observen les xifres de dimensionament d’habitatges potencials, així 
com les infraestructures previstes, explicades al punt anterior, es fa evident que 
el nou planejament no és un pla expansionista, i que per tant pretén efectuar un 
creixement per tal de cohesionar els diferents sectors del nucli de Valls. A l’hora 
de situar aquests creixements, s’ha tingut en compte també, la situació de les 
àrees d’expansió, tan residencials com industrials vigents. 

A continuació es pot observar l’ordenació del sòl urbà del TM de Valls proposada 
per a l’avanç de pla: 

 

 
Comparació entre el Planejament vigent i la proposta de creixement de l’avanç del Pla Font: 

Arquitectes redactors del POUM 

Com a fets diferencials a destacar respecte el planejament vigent, es proposa 
d’una banda la desclassificació del Bosc de Peixets com a àmbit corresponent al 
sòl urbanitzable, i la desclassificació de l’antic PP-10 com a Pla Parcial. Per altra 
part, es preveu el creixement del polígon industrial. 

Mentre, i com a punt més important des de l’avaluació ambiental estratègica, s’ha 
optat per situar la zona d’ampliació residencial a llevant i a ponent dels torrents 
de Valls (zones est i oest del municipi), deixant lliure la part ambientalment més 
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important, que és la situada en la part sud, en l’aiguabarreig dels torrents, per tal 
de protegir des d’un punt de vista agrari i paisatgístic aquesta zona d’elevat 
interès, i que ha estat avaluat en l’estudi dels criteris d’ordenació del sòl no 
urbanitzable, com d’una zona d’especial protecció agrària, ambiental i 
paisatgística. Per altra part, les noves entrades viàries per Valls, de la qual la més 
important serà en el nus de la futura A-27 amb la carretera d’Alcover, donen més 
força a la opció d’aquest creixement que deixi lliure la part sud de la població. 

Es evident que l’skyline del campanar de Sant Joan quedarà reforçat i protegit 
paisatgísticament, però també la zona sud dels torrents de Valls. 

En canvi, els terrenys proposats d’ampliació, no tenen tant d’interès des d’un punt 
de vista ambiental, i per contra compacten la ciutat i permeten integrar els 
Torrents de Valls de forma definitiva com a importants artèries verdes de la 
població. 

ÀMBITS DESCLASSIFICATS 

 PP-4 Bosc de Peixets 

Al planejament vigent es plantejava la construcció de 627 habitatges en aquest 
sector que passava de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable mitjançant la 
qualificació de Pla Parcial. Per aquest sector es plantejava un espai turístic de 
tipus hoteler aprofitant les infraestructures ja existents, i amb la construcció dels 
habitatges plantejats. En l’actualitat no s’ha iniciat la tramitació del Pla parcial. 

Fruit de les converses amb el grup de participació es plantegen dues alternatives 
possibles. D’una banda incloure el bosc de Peixets dins del catàleg de masies en 
sòl no urbanitzable tenint en compte les restriccions establertes en aquest 
document i per tant, desclassificar tot aquest àmbit, i de l’altra, permetre una 
petita ampliació per tal d’atorgar-li un ús turístic, basat en un hotel rural de 
qualitat. 

Tanmateix, sigui quina sigui la opció escollida, queda clar que amb les dues 
propostes es pretén retirar la tipologia del sector plantejada en el planejament 
vigent i per tant que no es realitzin els 627 habitatges. 

 PP-10 Ruanes 

Aquest àmbit de planejament vigent està actualment en tràmit. Es pretenia el 
desenvolupament d’un sector terciari, basat en la ubicació de diversos magatzems. 

A partir del procés de participació ciutadana, es considera que aquest espai es pot 
situar perfectament a la zona del polígon industrial de Valls, i per tant es proposa 
la seva desclassificació. 

ÀMBITS DE CREIXEMENT 

 Polígon industrial 

Es proposa el creixement del polígon industrial, tot realitzant una vialitat que 
permeti creuar-lo d’est a oest, per tal d’enllaçar amb la A-27 des de l’accés previst 
a Masmolets (per l’oest) i a la C-51 i a l’autopista Ap-2 (per l’est). El creixement 
proposat no travessa el torrent del Catllar i reomple l’espai des de la zona vigent, 
fins al torrent. 

 Eixample de Llevant 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 7. ALTERNATIVES 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 98 DE 150 

Aquest sector aglutina l’ARE de Ruanes i una part del PP-10 de Ruanes. Amb la 
seva classificació es pretén compactar aquesta zona de Valls amb el nucli central, 
millorant la mobilitat interna mitjançant la creació de nous vials que permetin 
l’accés des de les carreteres de la zona. Es planteja també que el torrent del 
Catllar, amb el parc de Masmiquel sigui accessible i de nexe entre el barri vell de 
Valls i el nou sector, permetent també la valorització ambiental d’aquest torrent 
amb la construcció d’un ampli parc urbà en la zona perifluvial. 

 Eixample de Ponent 

Aquest sector pretén relligar tota la zona oest de Valls, des de la via del tren, 
aglutinant la zona de les Comarques, Santa Magdalena i Mas Clariana. A la part 
nord de l’àmbit es proposa la creació d’un passeig que quedi confrontat amb el 
torrent del Sant Pou, per tal d’integrar-lo dins de la ciutat. Així mateix, es planteja 
la creació d’un vial de circumval•lació des de la carretera C-37 que permet abastar 
tot l’àmbit. 

 Picamoixons 

Al nucli de Picamoixons es proposa un creixement que permetrà reordenar i 
millorar la riba esquerre del torrent fins a tocar amb la via del tren. D’aquesta 
manera s’augmentarà la cohesió al nucli urbà, que està molt separat degut a la 
presència de la Rasa de les Guixeres. 

 Altres nuclis 

La resta de nuclis no presenta creixement, tan sols es proposa actualitzar la 
nomenclatura dels diferents sectors a la llei d’urbanisme 1/2010, i la seva 
compleció tal i com indica el PTPCT. 

7.1.3.3 Propostes sobre el Sòl No Urbanitzable i Torrents de Valls 

CARACTERITZACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Pel que fa a l’ordenació del sòl no urbanitzable, paral·lelament a la tramitació del 
POUM, s’està efectuant, a càrrec d’AGRO-3, Enginyeria del Medi Rural, SL, un 
estudi del sòl no urbanitzable, que marca els diferents criteris de la seva 
ordenació.  

En aquest treball s’ha caracteritzat el sòl no urbanitzable des de diferents punts 
de vista: 

 Al capítol 1 s’ha caracteritzat el terme des del punt de vista físic i biològic 

 Al capítol 2 i des del punt de vista de les infraestructures i activitats existents 

 Al capítol 3 s’ha realitzat una anàlisi agrològica del TM de Valls a partir de 
l’anàlisi efectuat per al planejament vigent i la previsió de l’augment de les 
zones de regadiu, etc. que ha comportat la realització del plànol de les Classes 
Agrològiques Proposades, a partir del qual s’ordena el sòl no urbanitzable 
tenint en compte la producció agrícola i paisatgística característiques de Valls 
i del Camp de Tarragona. (veure plànol 11 Classes agrològiques proposades) 

 Al capítol 4 s’ha efectuat un anàlisi SIG utilitzant les diferents capes 
d’informació elaborades en els capítols 1 i 2, obtenint com a resultat el plànol 
de Sensibilitat Ambiental del TM de Valls, dividit en 7 categories, que mostra 
aquells espais més rellevants i que cal preservar dels espais menys sensibles i 
per tant més aptes per a localitzar els creixements previstos. (veure plànol 12 
Sensibilitat Ambiental del TM de Valls) 
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 Al capítol 5 es pretén efectuar i detallar els diferents criteris que hauran de 
regir els usos del sòl no urbanitzable, zonificat en funció del que estableixen 
els anàlisis anteriorment esmentats. 

De moment, les conclusions d’aquest estudi indiquen el següent: 

 En general el mapa de zones agrològiques no ha sofert moltes variacions. No 
obstant, cal destacar-ne les següents (veure plànol 3.12 Classes agrològiques 
proposades): 

 A l’oest del municipi, a la zona de la Martinenquera, es cataloga dins de la 
zona III, donat que es preveu, segons el Nou Pla de Regadius que aquesta 
zona passi a ser de secà a regadiu. 

 La consolidació de les zones urbanes vigents ha propiciat la pèrdua efectiva 
de sòl agrícola, especialment degut a l’ampliació del polígon industrial. 

 A l’oest del nucli urbà, s’incrementa la zona agrològica III, degut a 
l’ampliació de les zones regables. 

Així doncs, tot i la pèrdua efectiva de zones agrícoles productives, com a 
conseqüència del desenvolupament urbanístic residencial i industrial, en 
conjunt existeix un augment de la qualitat de les zones agrícoles del TM de 
Valls com a conseqüència de l’aplicació del Pla de Millora de Regadiu per a la 
reutilització d’aigües residuals a la zona de Torrents de Valls, que transformarà 
zones actualment de secà, mitjançant l’ús de l’aigua residual provinent del 
tractament terciari de la EDAR de Valls, a la vegada que n’augmentarà 
l’eficiència en les infraestructures dels regs existents actualment. 

En definitiva, es proposa establir l’àrea d’especial interès agrícola en les 
classes agrològiques I i II detectades. (veure plànol 11 Classes agrològiques 
proposades). 

 L’anàlisi ambiental realitzat posa de manifest que les zones que presenten 
una sensibilitat ambiental més elevada (nivells de 4 a 7) són aquells espais 
associats a la serra de les Guixeres, on existeix una major diversitat de flora i 
fauna, així com hàbitats de vegetació els matollars silicícoles, que resulten 
molt escassos en l’àmbit provincial. Aquests fets doncs, es corresponen amb 
unes puntuacions màximes de sensibilitat ambiental. 

També presenten puntuacions de sensibilitat ambiental màximes, alguns dels 
cursos fluvials del terme, perquè a més de realitzar funcions de connectivitat 
entre els diferents espais, associats a aquests, hi ha la presència d’hàbitats 
d’interès comunitari (prioritaris i no prioritaris), boscos, agrupacions d’arbres, 
etc. Aquest és el cas del riu Francolí, la Rasa del Serraller, el tram baix del 
torrent del Sant Pou, i el torrent del Catllar. Així mateix cal destacar algunes 
zones situades al sud del terme, concretament als Fontanals, que també 
presenten puntuacions màximes destacades, que corresponen a petites masses 
boscoses. 

Contràriament, les zones que han resultat tenir un grau de sensibilitat 
ambiental més baix (nivell 1), són aquelles que corresponen als diferents nuclis 
de població de Valls, i a la zona extractiva localitzada al nord-oest del TM de 
Valls. 

Cal esmentar que la resta de territori no qualificada en cap de les zones 
descrites, presenten una sensibilitat ambiental de nivell 2, i correspon a les 
zones amortidores entre les zones amb una sensibilitat ambiental màxima i les 
zones amb una sensibilitat ambiental més baixa, fonamentalment ocupades 
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per terrenys agraris, que proporcionen les àrees de campeix de moltes espècies 
de fauna local. (veure plànol 12 Sensibilitat Ambiental del TM de Valls). 

D’altra banda, també cal considerar la situació a resoldre sobre els nombrosos 
nuclis disseminats existents al TM de Valls, que actualment estan fora d’ordenació, 
així com les construccions i les masies en sòl no urbanitzable contemplades pel 
catàleg a elaborar en el procés del POUM. 

Actualment s’està treballant en la redacció dels criteris d’ordenació del sòl no 
urbanitzable, que seran contemplats en la fase d’aprovació inicial del POUM de 
Valls i que hauran d’incloure els aspectes aquí assenyalats. Mentrestant, per a 
l’avanç de Pla s’entrega conjuntament amb l’ISAP. 

CARACTERITZACIÓ I ORDENACIÓ DELS TORRENTS DE VALLS 

Tenint en compte la importància que tenen els torrents de Valls en l’imaginari 
col·lectiu de la població vallenca, així com el valor com a espai verd potencial del 
nucli urbà de Valls, el present POUM pretén integrar-los com espais d’unió entre 
els diferents barris del nucli urbà. 

En aquest sentit, com en el cas del sòl no urbanitzable AGRO-3, Enginyeria del 
Medi Rural, SL està realitzant un estudi específic dels torrents de Valls, que 
prendrà la forma de Pla director o de Pla Especial, que ajudarà al POUM a detallar 
els usos compatibles i permesos dins de l’espai perifluvial. A data d’avui, s’està 
estudiant la metodologia per la qual l’espai perifluvial esdevingui sòl públic, i per 
tant, passi a mans del consistori que haurà de gestionar l’espai d’acord amb la 
legislació sectorial en referència al domini públic hidràulic.   

Quan es presenti l’aprovació inicial es realitzarà una proposta concreta d’usos dels 
torrents de Valls, i se’n detallaran les mesures de restauració pertinents. A tal 
efecte, s’estan modelitzant unes seccions tipus dels barrancs, en base a les quals 
es decidiran les actuacions a realitzar en cadascun dels trams.  

Pel que fa a la caracterització dels torrents, es parteix del treball de camp 
realitzat per l’estudi dels torrents de Valls efectuat ad hoc, així com de la 
informació elaborada per l’ACA en el marc de la PEF del Francolí, que inclou, entre 
d’altres cursos tributaris, els torrents de Valls. (veure punt 3.1.5.2 Hidrologia  del 
present document). 

7.2 AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 

Per tal d’analitzar els efectes que tenen les diferents propostes sobre el medi 
ambient, el territori, etc. del TM de Valls es procedirà a considerar i avaluar les 
alternatives  plantejades al punt anterior. 

7.2.1 Alternatives segons el creixement demogràfic previst  

Aplicant el criteri d’utilitzar les  taxes de creixement baixa (6 habitatges per cada 
mil habitants), mitja (8 habitatges per cada mil habitants) i alta (10 habitatges per 
cada mil habitants) es generen tres escenaris de creixement que permeten 
plantejar tres alternatives a considerar per al nou pla urbanístic de Valls.  

Si es tenen en compte les estadístiques demogràfiques aportades, que documenten 
les propostes de creixement, es pot observar que el global de creixement de Valls 
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respecte el període que va del 1991 al  2010 ha estat de 11,62 habitatges per cada 
mil habitants. Tanmateix si es desglossa en dos períodes de 10 anys, pel primer 
període, que va del 1991 a l’any 2000 la taxa és de 7,85, mentre que la taxa pel 
període següent és de 15,39.   

Si hom es fixa en les taxes anuals  de creixement observarà l’efecte de la bombolla 
immobiliària entre els anys 2000 i 2007, amb valors que arriben als 30 habitatges 
cada mil habitants anuals. Seguidament, s’observa entre els anys 2008 i 2010, i 
com  aquests valors descendeixen a valors de l’ordre de 4 habitatges per cada mil 
habitants per any.  

Així, tenint en compte que les previsions socioeconòmiques actuals apunten a un 
escenari poc optimista, es considera que pels propers 20 anys la taxa de 
creixement tardarà a mostrar valors de l’ordre de 15 habitatges per cada mil 
habitants. Tanmateix, les perspectives econòmiques milloraran i en conseqüència 
també ho farà la taxa.  

Per tant, es considera que l’escenari de creixement proposat és aquell que preveu 
un  creixement caracteritzat per una taxa de creixement mitjana, que es tradueix 
en una població horitzó de 5887 habitants. 

Per últim cal afegir que malgrat que el PTPCT atorga un creixement potenciat o 
estratègic al nucli de Valls, es considera que tot i que el creixement que es 
planteja és força inferior del que estableix el marc territorial, s’adequa millor a 
les circumstàncies actuals. 

En definitiva, un creixement més moderat i racional comportarà menys afectacions 
cap als diferents vectors ambientals. 

7.2.2 Alternatives segons els habitatges potencials  

7.2.2.1 Alternativa 0 

Pel que respecte a l’adopció de l’alternativa 0 com a solució pel nou planejament 
que ha de regir el TM de Valls, com a mínim fins als propers 20 anys, es considera 
poc realista.  

En aquest sentit, l’adopció d’aquesta alternativa suposaria no preveure un 
creixement, que en major o menor mesura, segons les tendències demogràfiques 
actuals, es preveu que es produeixi. Les conseqüències doncs, esdevindrien en la 
redacció d’un pla que faria cas omís a la realitat d’aquests creixements, i seria 
ineficaç per a ordenar aquests creixements. Per tant caldria la reformulació d’un 
nou pla amb la dificultat afegida que aquests creixements  ja s’hauran produït, i 
no tindria marge de maniobra per ordenar adequadament el territori, i tampoc 
contemplaria els elements ambientals sensibles que podrien haver quedar 
afectats. 

7.2.2.2 Alternatives de dimensionat del Pla 

A la vista  de les xifres de creixement plantejades pel que fa a habitatges 
potencials, per les quals es presenten tres escenaris diferents, basats en les taxes 
de creixement, es considera que  la taxa que presenta un creixement mig (de 7.547 
habitatges potencials) és la que s’adequa més a les previsions demogràfiques i de 
necessitat d’habitatges de Valls. 

En aquest sentit, l’adopció de l’alternativa que planteja una previsió de 
creixement baix, seria equivalent a adoptar l’alternativa 0 perquè planteja un 
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total de 6038 habitatges potencials a construir, i en l’actualitat, el planejament 
vigent encara contempla el desenvolupament  de 6619 habitatges. 

Per contra, el desenvolupament de l’alternativa de creixement més elevat, 
suposaria la construcció de 9434 que es considera excessiu donades les previsions 
demogràfiques de creixement 

Així doncs, malgrat que el creixement d’habitatges potencials és de 7547 
habitatges, tan sols caldrà realitzar-ne, de no previstos un total de 928 de més. 

7.2.3 Alternatives sobre les infraestructures 

7.2.3.1 Alternatives sobre la connexió amb la A-27 

Tal i com marca el PTPCT hi ha una situació que el planejament municipal de Valls 
ha de resoldre per tal de connectar l’autovia A-27 amb les carreteres N-420 i C-
37.  

Sobre les dues propostes plantejades per a resoldre la connexió amb la A-27, 
prèviament cal tenir en compte que posar una nova infraestructura sobre el 
terreny, sempre comporta afectacions. Així doncs, tenint en compte únicament 
aquesta premissa la proposta de realitzar una doble rotonda de circumval•lació 
ocasionaria més afectacions al medi, perquè no només comporta la creació de dues 
infraestructures, sinó que a més, aquestes, travessen el torrent del Puig, i una 
zona agrològica de major qualitat, així com d’una elevada sensibilitat ambiental, 
associada al curs hídric esmentat. Per contra, doncs, la solució de connectar 
l’autovia només amb un vial comportaria menys afectacions directes sobre el 
torrent del Puig i l’àrea circumdant. 

Tanmateix, la creació de dues corones de circumval·lació permetrà la segregació 
del trànsit local del trànsit de pas, i per tant disminuir la contaminació atmosfèrica 
de l’interior del nucli urbà de Valls, degut a la menor producció de gasos i de 
sorolls emesos pels vehicles de pas com són els camions de gran tonatge. D’altra 
banda, la construcció d’un únic vial de connexió amb la A-27 comportarà la creació 
d’una ruta única sense segregació del trànsit local, del trànsit de pas, i per tant 
una pèrdua de qualitat ambiental a l’interior del nucli urbà de Valls. 

Si s’apliquen mesures correctores adequades a les infraestructures que han de 
connectar l’autovia, les afectacions sobre el terreny circumdant seran molt 
menors. Per tant, l’alternativa que en última instància no només produeix 
afectacions lleus, sinó que pot comportar uns impactes positius alhora de disminuir 
la contaminació atmosfèrica de l’interior del nucli urbà de Valls, és la que proposa 
dues corones de circumval·lació. 

7.2.3.2 Alternatives sobre la construcció del ramal de la via 
ferroviària 

La proposta de construcció de construcció de la via ferroviària i l’estació, és una  
situació d’aquesta infraestructura ve determinada pel PTPCT, i que per tant cal 
donar resposta a aquest fet. 

Cal tenir present que la construcció d’aquesta infraestructura comporta la pèrdua 
efectiva del sòl productiu de la zona. En aquest cas, de sòls que s’han categoritzat 
amb una sensibilitat ambiental mitjana-alta, associada al torrent del Catllar, i amb 
una classe agrològica de categoria tres.  
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Tot i així, la possibilitat de situar aquesta infraestructura en un altre lloc resulta 
impossible degut a les especificitats tècniques per les quals es necessita una recta 
equivalent a un comboi, que són de 750 m de llargada. Així mateix, a part de la 
geomorfologia pròpia del terreny, aquesta estació i la via del tren es situen 
estratègicament entre dues zones industrials que podran utilitzar-la per al 
transport de mercaderies, disminuint el trànsit de camions, i per tant en última 
instància millorant la qualitat del medi atmosfèric tan de Valls, a nivell local, com 
de l’Alt Camp i del Camp en un àmbit regional més ampli. 

D’altra banda, en l’àmbit econòmic, la construcció d’aquest ramal ferroviari 
juntament amb la seva estació, representen un element estratègic fonamental en 
el nou paradigma de transport de mercaderies europeu, i per tant esdevé un 
increment de la competitivitat, que millorarà la posició de Valls com a pol atraient 
i generador de llocs de treball. (veure plànol 14 i 15). 

7.2.4 Alternatives sobre la ubicació dels sectors de creixement 

7.2.4.1 Ubicació dels sectors de creixement 

La ubicació dels àmbits de creixement amb continuïtat del nucli urbà de Valls, a 
la zona de llevant i ponent d’aquest, deixant els torrents de Valls com a eix central 
es considera la més idònia donades les característiques morfològiques actuals de 
la ciutat, així com la situació dels àmbits de creixement plantejats en el 
planejament vigent. 

En aquest sentit s’observa com aquests nous sectors comportaran entre d’altres, 
relligar al nucli de la ciutat els diferents barris perifèrics tan de llevant com de 
ponent, millorant la seva mobilitat interna, i potenciant els torrents de Valls com 
els pulmons verds de la ciutat convertint-los en zones públiques com ara parcs o 
bé miradors, en funció de la geomorfologia de cada tram d’aquests. 

 Si s’observa l’encaix d’aquests nous sectors de creixement en el territori 
circumdant, es pot apreciar com aquests, s’assenten sobre zones de 
sensibilitat ambiental mitja-baixa (categories de 2 a 4). Així, tot i que la seva 
urbanització comportarà la pèrdua efectiva del sòl com a element productiu 
i/o natural d’aquests terrenys es considera que la seva ubicació és la més 
òptima alhora de concretar els creixements necessaris i compactar, alhora, la 
ciutat de Valls. 

 Si s’observa l’encaix dels creixements en  el mapa de les zones agrològiques, 
es pot veure  com a la part de ponent s’assentaria sobre una àrea classificada 
com a zona agrològica de classe 3 , mentre que la part de llevant es situaria 
entre les zones 4 i 2, aquesta última de forma molt residual. 

 Pel que fa a Picamoixons, els creixements plantejats tenen una caracterització 
de sensibilitat ambiental semblants als anteriors, és a dir una sensibilitat 
mitjana baixa i una classificació agrològica. 

Al considerar la superfície de sòl que es destina als creixements plantejats, es pot 
observar l’evolució d’aquesta al llarg del planejament vigent, des de l’any 1988 
fins al 2010, per tal de comparar-la amb les propostes del present avanç de pla. 
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Evolució en superfície respecte el planejament vigent i proposta per a l’avanç de pla 

 

Pel que fa el sòl urbà, globalment ha passat d’ocupar  377,07 ha  a les 692,72 ha 
plantejades per l’avanç, que representa un increment del 83,71% respecte el que 
hi havia al planejament vigent a l’any 1988. Tanmateix entre el planejament vigent 
de l’any 2010 i les propostes de l’avanç de pla, pel que respecta el sòl urbà, tan 
sols hi ha una diferència efectiva de 68,9 ha, i  per tan representa tan sols existeix 
un increment de l’11,04% respecte el planejament en vigor. 

Pel que fa al sòl urbanitzable, globalment a l’any 1988 es plantejaven  256,80 ha 
de les quals, l’any 2010 en queden 123,30 que s’ha urbanitzat mitjançant els 
conseqüents plans parcials. Així, l’any 2010 pràcticament la totalitat de sòl 
urbanitzable industrial s’ha exhaurit, mentre que el sòl residencial manté una 
reserva de 117,13 ha. Els creixements plantejats en l’avanç fan que el sòl 
urbanitzable residencial augmenti en 45,10 ha i l’industrial en 60,70 ha. 

Si s’observa la variació dels sòls urbans i urbanitzables residencials respecte l’any 
2010 amb el que es proposa a l’avanç de pla es pot observar que hi ha una 
disminució de 3,13 ha de la superfície del sòl, tot i la proposta dels sectors de 
creixement. Això, és degut a la proposta de desclassificació del Bosc de Peixets 
com a sòl urbanitzable. 

D’altra banda pel que respecta als sòls industrials s’observa que globalment 
augmenten en 54,53 ha respecte el planejament vigent l’any 2010, que representa 
un increment de 15,33 %. 

Així doncs, globalment els sòls urbans i urbanitzables han augmentat des de l’any 
1988 fins l’any 2010 en un 17,86 %.  Si es compara el que es planteja a l’avanç de 
planejament, respecte del planejament vigent de l’any 2010, s’observa que 
existeix un increment de 51,4 ha, que representa un augment del 6,87%, i que 
suposa un total de 798,52 ha qualificades com a sòls urbans i urbanitzables, en 
comparació de les 747,12 del planejament vigent, a l’any 2010. 

Els creixements previstos a l’avanç de planejament, sumats als sòls urbans 
existents, representen el 14,44 % del TM de Valls. Es considera que aquest 
increment tan lleu, dels sòls urbans i urbanitzables comporta un augment molt 
substancial de la compacitat del municipi, així com una millora en la mobilitat 
local i regional de Valls. 

7.2.4.2 Equipaments i zones verdes 

Pel que fa als equipaments i zones verdes, tot i que el planejament vigent compleix 
amb la legislació sectorial respecte la quantificació d’aquests espais, la proposta 
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per a l’avanç de pla representa un increment i una millora en la qualitat ambiental 
del nucli urbà de Valls.  

 

 
Proposta d’ordenació 

 

Pel que fa a les zones verdes, en l’actualitat hi ha 499,517 m2 (representades al 
mapa amb verd fosc), mentre que la proposta per a l’avanç de pla és la de 
incrementar-les en 487,892 m2 (representades al mapa amb verds clars) als nous 
sectors en desenvolupament. És a dir que aquestes zones estaran situades 
principalment a les zones confrontades amb els torrents del Catllar (a la banda de 
llevant) i del Sant Pou (a la banda de Ponent), integrant els torrents dins del nucli 
urbà de Valls  

Aquestes zones verdes permetran l’augment de la biodiversitat local i permetran 
preservar els torrents de Valls. 

Pel que fa als equipaments l’avanç de pla preveu la creació de 186.802 m² en 
sectors a desenvolupar, que s’afegiran a 367.600 m² en sòl urbà consolidat actuals. 

 

7.2.4.3 Sòl no urbanitzable 

Pel que fa al sòl no urbanitzable, la proposta de planejament preveu la seva 
zonificació tenint en compte la legislació sectorial ambiental respecte els espais 
naturals protegits, així com el que estableix el PTPCT respecte els sòls de protecció 
especial,  territorial i preventiva.  

D’altra banda la proposta de planejament de l’avanç té en compte els estudis sobre 
el sòl no urbanitzable realitzats per AGRO-3, Enginyeria del Medi Rural, SL, que 
han permès dues categoritzacions respecte la sensibilitat ambiental i les classes 
agrològiques del TM de Valls. 
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Es considera doncs que el nou planejament preserva els actius ambientals i 
paisatgístics de Valls i que permet alhora el desenvolupament de les activitats 
rurals i agràries. 

7.2.4.4 Mobilitat 

Pel que fa a la mobilitat, tenint en compte les situacions a resoldre per tal de 
connectar l’autovia A-27  amb les infraestructures vigents, es considera que 
l’alternativa que planteja les dues corones de circumval·lació és la més idònia en 
quant a la mobilitat, així com per la qualitat ambiental atmosfèrica del nucli de 
Valls, perquè permet segregar el trànsit local del trànsit de pas, augmentant les 
eficiències en el transport alhora que es disminueix les emissions de soroll i de 
gasos procedents dels vehicles i camions a l’interior de Valls.  

D’altra banda, cal tenir en compte que l’adopció d’aquesta solució implica la 
construcció de dos infraestructures que han de travessar el torrent del Puig. Caldrà 
doncs, que el projecte constructiu que detalli la construcció d’aquestes 
infraestructures apliqui les mesures correctores adients per minimitzar l’impacte 
generat tant al curs hídric, com als terrenys més sensibles a l’entorn del torrent.  

7.3 SÍNTESI DE JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE 
L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA 

La proposta de planejament de Valls presentada per a l’avanç de pla es basa en 
cinc eixos de planificació que han estat consensuats amb els agents locals de la 
ciutat: 

1. Valls capital interior del Camp de Tarragona 

2. Actius patrimonials a preservar i potenciar 

3. Potenciar el nucli antic 

4. Garantir el desenvolupament econòmic 

5. Cohesió de la ciutat:  Compactar els creixements 

Aquest nou marc de planificació ha de permetre el creixement i desenvolupament 
de la ciutat de Valls, tot respectant, i compatibilitzant-lo  amb els valors 
ambientals de la ciutat, així com aquells aspectes sensibles i de significació i 
identificació de la població vallenca.  

És per aquest motiu que en línies generals, no es proposa un planejament amb 
grans creixements extensius, sinó uns creixements que permetin un augment de la 
compacitat del que ja existeix, i que alhora en permeti la reestructuració a partir 
de les noves infraestructures, d’àmbit superior, que condicionen el territori de 
Valls i la seva relació amb els seus habitants. 

ALTERNATIVA 0 

La formulació d’una alternativa 0 suposaria no preveure un creixement, que en 
major o menor mesura, es preveu que es produirà. Es considera que adoptar 
aquesta solució, és a dir, tenir com a objectiu el planejament vigent, esdevindria 
en una situació gens adaptada als requeriments socials, ambientals, territorials i 
econòmics presents i futurs. N’és un bon exemple l’encaix que hi tindrien els 
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projectes més recents d’infraestructures com puguin ser l’A-27, o el Pla de millora 
de regadius, etc. 

DIMENSIONAT  

Tenint en compte les diferents tendències de creixement plantejades, basades en 
l’evolució demogràfica de Valls, comparada amb l’àmbit territorial de l’Alt Camp 
i de Catalunya, es considera que la més raonable és la que presenta un creixement 
mitjà, donades les circumstàncies socioeconòmiques presents, així com les seves 
conseqüències futures.  

Així, a la vista de les xifres de creixement plantejades pel que fa a habitatges 
potencials, aquesta situació es tradueix en la disponibilitat futura de 7.547 
habitatges potencials, que és la que s’adequa més a les previsions demogràfiques 
i de necessitat d’habitatges de Valls. D’altra banda, l’adopció de l’alternativa que 
planteja una previsió de creixement baix, seria equivalent a adoptar l’alternativa 
0 perquè planteja un total de 6.038 habitatges potencials a construir, i en 
l’actualitat, el planejament vigent encara permet el desenvolupament de 6.619 
habitatges de nova construcció.  

Per contra, el desenvolupament de l’alternativa de creixement més elevat, 
suposaria la construcció de 9.434 habitatges, fet que es considera excessiu donades 
les previsions demogràfiques de creixement i la situació econòmica actual i 
prevista en un curt i mitjà termini. 

Així doncs, malgrat que el creixement d’habitatges potencials és de 7.547 
habitatges, tan sols caldrà realitzar-ne, de no previstos, un total de 928 de més. 

INFRAESTRUCTURES 

Sobre les dues propostes plantejades per a resoldre la connexió amb la A-27, es 
considera que la proposta que resolt millor la situació és la que planteja 
l’alternativa 1, és a dir, la opció que planteja la segregació del trànsit en local i 
de pas. Aquesta solució va ser acceptada de forma unànime pels agents locals 
consultats, i de forma majoritària pels grups polítics del consistori. 

Tanmateix, la proposta de realitzar una doble rotonda de circumval•lació implica 
la creació de dos viaductes que hauran de travessar el torrent del Puig, així com 
les zones del voltant catalogades com a zones d’alt valor agrícola i sensibilitat 
ambiental, associada curs hídric esmentat. No obstant, s’ha de considerar que 
aquesta opció permetrà no només la millora de la mobilitat de Valls, sinó que 
permetrà augmentar la qualitat del medi atmosfèric de l’interior de Valls, degut a 
la disminució de la contaminació atmosfèrica produïda pel trànsit de pas, fet que 
es traduirà en un augment de la qualitat de vida de Valls per l’efecte de disminució 
de sorolls i de gasos contaminants, i la pacificació del trànsit intern i perifèric de 
la ciutat, permetent alhora una millor mobilitat sostenible. 

Pel que fa al ramal ferroviari i a la construcció d’una possible estació de 
mercaderies, cal tenir present que la construcció d’aquesta infraestructura 
comporta la pèrdua efectiva del sòl productiu de la zona. En aquest cas, de sòls 
que s’han categoritzat amb una sensibilitat ambiental mitjana-alta, associada al 
torrent del Catllar, i amb una classe agrològica de categoria tres. Tanmateix 
aquesta és una infraestructura prevista al PTPCT, que permetrà que Valls pugui 
esdevenir un pol d’atracció de llocs de treball, i per tant amb un impacte social i 
econòmic que supera en escreix l’impacte sobre el territori agrari, si s’adopten les 
mesures mediambientals preventives i correctores adequades. 
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D’altra banda, tot i que s’ha contemplat la possibilitat de situar aquesta 
infraestructura en un altre lloc, resulta impossible degut a les especificitats 
tècniques per les quals es necessita una recta equivalent a un comboi, que són de 
750 m de llargada. Així mateix, a part de la geomorfologia pròpia del terreny, 
aquesta estació i la via del tren es situen estratègicament entre dues zones 
industrials que podran utilitzar-la per al transport de mercaderies, disminuint el 
trànsit de camions, i per tant en última instància millorant la qualitat del medi 
atmosfèric tan de Valls, a nivell local, com de l’Alt Camp i del Camp de Tarragona 
en un àmbit regional més ampli. 

 

UBICACIÓ DELS CREIXEMENTS 

La ubicació dels àmbits de creixement residencial amb continuïtat del nucli urbà 
de Valls, a la zona de llevant i ponent d’aquest, establint els torrents de Valls com 
a eix central i artèries verdes de la població, es considera la més idònia donades 
les característiques morfològiques actuals de la ciutat, així com la situació dels 
àmbits de creixement ja plantejats en el planejament vigent. 

D’altra banda el creixement industrial es concreta en la compleció de l’actual 
polígon industrial de Valls fins al torrent del Catllar, tenint en compte el separador 
urbà entre aquest polígon i el del Pla de Sta. Maria, marcat pel PTPCT. 

Globalment els sòls urbans i urbanitzables han augmentat des de l’any 1988 fins 
l’any 2010 en un 17,86 %.  Si es compara el que es planteja a l’avanç de 
planejament, respecte del planejament vigent de l’any 2010, s’observa que 
existeix un increment de 51,4 ha, que representa un augment del 6,87%, i que 
suposa un total de 798,52 ha qualificades com a sòls urbans i urbanitzables, en 
comparació de les 747,12 del planejament vigent, a l’any 2010. 

Els creixements previstos a l’avanç de planejament, sumats als sòls urbans 
existents, representen el 14,44 % del TM de Valls. Es considera que aquest 
increment tant lleu dels sòls urbans i urbanitzables comporta alhora un augment 
molt substancial de la compacitat del municipi, així com una millora en la mobilitat 
local i regional de Valls. 

D’altra banda com a punt més important des de l’avaluació ambiental estratègica, 
s’ha optat per situar la zona d’ampliació residencial a llevant i a ponent dels 
torrents de Valls (zones est i oest del municipi), deixant lliure la part 
ambientalment més important, que és la situada en la part sud, en l’aiguabarreig 
dels torrents, per tal de protegir des d’un punt de vista agrari i paisatgístic aquesta 
zona d’elevat interès, i que ha estat avaluat en l’estudi dels criteris d’ordenació 
del sòl no urbanitzable, com d’una zona d’especial protecció agrària, ambiental i 
paisatgística.  

Per altra part, les noves entrades viàries per Valls, de la qual la més important 
serà en el nus de la futura A-27 amb la carretera d’Alcover, donen més força a la 
opció d’aquest creixement que deixi lliure la part sud de la població. En 
contraposició, els terrenys proposats d’ampliació, no tenen tant d’interès des d’un 
punt de vista ambiental, i a més compacten la ciutat i permeten integrar els 
Torrents de Valls de forma definitiva com a importants artèries verdes per a la 
població. 
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EQUIPAMENTS I ZONES VERDES 

Pel que fa a les zones verdes, el nou planejament pretén incrementar en 487,892 
m2, l’actual superfície, que és de 499,517 m2. Això significa un augment del 97,67 
%, respecte el planejament vigent.  A més a més, aquestes noves àrees estaran 
situades principalment a les zones confrontades amb els torrents del Catllar (a la 
banda de llevant) i del Sant Pou (a la banda de Ponent), integrant els torrents dins 
del nucli urbà de Valls, sense oblidar els espais intersticials del torrent central de 
la Xamora, tal com s’ha descrit.  

Pel que fa als equipaments, l’avanç de pla preveu la creació de 186.802 m² en 
sectors a desenvolupar, que s’afegiran a 367.600 m² en sòl urbà consolidat actuals. 

ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Pel que fa al sòl no urbanitzable, la proposta de planejament preveu la seva 
zonificació tenint en compte la legislació sectorial ambiental respecte els espais 
naturals protegits, així com el que estableix el PTPCT respecte els sòls de protecció 
especial, territorial i preventiva.  

 

 
Habitatges en sòl no urbanitzable 

 

D’altra banda, la proposta de planejament de l’avanç té en compte els estudis 
sobre el sòl no urbanitzable realitzats per AGRO-3, Enginyeria del Medi Rural, SL, 
que han permès dues categoritzacions respecte la sensibilitat ambiental i les 
classes agrològiques del sòl no urbanitzable del TM de Valls.  
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Es considera doncs que el nou planejament preserva els actius ambientals i 
paisatgístics de Valls i que permet alhora el desenvolupament de les activitats 
rurals i agràries. 

En resum doncs, el desenvolupament de noves àrees de creixement permetrà 
augmentar la qualitat i la compacitat de l’entorn urbà, i entre altres aspectes, 
dotant-lo de més zones verdes i espais lliures i millorant-ne la mobilitat. També 
permetrà  preservar les zones d’interès natural presents al municipi com és la part 
pertanyent a la Xarxa Natura 2000, els nombrosos cursos d’aigua, així com els 
hàbitats d’interès comunitari classificats al municipi, alhora que permetrà 
preservar les zones agrícoles d’interès. També contribueix a mantenir el llegat 
històric i cultural del poble ja que el  POUM inclourà un catàleg de masos i de 
patrimoni.  

D’altra banda i com a punt més sensible el POUM permetrà la recuperació dels 
Torrents de Valls, integrant-los dins de l’àmbit urbà esdevenint la zona verda per 
excel·lència de la ciutat, acomplint així una reivindicació històrica de la població 
vallenca respecte el medi natural del seu terme. 

Per tant, es considera de forma preliminar que l’avanç del POUM de Valls és 
coherent amb els objectius de creixement urbanístic sostenible que emanen del 
Decret Legislatiu 1/2010 i que es dóna compliment a les normatives sectorials i 
territorials d’àmbit superior. 

7.4 PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

7.4.1 El sòl no urbanitzable. Proposta d’ordenació 

L’objectiu és definir una qualificació que permeti establir sobre una delimitació 
estable, i sobre un estat d’ús actual del territori, uns objectius de qualitat i millora 
del SNU basat en els processos que el generen. Així, evitant una caracterització 
estàtica, o una fossilització dels usos actuals, com a estat òptim o de partida, es 
proposa una qualificació àmplia i una caracterització del conjunt. 

S’estableix doncs, a partir d’una lectura territorial, una qualificació del sòl no 
urbanitzable en cinc àmbits: 

 Clau 20. Plana agrícola 

 Clau 24a. Plana agrícola de valor 

 Clau 24b. Plana agrícola d’interès estratègic 

 Clau 25a. Serra de Miramar 

 Clau 25b. Terrasses del Francolí 

 

PLANA AGRÍCOLA 

Comprèn aquells espais al voltant del nucli, amb una clara vocació agrícola, sense 
una protecció especial, on donades les seves característiques podran ser objecte 
de modificacions puntuals es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i 
edificades, si s’escau. 

 

PLANA AGRÍCOLA DE VALOR 
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Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que, 
alhora, són terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit 
territorial i també en terrenys que, per estar molt poc contaminats per 
l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com espais no 
urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 

 

PLANA AGRÍCOLA D’INTERÈS ESTRATÈGIC 

Comprèn aquells espais, amb una clara vocació agrícola, però que te valors 
condicionants i circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva 
possible transformació, per motius estratègics d’infraestructura i, concretament, 
per possibilitar la instal·lació d’una nova terminal ferroviària de mercaderies 
lligada als sectors d’activitat existents i/o futurs. 
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SERRA DE MIRAMAR 

Comprèn la part de relleu més abrupte del terme municipal, caracteritzada per la 
Serra de Miramar, que pertany a la serralada del Prelitoral, que ocupa 
aproximadament una cinquena part de la superfície total del terme, i que se situa 
a l’extrem nord-oest del municipi.  

 

TERRASSES DEL FRANCOLÍ 

Compren aquells espais al voltant del torrent del Puig i del riu Francolí, amb una 
clara vocació agrícola, d’horta, i amb una protecció especial prevista en el 
planejament territorial. El seu valor es deriva fonamentalment pel seu potencial 
productiu, els valor del seu paisatge, i com a suport dels sistemes naturals, que 
alhora li confereix un paper estratègic com element connector a una escala 
territorial, en el cas del Francolí, i local, en el cas del torrent del Puig. 

 

7.4.2 Els components de qualificació 

Es components de qualificació permeten caracteritzar el territori en base a una 
distribució de cobertes, des dels usos més estables, lligades a masses forestals més 
madures, fins als espais agraris més intensius. 

S’estableix una relació entre els diferents components de qualificació, que mostra 
la seva evolució natural, i l’esforç per mantenir cobertes agràries: 
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El valor no està en cada un dels components de qualificació, sinó en els valors del 
conjunt (A’,B’,C’,D’,E’), i les seves relacions. Per exemple, en el cas de la serra 
de Miramar, el component de zona principal serien els boscos de protecció, però 
també, l’agricultura.  

El control sobre cada zona es fa en funció dels topalls que es defineixin. Per 
exemple, si hi ha un 50 % d’horta, proposem que s’ha de mantenir com a mínim un 
50 % d’horta, per tant no se’n podrà destruir en conjunt, però si es podrà bellugar 
dins del mateix component de qualificació, de forma que podran haver camps de 
conreu que s’embosquin mentre que se’n recuperin d’altres. 

El mateix passaria amb el hàbitats lligats al riu, malgrat en aquest cas la seva 
posició és un factor determinant, i per tant no tindran elasticitat. 

L’evolució en un sentit o un altre, ha de permetre emprendre mesures actives per 
part de municipi per tal d’assolir els objectius perseguits. 

Les transicions d’un component de qualificació a un altre seran preferentment a 
costa del graó veí, segons el gràfic anterior, de forma activa de dreta a esquerra 
(de matoll a conreu, per exemple), i de forma espontània d’esquerra a dreta 
(deixant emboscar camps, o establir estratègies de gestió forestal per arribar a 
masses més madures). 

Cada una de les claus en SNU es composa dels següents components de qualificació: 

 

Qualificació 

R
IU

S I RIERES 

MASSES FORESTALS MADURES ESPAIS DE 
TRANSICIÓ 

AGRÍCOLES 

Plana 
agrícola 

20 
Protecció 
preventiva 

Masses 
forestals de 

protecció > 50 
% pendent 

HIC alzinars i 
carrascars 

HIC pinedes 
mediterrànies 

Boscos 
Matollars, 

prats i 
herbassars 

Secà herbacis 
i llenyosos 

24a 
De valor 
(protecció 
territorial) 

24b 

D’interès 
estratègic 
(protecció 
territorial) 

Serra  

25a 
Serra de 
Miramar Masses 

forestals de 
protecció > 50 

% pendent 

HIC alzinars i 
carrascars 

HIC pinedes 
mediterrànies 

Boscos 
Matollars, 

prats i 
herbassars 

Secà herbacis 
i llenyosos 

25a* 
PEIN Serra de 
Miramar 

Terrasses 
del 
Francolí 

25b 
Terrasses del 
Francolí 

Masses 
forestals de 

protecció > 50 
% pendent 

HIC alberedes 
i salzedes i 
boscos de 

ribera 

Boscos 
Matollars, 

prats i 
herbassars 

Horta 

Components de qualificació 
RIUS I 
RIERES 

MASSES 
FORESTALS DE 

PROTECCIÓ 

HIC BOSCOS MATOLLARS, 
PRATS I 

HERBASSARS 

AGRÍCOLA 

 

Malgrat el valor de cada qualificació està en l’equilibri objectiu dels diferents 
components (A’,B’,C’,D’,E’), sempre es proposarà un major pes sobre els extrems, 
i per tant sobre les estructures més estables, ja sigui de forma natural, i per tant 
masses forestals madures, com les mantingudes, com els camps de conreu, i 
concretament l’horta. 
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Un sòl urbanitzable actiu, i de qualitat, en principi es recolza sobre els extrems, 
amb masses forestals madures, i espais agraris actius, i concretament amb poca 
superfície en transició, generalment provinent de masses agràries abandonades en 
transició cap a forest, o espais forestals de poca qualitat, sovint resultat d’incendis 
forestals. 

En la següent taula es mostra la quantificació dels components de zona per cada 
qualificació urbanística, establint alhora les tendències per a cada un d’ells.
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PLANA AGRÍCOLA PLANA AGRÍCOLA DE VALOR 

PLANA AGRÍCOLA D’INTERÈS 
ESTRATÈGIC 

SERRA DE MIRAMAR TERRASSES DEL FRANCOLÍ 

Components de 
qualificació 

sup. (%) 
 

sup. (%)  sup. (%)  sup. (%)  sup. (%)  

Agrícola 88,1 + 90,6 + 87,4 = 25,6 + 75,1 = 

Boscos 1,9 = 1,4 + 1,4 = 18,8 + 1,5 + 

HIC 0,04 = 0,6 = 0,0009 = 12,8 = 2,3 = 

Matollars i prats 8,5 - 3,3 - 8,9 = 16,9 - 6,2 - 

Pendents 0 = 0 = 0 = 22,5 = 1,7 = 

Xarxa hídrica 1,4 = 4,1 = 2,2 = 3,4 = 13,2 = 

TOTAL 100  100  100  100  100  
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Finalment es defineix un topall màxim d’usos no concordants amb els objectius del 
sòl no urbanitzable. Aquest indicador correspon al definit per a la caracterització 
del territori, i anomenat: “Percentatge d’ocupació del sòl no urbanitzable”.  

 

QUALIFICACIÓ sup. (%) Tendència Màxim 

PLANA AGRÍCOLA 11,5 - < 10,0 

PLANA AGRÍCOLA DE VALOR 4,5 - < 3,0 

PLANA AGRÍCOLA D’INTERÈS ESTRATÈGIC 4,5 = 4,0-5,0 

SERRA DE MIRAMAR 4,2 - <3,0 

TERRASSES DEL FRANCOLÍ 4,0 - <3,0 

 

La interpretació dels valors de l’indicador es faran seguint la següent taula: 

 

PRESSIÓ SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE 

i>10% 5%<i<10% 3%<i<5% 2%<i<3% I<2% 

Pressió severa Pressió important Pressió mitjana Pressió moderada Pressió baixa 

 

7.4.3 Metodologia per a la delimitació dels usos no concordants amb 
els objectius del sòl no urbanitzable 

L’ordenació i l’executivitat del Pla en el sòl no urbanitzable (d’ara endavant SNU) 
es basa en dos aspectes claus: 

 Els components de qualificació, que determinen les proporcions d’usos en 
cada una de les qualificacions urbanístiques del sòl no urbanitzable. Els 
components de qualificació que es poden trobar en les diferents zones i 
sistemes del SNU s’estableixen en funció de la cobertura actual o potencial 
determinada a partir de la vocació de cada tipus de sòl i de la resistència o 
tendència natural als canvis en un o altre sentit, incorporant criteris de 
protecció del sòl, dels valors naturals i ecològics, i de les activitats pròpies del 
SNU, com són les activitats agrícoles i forestals. 

 Els usos no concordants amb els objectius del sòl no urbanitzable, que 
exerceixen una pressió sobre aquest. Per conèixer el grau de pressió que 
aquests usos exerceixen sobre el sòl no urbanitzable utilitzarem un indicador 
que mesurarem segons la seva superfície d’ocupació, expressada en m². 

En relació a aquest segon aspecte hi ha diversos punts importants per garantir una 
correcte interpretació de la situació del SNU i de l’executivitat de les 
determinacions del Pla, en funció del resultat obtingut de l’indicador. 

En aquest punt, cal aclarir que l’indicador, de la mateixa manera que els 
components de qualificació, fa referència al conjunt de la zona urbanística, 
mentre que l’executivitat del Pla i, per tant, les activitats o la construcció, fa 
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referència a les propietats. Per tant, ha d’haver un mecanisme de transposició 
d’allò que passa a una escala superior, des d’on s’estableixen els objectius del 
POUM, a allò que és possible a nivell de la propietat i de la parcel·la. 

S’exposen tres passos en la caracterització de l’ocupació i la seva executivitat, 
que són: 

1. Mètode per determinar l’ocupació. 

2. Interpretació. 

3. Executivitat a nivell de propietat. 

7.4.3.1 Mètode per determinar l’ocupació 

La metodologia utilitzada per a la delimitació dels usos no concordants amb els 
objectius del sòl no urbanitzable dels Plans d’ordenació urbanística municipal 
(POUM), es basa en la delimitació de polígons sobre base cartogràfica actual, i 
incorporant: 

1. Qualsevol tipus d’edificació, independentment de l’ús a què estigui destinada, 
i la seva àrea d’influència associada. S’inclouen tant les edificacions incloses 
en el catàleg de masies, com qualsevol tipus d’habitatge, cobert, granja, etc. 

Queden excloses les edificacions i instal·lacions de caràcter tècnic, com les 
EDAR o subestacions elèctriques, que tenen un caràcter municipal o 
supramunicipal. 

2. Per diferenciar les edificacions d’altres tipus d’activitats més extensives, es 
preveu també la delimitació d’allò que s’ha vingut a dir “activitats 
superficials”, com: 

 Circuits de motocicletes 

 Abassegaments de materials petris, o plantes de classificació d’àrids 

 Abocadors, o altres instal·lacions de dipòsit i tractament de residus 

 Activitats extractives, i instal·lacions associades. S’exclou d’aquesta 
delimitació el límit miner no explotat o aquell que ja ha estat restaurat 

 Campes de maquinària, o d’abassegament o emmagatzematge en 
superfície 

 Aparcaments de vehicles en SNU, caravanes, etc. 

 Càmpings 

 Parcel·lacions que continguin algun tipus d’edificació associada 

 Qualsevol altra activitat expressament no permesa per normativa 

Els límits dels usos no concordants es delimitaran mitjançant l’ortofoto més recent 
de què es disposi, i s’ajustaran, sempre que sigui possible, als límits definits pel 
cadastre. 
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A continuació es detallen alguns exemples: 

 

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

 

 
Usos no concordants lligats a abassegaments de materials 

 

 
Usos no concordants lligats a activitats extractives 

 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 8. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 120 DE 150 

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

7.4.3.2 Interpretació 

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

 

PRESSIÓ SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE 

i>10% 5%<i<10% 3%<i<5% 2%<i<3% i<2% 

Pressió severa Pressió important Pressió mitjana Pressió moderada Pressió baixa 

 

7.4.3.3 Executivitat 

El grau de pressió sobre cadascuna de les zones del SNU determinarà les 
restriccions pel que fa a les activitats i construccions admeses limitant, respecte 
al total potencial, l’ocupació màxima de la finca i l’edificabilitat. 

S’estableixen, doncs, factors de ponderació de les noves ocupacions, actuant 
sobre: 

 Ocupació màxima de finca (expressada en %) 

 Edificabilitat màxima (expressada en m2st/m2sl) 

 

RESTRICCIONS SOBRE LA MÀXIMA PREVISTA 

Pressió severa 
Pressió 

important 
Pressió mitjana 

Pressió 
moderada 

Pressió baixa 

80 % 40 % 20 % 10 % Sense restriccions 

 

Exemple: 

La normativa del POUM estableix les determinacions següents per a la construcció 
de granges dins la zona X del SNU: 

 

Finca mínima de 5 ha 

Ocupació màxima de la finca del 5 % 

Volum màxim edificable 9.000 m3 

Alçada màxima 8 m 
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Segons aquesta informació, l’ocupació màxima de granges en una finca de 5 ha, 
situada dintre de la zona X del SNU, s’establirà en funció de la pressió exercida 
sobre l’esmentada zona X: 

 

OCUPACIÓ MÀXIMA D’UNA FINCA DE 5 HA. GRANGES 

Grau de pressió Restriccions 
Ocupació màxima 

permesa (%) 
Ocupació màxima 

permesa (m2) 

Baixa sense restriccions 5 % 2.500 

Moderada 10 % 4,5 % 2.250 

Mitjana 20 % 4 % 2.000 

Important 40 % 3 % 1.500 

Severa 80 % 1 % 500 

 

Així doncs, en una zona X amb una pressió important, el propietari d’una finca de 
5 ha, no podrà construir granges que ocupin una superfície total superior als 1.000 
m2, que correspon a una restricció del 60% respecte del màxim permès, fixat en 
un 5% d’ocupació de la superfície total de la finca. 

Aquesta restricció actua sobre el conjunt de la zona, permetent doncs establir 
objectius a nivell de POUM que tenen una transposició a les finques concretes a 
través d’aquestes restriccions. 

La interpretació del % de sostre actual, en cas de que n’hi hagi, es comptabilitzarà 
prenent de referència la màxima possible, ponderada en les restriccions. Així, 
prenent de base l’exemple anterior, si en la finca existeix ja una ocupació de 800 
m2, només serà possible un increment de 200 m2, fins assolir els 1.000 m2. 

Aquesta estratègia te per objecte afavorir el reciclatge o reutilització de les 
edificacions existents o, si més, no la seva renovació, no generant noves 
ocupacions. 
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8.  IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE 
TRANSFORMACIÓ I DE LES DEMANDES ADDICIONALS 

El nou planejament comporta una nova demanda de sòl i recursos. El primer lligat 
a una ocupació física, mentre que el segon comporta la necessitat de la connexió 
als sistemes generals, i per tant certes externalitats, les quals també comporten 
ocupacions indirectes. 

Des d’un punt de vista de model, i en referència als aspectes ambientals, 
l’ocupació i demanda de sòl s’hauria de resoldre amb formulacions compactes, i la 
segona, tot i que també relacionat amb un model compacte, i per tant més eficient 
en la seva gestió, tindria a veure amb els aspectes de sostenibilitat. 

8.1 DEMANDA DE SÒL 

Tot i que la demanda de sòl pot respondre únicament a un concepte de superfície, 
el tipus de sòl, o els seus usos, fa que els aspectes qualitatius puguin augmentar 
l’efecte de la transformació. Així, un projecte de regeneració urbana, sobre un sòl 
urbà, té un efecte diferent que si els aprofitaments previstos s’aconsegueixen 
sobre sòls rurals. 

En aquest sentit, es fa una anàlisi del consum de sòl diferenciant els usos actuals. 
Aquests són: 

 Forestal 

 Agrícola 

 Zones nues 

 Vies de comunicació 

 Zones esportives i de lleure 

 Zones urbanes 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 8. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 124 DE 150 

En la següent taula es mostra el consum de sòl del POUM: 

 

CONSUM DE SÒL SEGONS ELS DIFERENTS USOS 

Agrícola Zones nues Forestal Vies de 
comunicació 

Zones 
esportives i 
de lleure 

Zones 
urbanes 

Total 
general 

1.300.249,1 109.245,9 491.249,0 74.229,9 0,00 641.427,9 2.616.401,8 

 

La mateixa taula es pot simplificar agrupant els usos, independentment del seu 
règim urbanístic en: 

 Sòls rurals, que inclou l’agrícola i el forestal 

 Sòls urbans, que inclou la resta, i que són: erms urbans, vies de comunicació, 
zones esportives i de lleure, zones urbanes. 

 

DISTRIBUCIÓ DE SÒL EN FUNCIÓ DELS USOS 

Planejament Sòl rural Sòl urbà 

 Sup. (m2) % Sup. (m2) % 

POUM Valls 1.791.498,1 68,47% 824.903,7 31,53% 

 

 

 

Els desenvolupaments urbanístics que tindran lloc com a conseqüència de 
l'aplicació del nou POUM es realitzaran majoritàriament sobre sòl rural (68%). 
Aquests corresponen essencialment als projectes lligats al sòl no delimitat, així 
com a alguns plans parcials urbanístics. La resta de plans corresponen a projectes 
de millora urbana o bé polígons d’actuació urbanística, que essencialment tenen 
lloc en sòls actualment urbans. En concret, els sòls urbans representen el 32% dels 
sòls totals dels nous sectors del POUM. 

8.2 DEMANDA DE RECURSOS 

A més del consum de sòl, per les noves àrees residencials, el seu funcionament 
comporta una important demanda de recursos, els quals són indispensables. 
Aquests fan referència a: 

 Abastament d’aigua 

 Sanejament d’aigües residuals, preveient xarxes separatives 

 Abastament d’energia 

 Generació de residus 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

POUM VALLS
SÒL URBÀ

SÒL RURAL
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En tots els casos s’estan fent contactes amb les diferents companyies de servei per 
tal d’assegurar el servei i la seva suficiència. 

8.2.1 Abastament d’aigua 

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els 
criteris facilitats per l’Institut Català del Sòl, en funció dels usos s’estima les 
següents dotacions: 

 

ESTIMACIÓ DE CONSUM 

Concepte Consum Ut 

Consum habitant 200 L/hab i dia   

Consum zona comercial  0,3 L/s i ha  

Consum zones verdes 0,1 L/s i ha 

Industria logística i terciari 0,3 L/s i ha 

Altres indústries 0,5 L/s i ha 

Consum zona equipaments 0,3 L/s i ha 

(*) 10% A més s’ha de preveure la pèrdua d’un 10 % de la xarxa de 
distribució en baixa. 

 

En base a aquests consums, i per la tipologia del planejament, es preveu la següent 
previsió d’abastament: 

 

PREVISIONS D’ABASTAMENT 

Planejament m3/dia m3/any 

POUM Valls 5.908,6 2.156.630,1 

 

En relació a això, s’han fet els contactes amb les companyies de servei 
d’abastament. La documentació relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat 
de suficiència, o la necessitat de noves infraestructures es presenta en un apèndix 
en els respectius documents d’obres d’urbanització dels diferents plans que 
desenvolupin el POUM. 

8.2.2 Sanejament d’aigües residuals 

L’ús de l’aigua comporta alhora la necessitat del sanejament de les aigües 
residuals, que sempre serà necessari malgrat les mesures de reutilització i 
reciclatge de les aigües en l’interior del planejament. Prenent de base les 
recomanacions facilitades per l’Institut Català del Sòl, es prenen de base els 
següents cabals: 
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ESTIMACIÓ DE GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

Concepte Producció Ut 

Producció habitant 200 L/hab idia   

Producció zona comercial 0,1 L/s i ha  

Producció zones verdes 0,0 L/s i ha 

Industria logística i terciari 0,1 L/s i ha 

Altres indústries 0,2 L/s i ha 

Producció zona equipaments 0,1 L/s i ha 

(*) Es prenen de base les dades d’abastament, corregides en funció dels 
diferents usos 

 

En base a aquesta producció, i per la tipologia del planejament, es preveu el 
següent previsió de generació d’aigües residuals: 

 

PREVISIONS DE SANEJAMENT 

Planejament m3/dia m3/any 

POUM Valls 7.495,3 2.735.782,7 

 

En relació a això, s’han fet els contactes amb les companyies de servei 
d’abastament. La documentació relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat 
e suficiència, o la necessitat de noves infraestructures es presenta en un apèndix 
al present document. 

8.2.3 Abastament d’energia 

Per al càlcul d’abastament d’energia elèctrica s’han tingut en compte els 
paràmetres del Plec de Prescripcions Tècniques de l’Institut Català del Sòl. Aquests 
es resumeixen en la següent taula: 

 

ABASTAMENT D’ENERGIA 

Planejament Potència 
habitatg
es (Kw) 

Potència 
pàrquing 

(Kw) 

Potència 
comercia

l (Kw) 

Potència 
equipam

. (Kw) 

Potència 
vialitat 
(Kw) 

Potència 
zona 
verda 
(Kw) 

POTÈNCI
A TOTAL 

(Kw) 

POUM Valls 1.231 145 424 391 34 36 2.260 
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8.2.4 Generació de residus 

La recollida selectiva s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys al municipi de Valls, 
dotant de contenidors de vidre, paper i cartró, envasos, piles, roba i matèria 
orgànica en els punts estratègics per a donar un millor servei. S'han establert 
freqüències de recollida concretes per tal d'evitar acumulacions de materials en 
aquests contenidors. 

Existeix també unes altres xarxes de recollida de materials especials (tòners, piles 
i fluorescents, olis de cuina usats). Els punts de recollida d’aquestes xarxes, són 
bàsicament els establiments que tenen a la venta tòners, piles i fluorescents, o 
que produeixen en quantitats importants. L’objectiu és aconseguir una 
reutilització i reciclatge dels residus que s'han generat. 

Per aquells residus que no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de 
recollida, existeix la Deixalleria de Valls. 

En tot cas, independentment de la gestió final del residu, es resumeixen a 
continuació les dades de generació de residus domèstics actualment a Valls: 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS A VALLS 

Nombre habitants 25.016 Tn/hab/any L/hab/dia 

Matèria orgànica 1.675 0,067 1,581 

Vidre 532 0,021 0,160 

Paper i cartró 1.109 0,044 1,214 

Envasos lleugers 457 0,018 2,501 

Residus voluminosos 514 0,021  

Poda i jardineria 146 0,006  

Piles 3 0,0001  

Medicaments 3 0,0001  

Tèxtil 71 0,003  

Altres residus. Deixalleries 62 0,002  

Selectiva Tn 4.747 0,190  

% Recollida selectiva 42%   

Fracció resta a tractament 0 -  

Fracció resta directa a dipòsit 
controlat 

0 -  

Fracció resta directa a incineració 6.668 0,267  

Total fracció resta directa a disposició 
final 

0 -  

Total fracció resta 6.668 0,267  

% Fracció resta 58%   

GENERACIÓ TOTAL 11.415 0,456  

Kg/hab/dia 1,25   
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En base al volum teòric, la tipologia de contenidors i la freqüència de recollida, 
s’estima el nombre total de contenidors en carrer per al màxim desenvolupament 
del planejament: 

 

ESTIMACIÓ NOMBRE DE CONTENIDORS 

Tipus de residu L/hab/di
a 

L/dia Freqüèn
cia dies1 

Volum 
(L)2 

Volum 
(L)3 

Núm. 
conteni

dors 

Conteni
dors 

finals4 

Vidre 0,160 2.284 30 68.512 3.000 23 84 

Paper i cartró 1,214 17.327 10 173.270 3.000 23 84 

Envasos lleugers 2,501 35.694 7 249.858 3.000 84 84 

Orgànica 1,581 22.563 1 32.232 250 91 91 

RESTA 8,025 114.521 1 114.524 3.000 39 91 

1 interval de dies de recollida recomanat 
2 volum necessari de contenidors en carrer o soterrats 
3 volum de contenidors (en carrer estàndard) 
4 número de contenidors proposats, prenent de referència el número més elevat de cada grup de 
contenidors: 1) vidre, paper i cartró i envasos lleugers, i 2) orgànica i RESTA 
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9.  IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES 
SIGNIFICATIUS I MESURES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL 
MEDI AMBIENT 

En les següents taules es fa l’avaluació del planejament, es verifica i justifica la 
congruència del pla amb els objectius ambientals establerts. Així, es confronten 
els objectius ambientals definint com s’han incorporat a la proposta, prenent els 
objectius un a un i esmentant, per a cadascun, les propostes concretes que hi 
incideixen de manera rellevant. 

La justificació dels continguts resumits de la taula es troben en els annexos, en tot 
allò a que fa referència: 

 Annex 3. Cicle de l’Aigua. 

 Annex 4. Qualitat atmosfèrica. 

 Annex 5. Residus. 

 Annex 6. Programa energètic. 

 Annex 7. Riscos. 

 Annex 8. Biodiversitat 

 Annex 9. Paisatge 

Els criteris i objectius de l’apartat A no es consideren en cap dels annexos, ja que 
fan referència al model d’ordenació i ocupació del sòl, per la qual cosa, es 
desenvolupen a continuació: 
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A. MODEL D’ORDENACIÓ I OCUPACIÓ DEL SÒL 

A.1. GARANTIR UNA ORDENACIÓ URBANÍSTICA EFICIENT, QUANT A 
FUNCIONALITAT, CONSUMS DE RECURSOS I ADAPTADES A LES 
CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL SECTOR I DEL SEU ENTORN: 

A.1.1 Adoptar estructures urbanes denses, compactes i complexes. 

En general, es donen densitats d’habitatges per sobre de 20 habitatges/ha, assolint 
en alguns casos valors per sobre dels 100 habitatges/ha en els desenvolupaments 
més compactes. Es tracta de densitats que permeten estructures en general denses 
i compactes, en front un model de creixement dispers, típic d’urbanitzacions com 
Ca n’Avellaneda o Airesol) que implica un major consum de sòl. 

A.1.2. Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant pendents al 20%, 
considerar les orientacions, i l'estructura geomorfològica del sector. 

S'ha portat a terme una anàlisi de pendents, quedant definits els superiors al 20 %, 
com a zones d'exclusió per usos edificatoris, tenint en compte que aquest valor 
només se supera en els escarpats muntanyencs de la serra de les Guixeres, i que 
queden exclosos dels creixements urbans previstos en el POUM.  

Quant a orientacions, tots els àmbits, amb morfologies planes o gairebé planes no 
presenten problemàtiques significatives, essent l’orientació sud la predominant. 

A.1.3. Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d'espais lliures i la 
continuïtat dels sistemes generals, assignant els usos detalladament en base als 
àmbits de major valor ambiental. 

El POUM garanteix la continuïtat dels sistemes generals que estructuren el 
municipi, tant el corredor que recorre en sentit sud-nord l’àmbit del riu Francolí, 
així com la xarxa de torrents que travessa el nucli urbà de Valls. 

D’altra banda, els sistemes d’espais lliures queden integrats en els nous teixits 
urbans previstos, dotant-los d’una estructura coherent. 

A.1.4. Atendre als risc d'incendi en relació a l'ordenació. 

S'ha avaluat el risc d'incendi i aquest és moderat en general a tot el municipi, 
essent més important a la zona de muntanya. No obstant, les masses arbòries estan 
allunyades dels nuclis urbans i els seus creixements previstos pel POUM; en 
conseqüència no cal prendre mesures de prevenció més enllà d'aquelles 
necessàries durant la realització de les obres allà on sigui possible la propagació 
d'incendis, així com l’establiment de la franja de protecció contra incendis 
forestals on hi hagi proximitat amb masses arbòries. 

A.1.5. Atendre al risc químic, quan el sector es trobi proper a un establiment 
afectat per la legislació d'accidents greus. 

El planejament està situat en un municipi, Valls, amb una indústria considerada de 
risc (nivell alt) pel PLASEQCAT i que, per tant, està obligat a l’elaboració d’un Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). 

El risc químic, per tant, i pel que fa al PLASEQCAT, no comporta mesures 
específiques en l’àmbit del planejament. La inclusió en el present document és 
únicament de caràcter informatiu, fent-se constar per donar compliment al Decret 
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. 
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Pel que fa al TRANSCAT, la via de comunicació amb un flux “important” de 
transport de mercaderies perilloses correspon a la carretera N-240. En base a 
aquesta informació, s’haurà de determinar els nivells de flux pel trànsit de 
mercaderies perilloses, i en base a aquest establir, si s’escau, les franges de 
seguretat necessàries. 

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació de l'àmbit i a la 
ordenació 

La relació del POUM amb l’espai fluvial es concreta en els diversos torrents i rieres 
que creuen el municipi, i molt especialment amb aquells que es relacionen amb el 
sòl urbà municipal: el riu Francolí a Picamoixons, i els torrents de la Xamora, el 
Catllar i Sant Pou a Valls. 

Amb la realització dels estudis d’inundabilitat específics dels trams alts dels 
torrents de la Xamora i Sant Pou, es dóna compliment als requeriments de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

D’altra banda, es conclou que el sòl urbà de Valls resta fora de les zones amb un 
major risc d’inundació, i que per tant, el planejament és compatible amb el risc 
d’inundabilitat. No obstant això, el Pla Especial del Torrents de Valls serà 
l’encarregat de delimitar amb precisió la necessitat de portar a terme les obres 
necessàries per a la protecció dels marges del diferents cursos fluvials del POUM. 

 

 
Àmbit del Pla Especial dels torrents de Valls 

 

A.1.7. En cas d’existència de sòls contaminats supeditar qualsevol actuació als 
criteris de l'agència de residus. 

En base a la informació facilitada per l'Agència de Residus de Catalunya, en cap 
sector del municipi de Valls hi ha sòls contaminants inventariats. 

 

A.2. ESTABLIR LA ZONIFICACIÓ I ELS USOS POTENCIANT LA SEVA 
PLURIFUNCIONALITAT I AUTONOMIA 
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A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l'habitatge i 
ubicar-lo cercant la integració i interrelació amb aquest. 

Veure A.1.1. 

A.2.2. Potenciar la creació de microcentralitats o la reunió de diferents usos 
en àmbits fàcilment accessibles a peu. 

L'ordenació preveu: 

 Barreja d'habitatge protegit i lliure. 

 Zones verdes, en tots els casos accessibles a peu. 

 Equipaments distribuïts estratègicament per a donar servei al nucli urbà de 
Valls però també a la resta de nuclis. 

L'accessibilitat general d'aquests àmbits i l'ordenació dels equipaments enfortits 
per espais lliures, genera aquestes microcentralitats, i espais de convivència. 

 

A.3. POSSIBILITAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE MITJANÇANT LA PLANIFICACIÓ 
INTEGRADA DELS USOS DEL SÒL I DEL TRANSPORT 

A.3.1. Preveure una assignació d'usos que afavoreixi el transport públic. 

En general s'han assignats a usos diferents als habitatges en un percentatge no 
inferior al 15% l'edificabilitat destinada a l'aprofitament urbanístic per habitatge i 
usos diferents de l'habitatge un percentatge no inferior al 60% de les plantes 
baixes. 

A.3.2. Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la connectivitat 

La definició de les xarxes de mobilitat en tots els casos resol la connectivitat amb 
els principals pols de mobilitat que generen un nombre elevat de desplaçaments. 

En aquest sentit, el POUM proposa una estructura viària jerarquitzada, en 
contraposició al model actual radial, que concentra tot el pas de vehicles pel 
centre del nucli. 

En tots els casos, es prioritza els sistemes de transport públic. 

A.3.3. Ordenació de la vialitat per tal d'afavorir l'ús del transport públic 

La vialitat tova, vianants i bicicletes, s'ordena en general de forma que es tingui 
accés, cosint sistemes de microcentralitats, als espais lliures i als equipaments. 

La secció dels carrers atén principalment al confort dels residents, i com a mínim 
es tendeix a seccions equilibrades 50%- 50%, vianants cotxes. 

S’han dimensionat els aparcaments amb criteri que no prioritzi l’ús del vehicle 
privat segons el Decret 344/2006. 
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A.4. ADOPTAR UN MODEL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA ENERGÈTICAMENT 
EFICIENT 

A.4.1. Avaluació de les emissions de CO2 

S’ha realitzat una estimació d’emissions de CO2 en funció de tres escenaris: 1) 
Estat actual, 2) Desenvolupament del sòl delimitat del POUM i 3) Desenvolupament 
del sòl delimitat i no delimitat del POUM (màxim desenvolupament). 

Els resultats mostren unes emissions que augmenten a mesura que augmenta el 
desenvolupament del POUM i, per tant, el nombre d’habitants totals. No obstant 
això, les emissions per càpita disminueixen lleugerament a mesura que augmenten 
els habitants, ja que les fonts generadores de CO2 no augmenten de manera lineal 
al mateix ritme que el nombre d’habitants. 

 

EMISSIONS (TCO2/ANY) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Emissions totals 197.728 211.812 229.189 

Emissions per càpita 7.883 6.695 5.888 

 

A.4.2. Programa energètic 

Els aspectes energètics es concreten en dos apartats: 

 Certificació energètica dels edificis 

El POUM donarà compliment als objectius establerts al Pla de l’Energia 2006-2015, 
prenent de referència allò que s’estableix en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, 
pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, 
i en el Codi Tècnic de l’Edificació, o normes que els modifiquin o substitueixin. 

 Aportació a renovables 

Es complirà allò que estableix el Decret d’Ecoeficiència, i el CTE, i com a mínim, 
es garantirà una aportació del 67 % de la demanda d’aigua calenta sanitària, amb 
fonts renovables. 

A.4.3. Orientacions i assolellament de les edificacions 

Es realitza una ordenació de l'edificació que garanteixi una hora de sol a l'estança 
principal en el solstici d'hivern en el 80% dels habitatges de l'edifici i es defineixen 
les façanes de cada edifici que compleixen aquesta característica. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN REALCIÓ AL CICLE DE L’AIGUA 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

B.1. Prevenir el risc d’inundació, evitant 
l’afectació a béns i persones 

 

B.1.1.Definir la ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables (article 6 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme) 

En aquest context, la proposta del sòl no urbanitzable, en les 
diferents qualificacions urbanístiques, sempre inclou una 
component de zona que són rius i rieres, delimitada en base a 
aspectes geomorfològics i que en tot cas inclou les zones 
inundables. 

Per altra banda, la importància dels torrents de Valls, que 
creuen el nucli ha motivat el mandat, a partir del present 
POUM, d’un Pla Especial que abasti aquests àmbits fluvials. 
Aquest ha de resoldre també els aspectes relacionats amb la 
inundabilitat, especialment en els nous usos que es proposi 
com espais lliures estructurador del conjunt dels espais lliures 
de Valls. 

 

  B.1.2. Evitar els canvis de les condicions hidrogeològiques de la conca, ja sigui mitjançant la 
limitació d’usos o l’establiment de mesures de contorn. 

D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un 
augment d’escolament al voltant de 2,9 mm/any, i per tant 
poc significatiu, considerant el conjunt de la conca del 
Francolí. 

En tot cas, hi ha importants efectes sobre les conques 
tributaries, i especialment les que creuen Valls, amb una 
important modificació dels usos del sòl, especialment 
industrial a les seves capçaleres, que fins i tot ha comportat la 
necessitat del desviament d’una d’elles en els 
desenvolupaments més recents. 

 

B.2. PROTEGIR LA XARXA HÍDRICA I ELS ESPAIS 
FLUVIALS 

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin el sector i les seves ribes (vegeu F-1 i F-
2)  

De l’aplicació del Pla se’n poden derivar la necessitat de obres de defensa davant del risc 
d’inundacions, i/o la necessitat de traçat de nous serveis. En aquest sentit es tindran en consideració 
els següents criteris amb l’objectiu de Minimitzar les possibles alteracions generades per 
l’aplicació del Pla en els cursos d’aigua i les seves lleres i riberes, considerar-ne els efectes 
potencials, i adoptar les mesures preventives o correctores necessàries  

En tot cas  s’hauran d’atendre a les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” redactades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Obres de Defensa 

En el present POUM no es preveuen específicament obres de 
defensa. Aquestes però, no es poden excloure del 
desenvolupament del pla especial, o altres infraestructures 
que es puguin plantejar. 

Vialitat, infraestructures i serveis 

Actualment Valls té un greu problema de serveis a través de 
les lleres dels torrents. La xarxa unitària i molt antiga, 
presenta nombroses deficiències, amb una incidència 
important amb la qualitat de la llera del riu, i en coherència 
amb el seu ús potencial. 

Aquesta situació és tant acusada que fins i tot ha motivat la 
redacció d’un Pla Director per a proposar les mesures a portar 
a terme i un Pla de fases que haurà de ser coherent amb el 
POUM. 

 

  B.2.2. Considerar els PEF en els cursos superficials on s’hagin definit o els seus criteris. En aquells 
àmbits on existeixi planificació d’espais fluvials, desenvolupada a una escala de més precisió, 
considerar l’ordenació dels usos i les activitats i les altres determinacions que contenen. Les 
actuacions derivades sobre espais fluvials hauran de seguir les “Directrius de planificació i gestió de 
l’espai fluvial”, redactades per l’ACA 

S’han caracteritzat i tipificat els rius i rieres més importants 
de l’àmbit del POUM, aplicant per a tots ells els criteris que 
defineix la PEF de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

B.3. GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE L’AIGUA I 
FOMENTAR-NE L’ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ 
EN L’ESPAI URBÀ 

B.3.1. Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a 
l’abastament. 

S’ha fet una estimació dels consums analític, prenent l’estat 
actual del municipi de Valls, en relació al seu sòl urbà 
consolidat. Per tant, queden exclosos els usos en sòl 
urbanitzable i els sòls no consolidats. 

Les necessitats de sanejament s’estimen com un 80 % de 
l’abastament, resultat d’extreure aquells conceptes que no 
generen retorn, com els espais lliures, la neteja de carrers o 
la part proporcional d’espais lliures en la resta 
d’aprofitaments. 

D’aquest, i en base als escenaris d’abastament s’aproximen les 
necessitats d’abastament: 

Consum estimat resultant d’aigua d’abastament per habitant 
(tenint en compte també les mesures assenyalades a B-4). 
Relació amb el consum propi d’una urbanització convencional 
equivalent 

  B.3.2. ORDENACIÓ 

Adoptar una ordenació i zonificació del sector congruent amb la capacitat dels recursos hídrics, 
d’acord amb la quantificació de la demanda generada per als distints usos efectuada per l’ISA. 

Fixar les reserves de sòl necessàries per poder gestionar adequadament les aigües pluvials i el 
subministrament 

L’increment d’escolament es proposa com la dotació d’aigua 
de reg en l’espai urbà. Limitant la superfície de reg (consum 
equivalent ETo) a les necessitats cobertes per aquest volum 
d’aigua, tancant el cicle en l’àmbit des d’un punt de vista de 
balanç. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN REALCIÓ AL CICLE DE L’AIGUA 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

  B.3.3. GESTIÓ 

Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu destí i ús, i en conseqüència 
preveure xarxes diferenciades per a les diferents qualitats i usos. Els sistemes separatius, 
s’adoptaran també per les de les aigües pluvials i residuals generades en el propi sector. 

En relació a això es defineixen els criteris i objectius diferenciats: 

- Reutilització d’aigües, per a cada tipologia 

- Estalvi i eficiència. 

- Criteris sanitaris. 

Criteris sanitaris 

La reutilització d’aigües, aigua de reg de la comunitat de 
regants o fins i tot d’aigües de pluja pel reg, comporta una 
càrrega molt important pel que assumeixi la citada gestió, que 
no pot venir únicament suportada per un planejament puntual, 
sinó que ha de ser una estratègia del municipi, generant, si és 
possible una xarxa d’aigües no potables pel reg. 

Es preveu l’adopció de doble xarxa en tots els espais públics, i 
concretament xarxa de reg i xarxa d’aigües de boca. 

 

B.4. fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
en l’edificació 

B.4.1. Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten un menor consum 
d’aigua 

es defineixen diferents mesures, tant d’estalvi com, en un 
segon nivell, de reutilització: 

- Foment de l'estalvi i eficiència. 

-Establir unes directrius per a la utilització de instal•lacions i 
mecanismes que afavoreixin l'estalvi com productes amb el 
distintiu d'etiqueta ecològica, en el capítol de "Productes i 
sistemes que afavoreixes l'estalvi d'aigua" DOGC núm 3321, de 
6 de Febrer de 2001, que conté: aixetes i elements de dutxa, 
limitadors de cabal, wàters, dispositius que estalvien aigua al 
wàter, i altres sistemes que afavoreixen l'estalvi. 

- Electrodomèstics més eficients en el consum. 

- Reutilització d’aigües grises, de les aigües de dutxes i banys, 
per a wàters. Aquesta mesura comporta la instal•lació d’un 
sistema de tractament d’aigües grises. 

- Reutilització d’aigües de pluja, per a reg i neteja de espais 
lliures privats. 

Percentatge d’estalvi d’aigua assolit amb els sistemes d’estalvi 
adoptats 

B.5. preservar i millorar la qualitat de l’aigua B.5.1. Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, la capacitat d’aquest 
per atendre la demanda del sector i els compromisos de finançament necessaris 

Dissenyar adequadament del sistema públic de sanejament en 
baixa amb el grau de precisió adequat per permetre’n 
l’execució immediata. Preveure-hi xarxes de sanejament 
separatives de les aigües blanques i els espais públics i privats 
necessaris. En general, adequar-se a les condicions establertes 
pel Reglament dels serveis públics de sanejament (Decret 
130/2003, de 13 de maig) 

En cas necessari, establir normativament la necessitat de 
sistemes de pretractament d’aigües residuals no domèstiques 

Percentatge d’aigües residuals abocades a la xarxa gestionades 
correctament (exigible: 100%) 

  B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública. Procurar dissenys dels 
sistemes de recollida d’aigües pluvials i dels sistemes de depuració natural en zones verdes i espais 
lliures ambientalment adequats 

Assumint la necessitat d’establir un sistema de xarxa 
separativa, el planejament planteja: 

- Suficiència de les instal•lacions de sanejament d’aigües 
residuals, que es tracta separadament 

- Tractaments específics per les aigües pluvials. La justificació 
del tractament d'aigües pluvials en xarxes separatives es 
deriva de que aquestes aigües en cap cas es poden considerar 
com a "netes", tant pels contaminants que arrosseguen com 
pels sòlids carretejats. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Codi Capítol Descripció de criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

C.1. MANTENIR LA POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS 
ACÚSTICS PERMESOS PER LA LEGISLACIÓ 

C.1.1. Determinació de les prescripcions acústiques 

La determinació de les prescripcions acústiques es fan d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica i el Reial Decret 1367/2007, pel que es 
desenvolupa la Llei 37/2003, del ruido, en tots aquells aspectes en que complementa la 
Llei 16/2002 i el decret 176/2009 del 10 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n'adapten els annexos. 

S’haurà de realitzar una zonificació acústica del municipi de Valls i 
es determinaran els objectius de qualitat acústica de cada àmbit. 

Es determinaran les zones de soroll generades per les 
infraestructures del transport i aquestes en modelitzaran per a 
preveure la influència sobre l’àmbit del planejament. 

Elaboració d’un mapa de capacitat acústica del municipi 

Nombre de persones o habitatges, exposats a nivells superiors als 
permesos. Valor exigible: 0 

  C.1.2. Estratègies d’ordenació 

L’ordenació serà coherent amb els objectius de qualitat acústica, incorporant els valors 
límit de qualitat acústica segons el decret 176/2009 del 10 de novembre. 

S’adoptaran mesures correctores sobre les fonts de soroll per garantir els valors límit 
definits. 

L’ordenació proposada en el POUM de Valls té en compte les fonts 
de soroll més importants del municipi, associades a les carreteres N-
240, C-37, T-742 i N-240a, i a les línies de ferrocarril Barcelona - 
(Aeroport) - Vilanova – Picamoixons (XC08) i Tarragona - Reus – Lleida 
(XC05). 

 

  C.1.3. Estratègies sobre l’edificació 

En el cas de què en façana no s’arribin als valors límit d’immissió sonora, s’establiran 
mesures d’aïllament acústic en l’edificació, segons el que estableix el codi tècnic 
d’edificació. 

  

C.2. LIMITAR LA GENERACIÓ DE NECESSITATS 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR (PÚBLIC I PRIVAT) I 
EVITAR-NE ELS FLUXOS HEMISFERI SUPERIOR, 
LA INTRUSIÓ LLUMINOSA I L’IMPACTE NEGATIU 
SOBRE ELS ORGANISMES VIUS 

 

C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells màxims de contaminació lluminosa derivats del Mapa 
de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. 

Adoptar estructures compactes que evitin la dispersió i l’extensió dels àmbits que 
requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors. 

Utilitzar criteris urbanístics amb relació a la disposició, les tipologies i les intensitats de 
les llumeneres utilitzades, en funció de la zonificació i altres aspectes de l’ordenació, per 
tal d’adequar-les a les necessitats funcionals dels espais urbans amb el màxim estalvi 
energètic. 

  

  C.2.2. Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics 
fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i del Reial decret 
1890/2008, de 14 de novembre, 

És recomanable que: 

1. Els valors flux a l’hemisferi superior, la il·luminació, la luminància, etc. siguin el més 
inferiors possibles en relació amb els indicats als annexos del decret esmentat, els quals 
tenen el caràcter de màxims. 

2. Exigència d’enllumenat públic eficient i de baix consum en espais oberts públics i 
privats. Priorització de les làmpades de vapor de sodi i prohibició de les de vapor de 
mercuri. Instal·lar pàmpols amb el mínim flux a l’hemisferi inferior, per tal de generar el 
mínim impacte ambiental sobre el medi nocturn. 

3. La il·luminació màxima d’àrees destinades a activitats industrials, comercials, de 
serveis, esportives, recreatives i equipaments a l’exterior ha de complir, quan existeixin, 
amb els valors màxims d’il·luminació intrusa 

Els projectes d’il·luminació i la seva execució han d’acreditar el 
compliment dels requeriments esmentats 

Verificar el compliment dels nivells de contaminació lluminosa 
d’acord amb la zonificació establerta pel Mapa de la protecció 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya 

C.3. REGULAR LA IMPLANTACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ I DE 
TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, PER TAL 
DE MINIMITZAR ELS SEUS EFECTES SOBRE ELS 
ÉSSERS VIUS I EL PAISATGE 

C.3.1. Radiocomunicació 

Evitar la implantació d’instal·lacions de radiocomunicacions en entorns especialment 
sensibles. 

Les instal·lacions de radiocomunicació existents es troben enclavades en zones urbanes, 
per tant, compleixen amb la legislació vigent. No se’n preveuen de noves. 

  

  C.3.2. Transport d’energia elèctrica 

Corregir afeccions d’esteses elèctriques existents, si és el cas, i establir directrius per a 
evitar o minimitzar l’efecte de noves instal·lacions de transport d’electricitat al sector 

  

C.4. PREVENIR I CORREGIR LES IMMISSIONS I LES 
FONTS CONTAMINANTS TENINT EN COMPTE LA 
VULNERABILITAT I CAPACITAT DEL TERRITORI 

C.4.1. Garantir la compatibilitat del desenvolupament del POUM amb la vulnerabilitat 
atmosfèrica dels sectors 

Complir amb els límits de contaminants, principalment PM10 i NO2 

En el planejament derivat es definirà un balanç d’emissions d’NO2 i 
PM10, mesures per reduir la contaminació atmosfèrica 

 

  C.4.2. Actuar sobre les emissions puntuals i locals Preveure compatibilitzar les emissions puntuals locals existents 
(prèvies al planejament), mitjançant la restauració dels àmbits 
degradats amb la incorporació de zones verdes i de passeig 

 

CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ ALS RESIDUS 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Codi Capítol Descripció de criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

D.1. IMPLANTAR L’EQUIPAMENT I ELS SISTEMES DE 
DISSENY URBÀ ADIENTS PER A LA 
REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA 
DELS RESIDUS EN LA URBANITZACIÓ 

D.1.1. Implantar l’equipament i sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 
recollida selectiva de residus. 

Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions per a la 
recollida selectiva de residus, tractament i gestió a nivell de planejament 

Com a conseqüència del creixement previst pel POUM, la generació 
de residus al municipi de Valls es preveu que augmenti un 26%, 
passant de les 11.415 Tn/any actuals a 14.433 Tn/any, en cas de 
desenvolupament moderat, i fins a un 57% en cas de màxim 
desenvolupament. Aquest augment haurà d’anar acompanyat d’una 
millora dels sistemes de gestió de residus actuals que permeti 
absorbir el creixement previst.  

 

D.2. PROMOURE EN ELS EDIFICIS LA PREVISIÓ 
D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS QUE FACILITIN LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS I, EN 
GENERAL, LES OPERACIONS DE GESTIÓ. 

D.2.1. Preveure espais mínims en habitatges, i comuns en edificis per permetre la recollida 
selectiva 

Incloure en les normes d’edificació l’exigència als projectes de preveure en els habitatges i 
en espais comuns dels immobles els espais adequats per a la recollida selectiva de les cinc 
fraccions de residus (paper, vidre, plàstic, orgànica i rebuig). En general, Aplicar, com a 
mínim, les mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

Fomentar la inclusió de tecnologies de recollida selectiva centralitzada en edificis 

A Valls s’adopta el criteri més restrictiu, i per tant 225 
dm3/habitatge. Aquest, procedent del Codi Tècnic de l’Edificació, 
és independent del tipus de recollida, i per tant d’aplicació en tots 
els planejaments. 

Percentatge d’habitatges adaptats per a la separació dels residus 
domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’edificis d’habitatges amb espais comuns adequats 
per a la recollida selectiva dels residus domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’altres edificis amb espais adequats per a la 
recollida selectiva dels residus generats (exigible: 100%) 

D.3. ORDENAR EL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA AMB 
L’OBJECTIU DE MINIMITZAR ELS IMPACTES 
ASSOCIATS ALS MATERIALS UTILITZATS I 
FOMENTAR-NE LA DURABILITAT, LA 
REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE 

D.3.1. Gestió de terres i enderrocs 

Pel que fa als moviments de terres de la urbanització, les quals es reduiran el màxim d’acord 
amb el que ha estat indicat a A-1, preveure com a opció preferent la seva reutilització en la 
mateixa obra i, complementàriament, en altres obres autoritzades. 

Exigència, d’acord amb el que estableix la legislació específica, als projectes relatius a 
llicències urbanístiques d’enderrocament, excavació i/o construcció, de contenir una 
avaluació dels volums i les característiques dels residus originats pels enderrocs, les 
operacions de destriament i de recollida selectiva projectades per als diversos tipus de 
residus generats i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en 
cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 

Protecció del sòl, reutilitzant els horitzons superiors per a les actuacions que comportin 
revegetació. 

Es proposa que les terres sobrants dels diferents projectes 
d’urbanització siguin emprades per als diferents processos de 
restauració de la pedrera Teresa, ubicada al nord-est del nucli de 
Picamoixons. 

 

  D.3.2. Gestió de residus durant la construcció 

Incorporar als projectes d’urbanització de desenvolupament del POUM un pla de gestió de 
residus de la construcció que permeti incrementar la valorització de residus i, en general, la 
seva correcta gestió 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el 
volum de residus generats, així com els sistemes de classificació en 
origen, gestió, i la reserva d’un punt net en l’interior del recinte de 
les diferents obres. El punts nets estaran dotats d’almenys un àmbit 
que permeti fraccionar runes, fusta, plàstic, paper i cartró i 
metalls. 

En tot cas, s’atendrà a allò que estableix Reial Decret 105/2008,. 

 

  D.3.3. Afavorir  l’ús de materials procedents de reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un 
baix poder contaminant en la seva producció. 

Aplicar, com a mínim, les mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual 
es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi Tècnic 
de l’Edificació 

Optimitzar el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de recursos 
materials 

Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i productes de llarga 
durada, reutilitzables o reciclables i, en general, materials i productes que disposin de 
distintius de garantia de qualitat ambiental 

Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells 
potencialment perillosos per a la salut 

Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció i minimització dels residus, 
tant en les obres d’urbanització com en la regulació de l’edificació 

S’atendran els següents criteris: 

- Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de 
materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables 
i, en general, materials i productes que disposin de distintius de 
garantia de qualitat ambiental. 

- Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals 
de fabricació i d’aquells potencialment perillosos per a la salut. 

- Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció 
i minimització dels residus, tant en les obres d’urbanització com en 
la regulació de l’edificació. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ A BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

E.1. ESTABLIR COM ELEMENT BÀSIC I 
VERTEBRADOR UN SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 
QUE RESPONGUI A CRITERIS DE 
BIODIVERSITAT URBANA, FÍSICAMENT 
CONTINU I CONNECTAT A LES XARXES 
URBANES I TERRITORIALS 

E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de 
coherència en el disseny dels espais lliures urbans. Preveure la connectivitat dels espais 
lliures exteriors amb els espais lliures interiors. 

L'ordenació s’ha estructurat connectant els espais lliures entre sí, a 
través de vialitat tova, amb els espais lliures exteriors. En aquest 
sentit, resulta fonamental la connexió dels espais interiors amb el 
seguit de torrents que travessa el nucli de Valls. 

 

  E.1.2. Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, envoltants 
de connectors ecològics. 

La totalitat dels espais corresponents a hàbitats d’interès 
comunitari queden ubicats sobre territori corresponent a sòl no 
urbanitzable. 

El principal connector ecològic de l’àmbit del planejament 
correspon al corredor que conforma el riu Francolí en sentit nord-
sud.  

 

  E.1.3. Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més significatius dels 
sectors. 

Es conservaran els peus arboris més rellevants del tramat urbà de 
Valls, així com els conjunts arboris destacats de la resta del terme 
municipal. 

 

E.2. FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI 
URBÀ 

E.2.1. Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor introduint 
mesures per a la seva preservació, i en especial dels espais fluvials i de la vegetació de 
ribera. 

 

Els espais de valor, dintre de l’espai urbà, corresponen a la xarxa 
hidrogràfica i la vegetació que l’acompanya.  

En referència als espais fluvials, pren especial importància 
l’existència d’una xarxa fluvial que travessa el nucli principal de 
Valls, que presenta una morfologia de lleres molt encaixades, amb 
pendents molt elevats, així com vegetació associada. 

El Pla Especial dels torrents de Valls determinarà la relació de la 
xarxa hidrològica amb l’entramat urbà de Valls, definint aquelles 
actuacions necessàries per assegurar la conservació d’aquests 
espais i la compatibilitat amb els usos urbans contigus. 

Percentatge d’habitatges adaptats per a la separació dels residus 
domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’edificis d’habitatges amb espais comuns adequats 
per a la recollida selectiva dels residus domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’altres edificis amb espais adequats per a la 
recollida selectiva dels residus generats (exigible: 100%) 

  E.2.2. Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un 
baix poder contaminant en la seva producció. 

 

Com a norma general, els enderrocs que puguin haver-hi hauran de 
ser reaprofitats per a ferms i àrids per formigons no estructurals en 
la mesura del possible. En cas de no ser possible el seu 
reaprofitament, com el de la resta d’elements, es procedirà al seu 
reciclatge, sempre que sigui possible. 

A més a més, sempre que sigui possible, els materials a emprar 
hauran de procedir de processos de reciclatge. 

 

  E.2.3. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària, utilitzar a la jardineria d'espais públics 
especies adaptats bioclimàticament. 

En general, tota la xarxa viària del POUM inclou arbrat. L'adaptació 
bioclimàtica, i específicament de consum de recursos hídrics es 
preveu, permetent una major cobertura de verd, amb espècies amb 
menors requeriments, donat que es fixa la dotació d'aigua pel 
sector. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ AL PAISATGE 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

F.1 PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS 
PAISATGÍSTICS EXISTENTS D'INTERÈS, EL 
PATRIMONI CULTURAL I ELS VALORS 
IDENTITARIS 

F.1.1. Descripció general del paisatge  S’ha portat a terme la descripció del paisatge, definint els diferents 
tipus existents. 

Els àmbits on la incidència sobre el paisatge es preveu més 
important correspon essencialment als espais de límit entre el sòl 
urbà i l’entorn dels torrents de Valls. 

 

  F.1.2. Valors específics i identitaris del paisatge S’han analitzat els valors específics i identitaris del paisatge. En 
general, es tracta de paisatges força neutres. Destaquen per sobre 
dels demés, algunes unitats de paisatge com: 

- Entorn dels torrents de Valls 

- Riu Francolí i el paisatge d’horta lligat 

 

F.2. ESTABLIR L’ORDENACIÓ A PARTIR 
D'ESTRATÈGIES D'INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA, ATENENT A LA 
SINGULARITAT I LA FRAGILITAT DE L’ÀMBIT 

 L’anàlisi del paisatge, així com la identificació dels seus valors 
específics, i a través dels altres criteris de naturalització de l’espai 
urbà i d’estratègia de xarxa, han comportat la convergència de 
l’ordenació sobre criteris d’integració paisatgística, tant en allò 
referent estrictament a l'ordenació, com en aspectes referents al 
tractament de límits i la seva formalització.  

 

F.3. URBANITZACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT 
PAISATGÍSTICA DELS ESPAIS URBANS 

F.3.1. Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants i bicicletes, el tractament 
de la vegetació 

Es preveu la continuïtat dels espais de vianants i bicicletes 
majoritàriament, i especialment a través dels espais lliures. 
Aquests aspectes es concreten en l’estudi de mobilitat generada 
així com en el Pla Especial dels torrents de Valls. 

 

  F.3.2. Exigència de la integració visual en el paisatge urbà de les instal•lacions de serveis 
tècnics en superfície amb el seu soterrament sempre que sigui possible, i especialment en el 
cas de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica i similars 

En general, les instal•lacions de serveis tècnics s'integren al 
paisatge urbà, ja sigui en tractaments de límit, en afloraments de 
servituds de pas, o amb la definició arquitectònica de les 
edificacions, quan aquesta es produeixi. 

 

  F.3.3. Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística dels espais de vora amb 
els sòls no urbanitzables. 

El desenvolupament i l'ordenació dels nous sectors urbans de Valls 
s’han realitzat permetent la seva integració en l’entorn més 
immediat, aportant una atenció especial a tots aquells límits amb 
el sòl no urbanitzable, susceptibles de condicionar la qualitat 
paisatgística de la zona. 

 

F.4. EDIFICACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT 
PAISATGÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ 

F.4.1. Ordenar els volums de les edificacions en relació a les característiques del terreny i 
del paisatge, tot establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva 
percepció visual 

S’han definit un seguit de criteris referents a volumetries i atenent 
a criteris funcionals, d’orientació i a la seva percepció visual. 
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10.  MESURES DE SUPERVISIÓ I CONTROL. ESTUDI DE 
SEGUIMENT AMBIENTAL 

10.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El programa de supervisió i control té com objectius: 

A/ Que el planejament es desenvolupi segons allò previst. 

B/ Determinar l’eficàcia de les mesures de protecció ambiental contingudes en 
l’ISA, i transposades a la normativa urbanística. 

C/ Verificar l’exactitud i correcció de l’avaluació ambiental en el 
desenvolupament del pla. 

L’exactitud i correcció de l’avaluació ambiental dependrà, en un principi, del 
nivell de desenvolupament del pla i de l’escala de treball o el nivell de 
definició del pla a avaluar. Així també, les mesures proposades i la seva 
eficàcia seran relatives a l’exactitud d’aquest pla.  

En aquest sentit el programa de seguiment actuarà a dos nivells: 

 Control de que les successives fases del planejament, o dels projectes que el 
concretin, es realitzin segons el document avaluat, portant a terme les 
mesures i actuacions proposades 

 Verificació de l’exactitud i eficàcia de les mesures correctores aplicades. 

Aquests dos nivells de supervisió seran font d’un procés iteratiu de presa de 
decisions, objecte del programa de supervisió i control. Així, en un primer pas, es 
controlarà l’aplicació de les mesures i/o activitats, per posteriorment avaluar la 
seva suficiència, podent aparèixer: 

 diferències de concreció en el programa de supervisió, respecte l’ISA 

 noves relacions entre els agents, fruit de noves decisions a nivell del programa 
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 o falta d’exactitud en l’ISA o documents que el desenvolupin 

convergint en nous efectes ambientals, que demanaran noves mesures o un canvi 
d’intensitat d’aquestes, entrant altre cop en el cicle de presa de decisions, fins 
arribar a un estat final del medi receptor d’acord amb l’ISA 

Per a dur a terme els objectius caldrà: 

 Definir uns paràmetres ambientals de seguiment sensibles a l’avaluació 
d’eficàcia, prenent de referència els definits en l’ISA, i que prenen de base els 
del Document de Referència 

 Definir unes directrius per a l'aplicació de les mesures d’actuació i 
correctores, per les quals es pren de base el cos normatiu del POUM, i 
especialment els que fan referència als indicadors executius, i 
concretament en el seguiment dels components de zonificació, i la pressió 
sobre el SNU. 

 Definir un Pla de seguiment, en relació a les fases de desenvolupament del 
planejament. 

 Seguiment documental 

 Les Incidències Ambientals, on s’indiquin les desviacions sobre el pla, el 
canvi d’intensitat de les mesures, i/o l’aparició de nous efectes. 

 Seguiment de l’eficàcia de la normativa definida, quant als estàndards de 
qualitat ambiental. 

10.2 EXECUCIÓ DEL SEGUIMENT 

El responsable de l’execució del programa de supervisió i control és en aquest cas 
el promotor del planejament, i per tant l’Ajuntament de Valls 

Aquesta vigilància haurà de coordinar-se amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, organisme competent en els temes 
relatius a la protecció de l’entorn i del medi ambient, durant les tres fases 
d’actuació: 

 Fase de planejament, en el cas d’haver planejament derivat 

 Fase de projecte, l’atorgament de llicències 

 Fase d’obra, en aplicació de l’anterior. 

10.3 PROCEDIMENTS DEL PLA I PARÀMETRES DE SEGUIMENT. 

Cal fixar uns paràmetres de seguiment, per tal d’avaluar l’eficàcia de les mesures 
dictades, i/o la possible aparició de nous impactes. 

El pla de seguiment actua a tres nivells: 

 Desenvolupament del planejament derivat, o projectes que el formalitzin, 
aplicant els paràmetres ambientals en la normativa urbanística, en allò que fa 
referència a: 

 Capítol IV. Instruments i mesures ambientals: mobilitat, medi natural i 
paisatge, del Títol segon. Desenvolupament i execució del POUM 
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 Capítol II. Condicions generals de protecció ambiental, del Títol setè. Sòl 
no urbanitzable. 

 Seguiment dels indicadors del SNU, i concretament: 

 % de components zonals per a cada Qualificació urbanística. Es farà un 
seguiment amb un periodicitat de 5 anys. 

Els valors de referència seran els següents: 
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Components de 
qualificació sup. (%)  sup. (%)  sup. (%)  sup. (%)  sup. (%)  

Agrícola 88,1 + 90,6 + 87,4 = 25,6 + 75,1 = 

Boscos 1,9 = 1,4 + 1,4 = 18,8 + 1,5 + 

HIC 0,04 = 0,6 = 0,0009 = 12,8 = 2,3 = 

Matollars i prats 8,5 - 3,3 - 8,9 = 16,9 - 6,2 - 

Pendents 0 = 0 = 0 = 22,5 = 1,7 = 

Xarxa hídrica 1,4 = 4,1 = 2,2 = 3,4 = 13,2 = 

TOTAL 100  100  100  100  100  

 

 % de pressió sobre cada un de les qualificacions, prenent de referència 
els definits en el POUM, i també amb una periodicitat de 5 anys. 

Els valors de referència són els següents. 

 

QUALIFICACIÓ sup. (%) Tendència Màxim 

PLANA AGRÍCOLA 11,5 - < 10,0 

PLANA AGRÍCOLA DE VALOR 4,5 - < 3,0 

PLANA AGRÍCOLA D’INTERÈS ESTRATÈGIC 4,5 = 4,0-5,0 

SERRA DE MIRAMAR 4,2 - <3,0 

TERRASSES DEL FRANCOLÍ 4,0 - <3,0 
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 Seguiment d’Indicadors generals, que en principi s’haurien de mantenir 
estables al llarg de la vigència del Pla, pel seu caràcter finalista. En aquest 
sentit, seran indicadors d’avaluació i es quantificaran el final de la vigència 
del POUM. 

 Indicador B1. Percentatge d'ocupació del sòl no urbanitzable (segons 
estratègia) 

 Indicador B2. Percentatge de sòl artificialitzat 

 Indicador B3. Previsió de nous habitatges. 

 Indicador B4. Intensitat d'ús de sòl per a habitatge. 

 Indicador B5. Grau de protecció del sòl no urbanitzable 

10.4 SEGUIMENT DOCUMENTAL 

El planejament, i concretament els estudis ambientals, que es concreten, en el 
cas de l’avaluació ambiental de plans i programes, en una memòria ambiental, 
actuen de seguiment ambiental de les determinacions procedents de plans de rang 
superior, i la seva concreció en el planejament concret desenvolupat. Per tant, en 
el cas de planejament, la memòria ambiental ja actua de seguiment documental 
de les determinacions dels plans, no sent necessari establir un seguiment 
documental específic en aquest punt. 

En la concreció del planejament per projectes en obres, aquests hauran de 
contemplar la necessitat de establir un registre ambiental on s’indiquin: 

 Incidències ambientals: on s’indiquin les desviacions sobre les previsions del 
POUM 

 Seguiment dels indicadors: 

 Indicadors del SNU. Revisió cada 5 anys de vigència del Pla 

 Indicadors de seguiment ambiental. Revisió cada 10 anys, o al final de la 
vigència del POUM 

Per tal de fer un seguiment del desenvolupament del POUM es preveu la realització 
d’un Document Ambiental de Seguiment, incorporant els aspectes relacionats. 
Aquest document es portarà a terme amb una periodicitat recomanada de 2 anys, 
i en tot cas no superior a 5 anys. 

El Document de Seguiment Ambiental es presentarà a la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, per al seu coneixement i seguiment del 
POUM. 
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11.  DOCUMENT COMPRENSIU 

11.1 INTRODUCCIÓ 

El present apartat constitueix el Document de comprensiu del conjunt de 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) 
de Valls. 

Aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental s’ha estructurat de la següent manera: 

1. Memòria 

Actua com a document de síntesi dels diferents annexos desenvolupats. 

2. Annexos 

Desenvolupen els aspectes més importants de l’ISA, el resum dels quals queda 
recollit en la memòria de l’ISA. 

Els annexos desenvolupats han estat els següents: 

 Annex 1. Document de referència 

 Annex 2. Clima 

 Annex 3. Cicle de l’aigua 

 Annex 4. Qualitat atmosfèrica 

 Annex 5. Residus 

 Annex 6. Programa energètic 

 Annex 7. Riscos 

 Annex 8. Biodiversitat 

 Annex 9. Paisatge 

 Annex 10. Reportatge fotogràfic 

3. Plànols 
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Recullen la informació gràfica que permet la descripció del terme municipal 
de Valls, i que inclou aspectes relatius al seu encaix territorial, l’estudi del 
medi, els riscos, el planejament vigent i els usos del sòl. 

11.2 SINTESI DE L’ISA 

El present Informe de Sostenibilitat Ambiental s’ha redactat amb l’objectiu de 
desenvolupar els aspectes ambientals en relació al Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) de Valls, en base al marc legislatiu vigent. 

Administrativament, el terme municipal de Valls està subjecte a les 
determinacions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), que, a 
més de sòl urbà, els seus creixements i àrees especialitzades, divideix el sòl no 
urbanitzable de Valls, de major a menor grau de protecció, en sòls de protecció 
especial, de protecció territorial i de protecció preventiva. A més, existeixen 
altres plans sectorials susceptibles de ser d’aplicació sobre el present POUM, com 
el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 o el Pla de l’Energia 
2012-2020, entre d’altres. 

El POUM s’assenta sobre uns criteris i objectius generals que fan referència a la 
necessitat de limitar el canvi climàtic i fomentar les energies netes, conservar la 
biodiversitat i impulsar-ne el seu ús sostenible. D’altra banda, el PTPCT també 
defineix uns criteris i objectius aplicables sobre el present planejament, i que 
passen, entre d’altres, per la preservació dels sòls agrícoles i dels seus valors 
agronòmics, econòmics, naturals, paisatgístics i ambientals, protegir les zones 
actives del cicle de l’aigua, minimitzar la dispersió de les edificacions i 
instal·lacions en sòls no urbanitzables i afavorir els modes de transport més 
eficients. 

Quant a les característiques del medi de Valls, cal destacar que el TM està situat 
a la comarca de l’Alt Camp, de la que n’és la seva capital. Compta amb un total 
de 24.649 habitants, concentrats preferentment al nucli principal de Valls, tot i 
que n’hi ha també els nuclis de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets. Més de la 
meitat de la població activa està ocupada al sector serveis, i en menor mesura, a 
la indústria. Per la seva banda, l’agricultura, que antigament ocupava a gran part 
de la població, avui en dia ha vist disminuït molt el volum de persones que s’hi 
dedica, per bé que la superfície conreada en el conjunt de Valls s’acosta a 2.700 
ha, de les quals 1.110 corresponen a fruiters. Més de la meitat del terme municipal 
són sòls lligats a l’agricultura. 

Des del punt de vista del medi físic, Valls s’ubica sobre la depressió Valls-Reus, 
formant part del sistema sud-occidental dels Catalànids, amb un relleu que es 
divideix clarament en una unitat de característiques abruptes coincidint amb la 
serra de Miramar, una altra unitat molt més planera ocupant la resta del territori, 
on s’assenten els nuclis de població principals i l’activitat agrícola, i finalment les 
terrasses del riu Francolí, que són la part més baixa del terme, fonamentalment 
d’horta. Es tracta d’un entorn, en general, amb baixos nivells de contaminació 
atmosfèrica, un cert nivell de contaminació acústica derivada de les activitats 
lligades al trànsit rodat i ferroviari i la indústria. 

Quant a la hidrologia, Valls s’assenta sobre les masses d’aigua de l’Alta Camp i de 
Prades – Alt Francolí, i té com a curs fluvial principal el riu Francolí, que el travessa 
en sentit nord – sud per la seva banda més occidental. Entre la resta de cursos 
d’aigua destaquen els anomenats torrents de Valls, que correspon a un seguit de 
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torrents (Catllar, Xamora i Sant Pou), que travessen o envolten el nucli urbà de 
Valls. En general, el sòl urbà resta fora de les àrees inundables. 

Respecte al medi natural, l’entorn de Valls s’ubica en un entorn de vegetació 
lligada a les zones planeres agrícoles i espais periurbans. L’àrea de muntanya 
presenta un tipus de vegetació certament més diversa, amb presència d’alguns 
alzinars típics del clima mediterrani. Els espais fluvials també presenten, en les 
zones millor conservades, vegetació típica dels espais de ribera, com alberedes o 
salzedes. La fauna és en general de tipus generalista, essent el grup de les aus el 
de més rellevància, amb espècies com l’àliga cuabarrada o el duc. Una petita àrea 
de l’extrem més septentrional forma part de la xarxa PEIN. 

La xarxa viària de l’àmbit del planejament s’assenta sobre les carreteres C-37, N-
240 i C-14, juntament amb la A-27, actualment en construcció. La xarxa ferroviària 
esta conformada per la línia Barcelona – Lleida, amb parades al nucli de Valls i 
Picamoixons. 

Quant als riscos ambientals, destaca un nivell de risc d’incendis forestals moderat 
a la zona de muntanya, així com la presència de risc químic lligat al pas d’una via 
amb un flux important de mercaderies perilloses (N-240). 

En bases a totes aquestes característiques que defineixen l’entorn on s’assenta el 
municipi de Valls, s’ha definit un plànol de sensibilitat, que defineix les zones amb 
un major grau de sensibilitat ambiental o, d’una altra manera, amb un nivell 
d’acollida de nous usos inferior. D’aquí en resulta que els àmbits de sensibilitat 
superior corresponen als àmbits lligats a la serra de Miramar, així com l’entorn dels 
àmbits fluvials més importants (Francolí i torrents de Valls). 

La diagnosi mostra els efectes ambientals més destacables, i que condicionen la 
proposta, entre els que destaquen: 

 Una gran ocupació del sòl no urbanitzable 

 Els torrents de Valls, que amb un gran potencial, i inserits en part en el nucli 
urbà reben importants pressions, fonamentalment lligades als serveis ( 
sanejament fonamentalment), sent espais avui molt degradats En aquells 
àmbits que configuren la frontera entre el sòl urbà i no urbanitzable del nucli 
de Valls, hi ha elements d’autoconstrucció, paisatges degradats, 
abandonament de zones d’horta, i en alguns casos, amb certs riscos geològics. 

 A nivell general l’àmbit agrícola de Valls ha ant patint un cert abandonament 
i la presència d’un elevat nombre d’habitatges aïllats disseminats. 

 La xarxa de sanejament està obsoleta, sent unitaria, rebent les aigües pluvials 
i residuals, amb nombrosos punts de descàrrega, en els sobreeixidors en la 
llera dels torrents, en el nucli urbà. També hi ha una captació de les aigües 
aflorants, diluint la càrrega de les aigües residuals sobrecarregant la EDAR i 
complicant de forma molt important la seva gestió. 

 Gran presència d’infraestructures al voltant del nucli amb una certa necessitat 
de compleció, i per tant de nous traçats, obviant la inacabada N340, que 
travessa tot el TM 

 Falta d’estructuració de la xarxa de camins 

En aquest punt, es defineixen un seguit de criteris i objectius ambientals específics 
per al POUM de Valls, dividits per apartats: 

 model d’ordenació i ocupació del sòl,  

 cicle de l’aigua,  
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 qualitat atmosfèrica,  

 gestió de residus,  

 biodiversitat i paisatge 

Sobre aquests es fonamenta la formulació de les alternatives d’ordenació 
proposades, ja des de l’avanç. Aquestes es varen plantejar al voltant de tres grans 
eixos: alternatives respecte al creixement demogràfic, respecte les 
infraestructures i respecte a la ubicació dels sectors de creixement: 

 Respecte al creixement demogràfic. A partir de les taxes de creixement 
d’habitatges per cada mil habitants, es plantegen tres escenaris possibles 
(baix, mitjà i alt), amb uns escenaris que varien entre  6.000 i 9.400 nous 
habitants. 

 Respecte les infraestructures. Es plantegen dues propostes diferents de 
connexió entre Valls i l’A-27: una doble corona de circumval·lació (amb la 
intenció de què la primera corona segregui el trànsit intern de Valls del trànsit 
de mercaderies, que aniria per la segona) o bé una corona envoltant. 

 Respecte dels sectors de creixement. Les alternatives no descriuen un pla 
expansionista, ja que això entraria en conflicte amb els objectius de potenciar 
el nucli històric, cohesionar la ciutat i compactar els creixements previstos. 
Com a fet diferencial respecte al planejament vigent, destaca la 
desclassificació d’alguns dels sectors. 

La proposta del sòl no urbanitzable s’ha concretat en una qualificació dividida 
inicialment en les tres grans unitats territorials; la serra de mirarmar, la plana 
agrícola i les terrasses del Francolí, que per coherència amb el planejament 
territorial, finalment s’han convertit en cinc zones: 

 Plana agrícola (espais al voltant del nucli),  

 Plana agrícola de valor (àrea d’activitats agràries amb paisatges valuosos o 
identitaris),  

 Plana agrícola d’interès estratègic (amb una regulació restrictiva per motius 
estratègics d’infraestructures),  

 Serra de Miramar (comprèn la part de relleu més abrupte)  

 Terrasses del Francolí (espais al voltant del Francolí i torrent del Puig amb 
vocació d’horta).  

Aquesta qualificació sobre àmbits territorialment estables, es complementa amb 
els anomenats components de qualificació que permeten determinar les 
proporcions d’usos en cadascuna de les qualificacions urbanístiques del sòl no 
urbanitzable. Els components de qualificació que es poden trobar en les diferents 
zones i sistemes del SNU s’estableixen en funció de la cobertura actual o potencial 
determinada a partir de la vocació de cada tipus de sòl i de la resistència o 
tendència natural als canvis en un o altre sentit, incorporant criteris de protecció 
del sòl, dels valors naturals i ecològics, i de les activitats pròpies del SNU, com són 
les activitats agrícoles i forestals. 

Les característiques de cada una de les zones definides, no està tant en el valor 
unitari de cada parcel·la, com es proposa en una qualificació del SNU estàndard, 
sinó en el seu conjunt o les seves proporcions. D’aquesta manera és possible 
establir objectius del POUM en el conjunt de les zones, sense condicionar de forma 
específica cada una de les parcel·les, i permetent dinàmiques que en un 
qualificació mimètica dels usos actuals parcel·la a parcel·la no fa possibles. 
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La caracterització de cada una de les zones es complementa amb un indicador 
d’ocupació del SNU, de saturació. Per tant de quantificar aquest usos s’ha 
establert una metodologia específica. A partir d’aquests usos no concordants 
s’estableix quin és el grau de pressió sobre cada qualificació, en funció dels quals 
s’establiran unes restriccions sobre les ocupacions màximes en superfície i de 
sostre de les noves edificacions permeses en sòl no urbanitzable, en el conjunt de 
la zona. 

Aquesta estratègia ha de permetre aturar o alentir l’ocupació del SNU i afavorir 
estratègies de regeneració del SNU a partir d’allò ja construït. 

L’ISA realitza una identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació, 
que mostra que els nous creixements previstos seran sobre sòls rurals. També es 
realitza una quantificació de la demanda de recursos per a les noves àrees 
residencials, centrada en la necessitat d’abastament d’aigua i sanejament d’aigües 
residuals, abastament d’energia i generació i gestió de residus. 

Per últim, s’enumeren les  mesures per a la preservació i millora del medi ambient, 
en aquells aspectes que l’ordenació per sí sola no és capaç de resoldre.  

Aquestes mesures s’estructuren en els mateixos capítols que els criteris i objectius 
ambientals definits, generant unes directrius incorporades en la normativa del 
POUM. 

 model d’ordenació i ocupació del sòl,  

 cicle de l’aigua,  

 qualitat atmosfèrica,  

 gestió de residus,  

 biodiversitat i paisatge 
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11.3 TRÀMIT 

El present document, d’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), culmina el 
procediment d’avaluació ambiental, iniciat amb la redacció de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental Preliminar. L’ISA, integrat amb la resta de documents del 
POUM, que s’acompanya, i sotmès a exposició pública, incorpora les prescripcions 
del Document de Referència formulats per part de l’administració ambiental, en 
aquest cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Aquests documents conjuntament, i un cop aprovats inicialment, s’han posat 
exposició pública per un període de 45 dies. 

Amb les determinacions de l’exposició pública, i dels informes sectorials que, es 
s’ha portat a terme la redacció definitiva del planejament i de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. En aquest mateix moment, s’ha portat a terme, 
conjuntament amb l’òrgan ambiental, la redacció de la Memòria Ambiental, que 
acompanya també el present document 

Aquests documents es trameten a l’organ ambiental per a que formuli la seva 
resolució. 

Un cop formulada la resolució de la memòria ambiental, i posteriorment a un segon 
text refós, si s’escau, es portarà a terme l’aprovació provisional. Aquest és l’últim 
tràmit per part de l’Ajuntament, que trametrà el POUM a la comissió territorial 
d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 

 

 
 

Ignasi Grau Roca 
ENGINYER AGRÒNOM 

Valls, Octubre 2016 
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1.  INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat, s’analitzen els aspectes següents: 

 Temperatura 

 Precipitació 

 Humitat relativa 

El clima de l’Alt Camp és Mediterrani Litoral Sud i Mediterrani Prelitoral Sud a 
les parts més elevades. La precipitació mitjana anual volta els 500 a 550 mm al 
sector central de la comarca, mentre que als indrets propers a la serralada del 
Montsant, a l’oest, i les serralades del Montmell i Montagut, a l’est, els valors 
augmenten fins als 650 o 700 mm. L’estació més plujosa de l’any és la tardor, 
seguida de la primavera, mentre que les seques són l’hivern i l’estiu, amb 
registres mitjans força semblants. La temperatura mitjana anual està compresa 
entre els 15 i 16 ºC. En concret, a l’hivern es mouen al voltant dels 8 ºC i a l’estiu 
dels 23 ºC, essent, en ambdós casos, més baixes a muntanya.  

S’han obtingut dades climàtiques de l’estació més propera, situada a tocar del 
límit sud-oriental de l’àmbit del planejament: 

 

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES CONSULTADES 

Estació Altitud (m) Latitud Longitud Període Organisme gestor 

Nulles 241 41,251º 1,293º 1999-2009 Servei Meteorològic 
de Catalunya 

 

Les dades disponibles són dades termo – pluviomètriques i de vent. 

Les dades referents a agressivitat de la pluja s’han extret de la publicació de 
l’ICONA La agresividad de la lluvia en España, i són les referents al mateix 
municipi de Valls. 
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2.  CARACTERITZACIÓ CLIMATOLÒGICA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

2.1 TEMPERATURA 

Pel que fa al règim termomètric, l’àrea d’estudi presenta temperatures caloroses 
a l’estiu, amb un màxim als mesos de juliol i agost (mitjana de les màximes de 
31,1ºC), i un hivern fred, tot i que amb temperatures mínimes sota zero no 
excessivament freqüents (uns 15 dies a l’any), concentrades, per aquest ordre, 
en els mesos de desembre, gener i febrer, i amb mínimes absolutes al voltant de 
-5ºC al gener. 

Es pot observar que els mesos de juliol i agost són els més càlids de l’any, amb 
temperatures mitjanes entre 23,9 i 23,7º C, mentre que els mesos de desembre i 
gener són els més freds, amb mitjanes 7,9ºC i 8,0 ºC, respectivament. 

La màxima absoluta de l’estació correspon al 13 d’agost del 2003, amb 38,7ºC, 
mentre que la mínima data del dia 28 de febrer de 2005, amb -4,9ºC. 
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Es resumeixen aquestes dades, i s’expressen en el gràfic següent: 

 

DADES DE TEMPERATURES (ºC) 

Concepte Nulles 

Temperatura mitjana anual 15,3 

Temperatura mitjana de les màximes 22,1 

Temperatura mitjana de les mínimes 9,7 

Màxims i mínims de les temperatures absolutes 
mensuals: 

 

Màxim absolut AGO 38,7 

Mínim absolut GEN –4,9 

Amplitud tèrmica: E.P.T.H. 

Estiu 14,1 

Primavera 13,0 

Tardor 11,7 

Hivern 10,9 

 

Temperatura a Nulles (Alt Camp) 

 

Com que les temperatures mitjanes tampoc no expressen del tot el règim tèrmic, 
s’utilitza l’amplitud tèrmica, que és la diferència entre la mitjana del mes més 
calorós i la mitjana del mes més fred. En el quadre anterior es presenta 
l’amplitud tèrmica diària per estacions de l’any, sempre al voltant dels 11-12ºC. 

El risc de gelada és, segons Walter i Lieth: 

 Període de gelada segura (mes en què la mitja de les mínimes diàries és 
inferior 0ºC): cap mes. 
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 Període de gelada probable (mes en què la mitja de les mínimes diàries és 
superior a 0ºC però en les que, al mateix temps, la mitja de les mínimes 
absolutes és inferior a 0ºC): 5 mesos (de novembre a març). 

 El nombre de dies de glaçada és de 15 dies l’any. 

2.2 PRECIPITACIÓ 

La precipitació anual se situa en 533 mm, amb un màxim molt clar a la tardor 
(241 mm), i un mínim a l’estiu (67 mm). Les precipitacions són força irregulars 
entre estacions de l’any, així com els valors intermensuals (juny, 10,6 mm; 
octubre, 104,5 mm). 

Es tracta d’una zona amb una pluviometria baixa respecte al seu entorn 
muntanyós (principalment les muntanyes de Prades), on els valors són superiors. 

Es resumeixen aquestes dades i s’expressen en les taules i els gràfics següents: 

 

DADES DE PRECIPITACIÓ (MM) 

Concepte Nulles 

Precipitació mitjana anual 532,9 mm 

Màxims i mínims de les mitjanes mensuals:  

Màxim absolut OCT 104,5 mm 

Mínim absolut JUN 10,6 mm 

Règim pluviomètric estacional:  T.P.H.E. 

Tardor 240,6 

Primavera 127,3 

Hivern 98,4 

Estiu 66,7 

Precipitació Nulles (Alt Camp) 

 

 
Precipitacions a Nulles (Alt Camp) 



ANNEX 2. CLIMA 2. CARACTERITZACIÓ CLIMATOLÒGICA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 7 DE 11 

La figura mostra la distribució mensual de precipitacions, amb un mínim a l’estiu 
(principalment juny i juliol) i un màxim a la tardor. 

La freqüència de les precipitacions és d’uns 107 dies a l’any, dels quals poc més 
de 82 dies amb una quantitat significativa (> 1mm), i varia entre 4 i 9 dies de 
pluja al mes. 

L’agressivitat de la pluja de Valls, és d’un factor R de 250. 

Les nevades són un fenomen poc freqüent a la zona d’estudi. 

2.3 HUMITAT RELATIVA 

La mitjana de la humitat relativa es troba en 75,1 %. És mínima el mes de juny, a 
uns 60,9 %, i de 75,1 % a l’octubre. 

Humitat relativa a Nulles (Alt Camp)
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D A D E S   M E T E O R O L Ò G I Q U E S   B A S E

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOT.

PLUVIOMETRIA 23,8 42,6 29,7 49,4 48,2 10,6 17,7 38,3 88,8 104,5 47,3 31,9 532,9 mm

PLUVIOMETRIA EFECTIVA 10,4 21,4 14,9 28,5 29,5 4,6 9,3 23,7 53,9 59,1 23,8 14,7 293,8 mm

EVAPOTRANSPIRACIO REF. 32,8 43,6 75,3 95,4 123,4 142,3 153,0 146,1 97,5 69,4 36,7 28,4 1.043,9 mm/mes

EVAPOTRANSPIRACIO DE CONREU 32,8 43,6 75,3 95,4 123,4 142,3 153,0 146,1 97,5 69,4 36,7 28,4 1.043,9 mm/mes

COEFICIENT DE CONREU (GESPA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIES DE PRECIPITACIÓ 9,43 9,00 9,00 9,14 10,57 4,00 3,86 6,71 11,57 15,71 9,00 9,29 107,286

DIES DE PRECIPITACIÓ SIGNIFICATIVA (> 1mm) 4,34 6,16 8,68 7,80 8,06 9,00 6,82 4,96 7,20 8,68 6,60 4,34 82,6
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D A D E S   M E T E O R O L Ò G I Q U E S   B A S E

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY

TEMPERATURA MITJANA 8,0 8,4 11,4 13,6 17,2 22,1 23,9 23,7 20,0 16,6 11,2 7,9 15,3 ºC

TEMPERATURA MÀXIMA 14,1 14,9 18,1 20,4 24,4 29,6 31,1 31,1 27,0 23,2 17,5 13,7 22,1 ºC

TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA 25,0 23,4 28,1 28,1 32,9 37,3 37,8 38,7 34,5 30,4 25,1 22,9 38,7 ºC

TEMPERATURA MINIMA 3,3 3,1 5,7 7,6 10,7 14,9 17,3 17,5 14,5 11,7 6,4 3,5 9,7 ºC

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA -4,9 -3,7 -2,6 1,9 4,3 8,1 10,1 12,5 5,4 4,4 -2,4 -4,3 -4,9 ºC

DIES DE GELADA 4,29 3,57 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 5,29 15,43 Dies

HUMITAT RELATIVA MITJANA 69,29 67,57 66,29 66,57 64,43 60,86 64,00 64,14 71,86 75,14 70,14 70,43 75,1 %

HUMITAT RELATIVA MIN 47,29 42,71 41,29 40,14 36,86 32,86 35,00 35,86 43,71 49,29 46,86 48,71 49,3 %

VELOCITAT DEL VENT ( 2 M) - - - - - - - - - - - - - m/s

RATXA MÀX - - - - - - - - - - - - - m/s

RATXA MÀX ABSOLUTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 m/s
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1.  INTRODUCCIÓ 

La Directiva Marc en Política d’Aigües de la Comunitat Europea (des d’ara DMPA), 
aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada 
al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i condiciona un canvi 
important en el concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els 
espais associats a aquest medi, tant a les masses d’aigua continentals (superficials 
i subterrànies), com a les costaneres i les de transició. En aquesta Directiva es 
deixa de veure les aigües que discorren pel territori des d’un punt de vista 
únicament hidràulic i comercial, i contempla aquest recurs com a part estructural 
i funcional indispensable del medi natural i integrat, alhora, dins d’un marc d’ús i 
gestió sostenible. Així, doncs, l’entrada en vigor de la DMPA, el 22 de desembre 
de 2000 (dia de la seva publicació al DOCE), i la seva posterior transposició a la 
normativa estatal, requerida per abans del 22 de desembre de 2003, condicionen 
un seguit de canvis des del punt de vista normatiu, a nivell estatal i autonòmic, 
així com en la planificació, gestió i control, de manera integrada, de les masses 
d’aigua, tant continentals com costaneres, a partir de les autoritats competents 
de les respectives demarcacions hidrogràfiques. 

Per a la implantació dels criteris i objectius de la Directiva Marc de l’Aigua caldrà 
realitzar un seguit de treballs i estudis inicials per a la generació de Plans i 
Programes, que es sintetitzaran posteriorment al Pla de Gestió. Els treballs 
realitzats i, en general, els nous criteris de gestió, intervenció i planificació dels 
sistemes aquàtics, hauran de basar-se en els principis fonamentals de la Directiva. 
A partir d’aquests principis es fonamentarà i articularà el procediment 
d’implantació de la DMPA. Aquesta incorpora quatre principis bàsics que hauran 
de ser tinguts en compte als plans i programes de gestió dels espais aquàtics: 

1. Principi de no deteriorament i manteniment del Bon Estat de les masses 
d’aigua superficials i subterrànies. 

2. Principi d’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del 
recurs. 
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3. Principi de participació social i transparència en les polítiques de l’aigua. 

4. Principi de plena recuperació de costos en la gestió dels recursos i dels espais 
aquàtics. 

El principal objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua és basa en l’assoliment del bon 
Estat Ecològic dels sistemes aquàtics superficials, i el bon estat Químic i 
Quantitatiu de les aigües subterrànies. D’aquesta manera, la gestió i planificació 
dels recursos hídrics i dels espais associats s’han de desenvolupar sota els següents 
condicionants: 

 Prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües des de l’entrada en vigor de 
la DMPA (finals de 2000). 

 Arribar al bon estat de les aigües, sota l’enfocament combinat i la gestió 
integrada, i amb elements d’anàlisi que mesurin l’estructura i el funcionament 
de l’ecosistema, en el cas de les aigües superficials, i la bona qualitat química 
i equilibri quantitatiu sostenible, en el cas de les aigües subterrànies, abans 
de finals de 2015. 

En aquest sentit la planificació urbanística, en relació a la seva implantació, i l’ús 
de l’aigua que se’n deriva, és un element clau també per l’assoliment d’aquests 
objectius. 

Els aspectes relacionats amb el cicle de l’aigua es poden diferenciar en dos 
capítols: 

 Ordenació, i que fan referència a la implantació i disposició del planejament 
en el territori. Porta associats aquells aspectes de protecció, manteniment i 
millora dels espais fluvials, i concretament a les delimitacions reglades del 
domini públic hidràulic, i als aspectes associats al risc d’inundació previstos en 
la normativa urbanística. 

 Gestió, i que fa referència als aspectes quantitatius i qualitatius derivats de 
l’ús de l’aigua en el planejament, les estratègies de sostenibilitat, com 
l’estalvi, el reciclatge i la reutilització, i la suficiència del recurs i la capacitat 
de tractament. 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 3. CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 5 DE 62 

2.  ESTAT ACTUAL 

2.1 ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA EN L’ÀMBIT DEL 
PLANEJAMENT 

Segons el document IMPRESS, el planejament s’inclou, o és proper a les següents 
masses d’aigua: 

 

MASSES D’AIGUA 

Tipus de massa d’aigua Codi Nom 

Rius 500070 El Francolí entre el Brugent i el 
torrent del Puig 

 500080 Torrent del Puig 

Embassaments   

Zones humides   

Estanys   

Aigües costaneres   

Aigües de transició   

Aigües subterrànies Codi 25 Alt Camp 

 Codi 27 Prades- Alt francolí 
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2.1.1 Aigües subterrànies 

De les dues masses subterrànies present s’esposen les seves característiques 
principals: 

PRADES-ALT FRANCOLÍ (27) 

Les característiques bàsiques són les següents: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA MASSA D'AIGUA PRADES - ALT FRANCOLÍ (27) 

Àrea hidrogeològica 208; 210; 310 

Superfície total (km²) 519 

Superfície aflorant (km²) 519 

Tipologia litològica dominant Detrític no al·luvial 

Característiques hidràuliques principals Aqüífers lliures i confinats no associats 

Aqüífers multicapa? No 

Tipologia predominant de relació dominant Porós 

Piezometria De forma general el flux es dirigeix cap al sud-
est cap al Camp de Tarragona i cap al riu Francolí 
(però atès que la massa d'aigua està formada per 
diferents aqüífers entre els que no hi ha relació 
no es pot establir una piezometria conjunta). 

Permeabilitat Sense dades 

Transmisivitat 1 - 64 (granit) i 50 - 450 (carbonats) 

Coeficient d'emmagatzematge 0,001 - 0,25 

Relació amb els cursos superficials? Sí 

Tipologia predominant de relació superficial Cursos predominantment efluents 

Zones humides dependents? No 

Masses superficials dependents No es coneixen zones humides depenents 
significatives 

Fàcies hidroquímiques Sulfatada càlcico-magnèsica (Conca de 
Barberà); Bicarbonatada càlcica (Zones de baixa 
permeabilitat); Bicarbonatada càlcico-
magnèsica (Prades-Montral); Bicarbonatadas 
càlcica (Motllas) 
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AQÜÍFERS PROTEGITS 

Massa d’aigua 
subterrània 

Aqüífers 

Codi Nom Codi Nom 

27 Prades-Alt 
Francolí 

3102D10 Aqüífers en medis de baixa permeabilitat a les 
calcàries i gresos de la Conca de Barberà 

  3102C31 Aqüífers de les calcàries de Motllàs 

  3102C40 Aqüífer de les calcàries de Prades - Mont-ral 

  3102F40 Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat 
als detrítics mesozoics de Prades 

  3103G10 Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat 
als granits de Prades 

Taula 5. Aqüífers.  Font: Agència Catalana de l'Aigua 

 

Composició 

Aquesta massa d’aigua es troba sobre part de l’estructura horst Prelitoral, 
encavalcant al nord sobre la Depressió de l’Ebre. Aquesta unitat es divideix en 
dues zones diferenciades. Per una banda, hi ha el horst format per un sòcol 
paleozoic de pissarres, gresos, granits i dics, sobre els quals es dipositen els 
materials mesozoics de naturalesa majoritàriament carbonatada. Per l’altra hi ha 
els materials de la fossa, formada per dipòsits detrítics oligocènics composta per 
argiles, gresos, conglomerats i un aflorament lacustre format per margues, 
calcarenites, argiles i guixos. 

Es tracta en realitat d’un agrupament d’aqüífers lliures desvinculats, la litologia 
predominant dels quals és detrítica no al•luvial, tot i que també presenta granits 
i materials paleozoics, i materials carbonatats. 

Recàrrega i descàrrega i piezometria 

La recàrrega superficial es dóna per infiltració d’aigua superficial, i es considera 
tota la superfície com a zona de recàrrega. Les descàrregues del sistema es 
realitzen mitjançant els cursos d’aigua superficials i pels límits laterals. Com que 
la massa d’aigua està formada per diferents aqüífers que no tenen relació, no es 
pot establir una piezometria conjunta. No obstant, es pot aproximar un flux 
general cap al sud-est cap al Camp de Tarragona i cap al riu Francolí. 

Pressions sobre l’estat químic 

Sobre aquesta massa d’aigua no existeixen activitats ramaderes importants, així 
com tampoc hi ha activitats agrícoles intensives que generin pressions. No obstant, 
els principals cultius intensius són herbacis de regadiu, a part de les pollancredes, 
que se situen a la ribera del Francolí. 

Els retorns procedents de reg són mínims i per tant no es realitza una recàrrega 
superficial rellevant per aquest motiu. 

Les zones industrials representen un 1,4 % del total de la superfície, que es situen 
al voltant de Montblanc o de Valls. Un oleoducte creua la massa d’aigua en direcció 
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SE-NO (Valls-Vimbodí) i existeixen col•lectors d’EDARs, que fan que en conjunt la 
pressió sigui moderada. 

S’han detectat diversos episodis de contaminació per VOCs, metalls i dissolvents, 
que fan que tingui una magnitud alta, per aquest aspecte. 

Extraccions d’aigua 

Les extraccions d’aigua es presenten en la següent taula 

 

EXTRACCIONS D’AIGUA 

A 

Recursos disponibles 
(hm3/any) 

 

B 

Transferència a altres 
masses 

(hm3/any) 

C 

Extraccions totals  

(hm3/any) 

D 

Índex d’explotació 

(C/A-B) 

23.7 5.0 7.7 0.41 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

La magnitud de la pressió per extracció, es considera moderada, amb un índex 
d’explotació de 0,41. 

Impactes sobre l’estat químic 

S’han detectat valors elevats de sulfats, fins a 1546 mg/l, però compatibles amb 
els valors de referència. També s’han trobat concentracions puntuals elevades de 
nitrats i amoni, així com conductivitats elevades. 

IMPACTES SOBRE L’ESTAT QUÍMIC 

 Aqüífer detrític i 
lacustre de la Conca 

de Barberà 

Aqüífer calcari de 
Prades Montral 

Aqüífer al•luvial del 
Francolí 

Concepte 3101D10 3102C40 3101G10 

pH 7,36 7,64 7,62 

CE (uS/cm) 1622,0 609,0 675,0 

HCO3 (mg/l) 371,5 350,76 281,5 

Cl (mg/l) 69,6 17,8 29,5 

SO4 (mg/l) 830,0 63,16 142 

Ca (mg/l) 270,2 88,86 110,9 

Mg (mg/l) 130,05 36,4 27,1 

Na (mg/l) 51,42 7,8 20,63 

K (mg/l) 4,92 1,36 1,90 

NO3 (mg/l) 17,8 1,0 10,1 

NH4 (mg/l) 0,08   

Fe_total (ug/l)  0,02 0,80 

Mn_total (ug/l) 65,37 <30,00 <30,00 

Font: Agència Catalana de l’Aigua   
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Vulnerabilitat intrínseca 

Es distingeixen dues zones amb vulnerabilitat intrínseca diferenciada. D’una banda 
la zona de la Conca de Barberà i el sòcol paleozoic presenten una vulnerabilitat 
baixa. De l’altra, els aqüífers carbonatats de Prades i Motllats presenten una 
vulnerabilitat alta, degut a l’elevada permeabilitat i a les zones alterades del 
paleozoic. El conjunt es valora amb una vulnerabilitat moderada. 

ALT CAMP (25) 

Les característiques bàsiques són les següents: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA MASSA D'AIGUA ALT CAMP (25) 

Àrea hidrogeològica 309 

Superfície total (km²) 265 

Superfície aflorant (km²) 265 

Tipologia litològica dominant Detrític no al·luvial 

Característiques hidràuliques principals Aqüífers lliures i confinats associats amb 
predomini del lliure 

Aqüífers multicapa? Sí 

Tipologia predominant de relació dominant Porós 

Piezometria El flux es dirigeix cap a la costa, amb isopiezes 
que són subparal.leles a la línia de costa excepte 
a les proximitats del riu Francolí, on les línies de 
flux fan una inflexió (tendència ascendent dels 
nivells). 

Permeabilitat 100 - 2500 

Transmisivitat 10-50 (argiles); 2000-3000 (graves) 

Coeficient d'emmagatzematge 5 (valor màxim) 

Relació amb els cursos superficials? Sí 

Tipologia predominant de relació superficial Cursos predominantment efluents 

Zones humides dependents? No 

Masses superficials dependents No es coneixen zones humides depenents 
significatives 

Fàcies hidroquímiques Bicarbonatada càlcico-magnèsica 
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AQÜÍFERS PROTEGITS 

Massa d’aigua 
subterrània 

Aqüífers 

Codi Nom Codi Nom 

25 Alt Camp 3091A11 Aqüífer al•luvial del baix Francolí (Zona Alt 
Camp) 

  3091I20 Aqüífer detrític plioquaternari del Camp de 
Tarragona- zona baix Francolí (Alt Camp) 

 

Composició 

Els aqüífers que integren aquesta massa d’aigua responen al rebliment de la fossa 
tectònica asimètrica amb materials detrítics, graves, conglomerats, gresos, sorres, 
argiles, etc. Així la majoria de materials que la formen corresponen a ventalls 
al•luvials de graves i sorres, formats a partir dels relleus del nord de la massa 
d’aigua. Les graves són heteromètriques i presenten una ordenació en funció de la 
mida i la distància als relleus, i la seva composició varia en funció de la procedència 
del material, que pot ser pissarres i granits del paleozoic i/o calcàries i dolomies 
del mesozoic. 

Al sud dels ventalls al•luvials se situen conglomerats grisosos d’argila, sense 
cimentar amb còdols calcaris i pissarres. Aquests materials presenten 
intercalacions d’argiles vermelles i calcàries lacustres del Miocè. Al sud d’aquests, 
se situen materials al•luvials i col•luvials de l’Holocè. 

Recàrrega i descàrrega i piezometria 

La recàrrega natural es produeix per infiltració de la pluja i de les aigües 
superficials, i per la transferència lateral provinent d’altres masses d’aigua, que 
es produeix a partir de la falla situada al nord de la formació, que té una direcció 
NE-SO, així com per tota la superfície de la massa d’aigua. La descàrrega es 
produeix a partir dels cursos d’aigua, i pel límit sud. En general el flux es dirigeix 
cap a la costa, amb isopieces que es disposen de forma paral•lela a la línia de 
platja, excepte a les proximitats del riu Francolí, on les isopieces mostren una 
inflexió cap al riu. Com a conseqüència de la geometria dels diferents aqüífers, els 
nivells piezomètrics es donen a les zones més septentrionals de la massa d’aigua, 
i a l’entorn dels rius Francolí i Gaià. 

Pressions sobre l’estat químic 

Existeix una baixa pressió exercida pels nitrats procedents de les dejeccions 
ramaderes, estimant un volum de nitrogen de 100-170 kg/Ha. No obstant, la 
pressió deguda a l’activitat agrícola, és alta. 

Es produeix un retorn de l’aigua procedent del reg estimat en un volum de 2,12 
hm3/any. 

Existeixen diferents polígons industrials (Valls, Alcover) amb diverses estructures 
químiques, un oleoducte (del Morell a Valls) i col•lectors d’EDARs, que exerceixen 
una pressió moderada. 
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S’han detectat sòls contaminats de CHC (10.500 m2) i dos sòls potencialment 
contaminats per metalls (900 m2) i BTEX, així com episodis per VOC’s i dissolvents. 
En conjunt però, s’atribueix una magnitud de pressió baixa. 

Extraccions d’aigua 

Les extraccions d’aigua es presenten en la següent taula 

 

EXTRACCIONS D’AIGUA 

A 

Recursos disponibles 
(hm3/any) 

 

B 

Transferència a altres 
masses 

(hm3/any) 

C 

Extraccions totals  

(hm3/any) 

D 

Índex d’explotació 

(C/A-B) 

38,9 19,6 13,8 0,71 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

La magnitud de la pressió per extracció, es considera alta, amb un índex 
d’explotació de 0,71. 

Vulnerabilitat intrínseca 

Malgrat que el funcionament hidrogeològic pot assimilar-se a un aqüífer lliure, 
aquest presenta certa protecció envers a la contaminació, degut a la composició 
litològica, formada per una matriu d’argiles i llims, que conté llenties de sorra i 
graves d’on s’extreu l’aigua. Aquesta matriu té una elevada capacitat d’absorbir i 
adsorbir els contaminants mitjançant l’aigua d’infiltració, realitzant una 
autodepuració prèvia a l’acumulació d’aquesta aigua en els nivells de sorres i de 
graves. En resum es distingeixen dues zones diferenciades amb vulnerabilitat 
intrínseca, una és alta i coincideix amb els ventalls al•luvials situats al nord i l’altra 
correspon a la resta de zona amb una vulnerabilitat moderada. 

Impactes sobre l’estat químic 

La magnitud de l’impacte sobre l’estat químic és alt, amb concentracions puntuals 
de nitrats de fins a 170 mg/l, de sulfats de fins a 340 mg/l i de clorurs de fins a 
555 mg/l. 

 

IMPACTES SOBRE L’ESTAT QUÍMIC 

 Aqüífer poliquaternari 
del Camp de Tarragona 

Aqüífer al•luvial del 
Francolí 

Concepte 3091L20 3091A11 

pH 7,63 7,63 

CE (uS/cm) 1.209,84 1090,0 

HCO3 (mg/l) 330,73 381,81 

Cl (mg/l) 191,4 79,2 

SO4 (mg/l) 150,6 261,62 

Ca (mg/l) 128,51 151,27 
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IMPACTES SOBRE L’ESTAT QUÍMIC 

 Aqüífer poliquaternari 
del Camp de Tarragona 

Aqüífer al•luvial del 
Francolí 

Concepte 3091L20 3091A11 

Mg (mg/l) 51,14 53,8 

Na (mg/l) 105,57 65,04 

K (mg/l) 3,17 3,95 

NO3 (mg/l) 52,4 29,0 

NH4 (mg/l)  0,51 

Fe_total (ug/l) 341,29 488,50 

Mn_total (ug/l) 39,58 74,00 

Font: Agència Catalana de l’Aigua   

 

Avaluació del risc 

Existeix un risc sobre l’estat químic de la massa d’aigua per la presència de 
contaminants específics i localment de nitrats. No existeix un risc sobre l’estat 
quantitatiu. Globalment es considera que la massa d’aigua presenta risc a 
l’incompliment de les directrius de la DMA. 

2.1.2 Aigües superficials 

Des dels relleus situats al nord del municipi (Serra de Miramar o de les Guixeres) 
l’aigua d’escorrentia flueix per la plana de l’Alt Camp en sentit sud-oest, fins al 
riu Francolí, que exerceix el paper de riu principal de la Conca del Francolí. 

Així doncs, el terme de Valls es veu creuat per un seguit de rases, barrancs i 
torrents, anomenats així, en funció de la profunditat de la seva llera i de la 
quantitat d’aigua que porten, que flueixen, com s’ha esmentat en sentit sud-oest. 
En general cal dir que els cursos d’aigua superficials tenen un marcat caràcter 
fluviotorrencial, és a dir que en molts casos tan sols es mostren actius durant els 
episodis de pluges. 

EL RIU FRANCOLÍ 

El riu Francolí és el curs hídric principal que passa pel terme municipal de Valls. 
Neix al vessant septentrional de les Muntanyes de Prades i té una extensió lineal 
d’uns 60 km aproximadament. Ocupa una superfície de 838 km2. El seu naixement 
s’estableix a partir de la Font Major del TM de l’Espluga de Francolí, tot i que 
prèviament a aquesta població, el riu ja s’anomena Francolí. En tot cas el 
naixement del riu Francolí sorgeix de la unió de diferents rieres que baixen des de 
la vessant obaga de les Muntanyes de Prades, formant el riu Milans, i el riu Sec, 
que en unir-se, al seu torn, formen el Francolí. Així, el riu segueix una direcció 
d’oest a est des de l’Espluga de Francolí fins a Montblanc, punt en el que el riu 
realitza un gir de 90º per anar cap al sud, cap a Vilaverd i l’estret de la Riba, on 
s’uneix un dels principals afluents del Francolí, que és el riu Brugent. 

L’entrada del riu Francolí a Valls es produeix per l’extrem occidental del terme, 
un cop superat l’estret de la Riba, a l’alçada de Picamoixons. A partir d’aquest 
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punt, el riu realitza una sèrie de grans meandres que fan que el flux del riu prengui 
un sentit d’oest a est, a l’alçada del Pont de Goi, per posteriorment, emprendre 
el seu rumb definitiu amb una direcció aproximada de nord a sud. 

Després de passar pel terme de Valls, el Francolí entra de pla en la plana agrícola 
i industrial del Camp de Tarragona, per desembocar al mar a Tarragona. En aquest 
darrer tram s’uneixen altres cursos fluvials rellevants com el torrent de Vallmoll, 
el riu Glorieta, i la riera de la Selva. 

L’Agència Catalana de l’Aigua classifica les diferents masses d’aigua superficials 
en funció de les seves característiques definides en els documents Impress, que 
conformen el Districte de Conca Fluvial de Catalunya (Tipus ACA). Aquest codi té 
una correspondència amb el tipus d’Instrucció de Planificació Hidrològica (Tipus 
IPH), que estableix per la resta de l’estat el Ministeri de Medi Ambient, Rural i 
Marí. Així, la conca del riu Francolí es classifica de la següent manera: 

 

MASSES D’AIGUA 

Tipus ACA IPH Conca Masses d’aigua 

Rius mediterranis de cabal variable 9 Francolí Conca alta del riu Francolí fins a la 
Riba, i torrents del Puig i de Vallmoll 

Rius de zona baixa mediterrània 
d’influència càrstica 

10 Francolí Conca del Brugent, tram alt del 
Glorieta fins a Alcover, tram baix 
del Francolí des de la Riba 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

ELS TORRENTS DE VALLS 

En sentit estricte els anomenats torrents de Valls són aquells que envolten el seu 
nucli urbà, i que són (d’oest a est) el torrent del Catllar (o de Sant Francesc), el 
torrent de la Xamora (o de Farigola), i el torrent del Sant Pou, i que antigament 
definien els límits naturals de l’entorn urbà. En l’actualitat però, l’expansió urbana 
ha superat aquests límits, fet que ha provocat la inclusió d’aquests cursos hídrics 
dins de l’estructura urbana. 

Aquests torrents es formen per la unió de diferents rases que provenen del mateix 
terme de Valls, i del terme de Figuerola i del Pla de Sta. Maria. Així, el torrent del 
Catllar o torrent de Sant Francesc, prové del torrent Sec. El torrent de la Xamora 
resulta de la unió de la rasa Fonda, de la rasa del Ravellar, de la rasa de 
Fontscaldes, la rasa de Figuerola i de la rasa de Prenafeta. El torrent del Sant Pou 
prové de la rasa de Masmolets. Els tres torrents esmentats tenen un caràcter 
intermitent amb un règim hídric clarament mediterrani. El torrent de Catllar-Sant 
Francesc és el que presenta majors cabals, ja que disposa d’una cubeta de recepció 
o conca hidrogràfica notablement major i, conseqüentment, una major acció 
fluvial. 

Per la seva banda, el torrent de la Xamora i del Sant Pou s’uneixen al sud-oest del 
nucli urbà, a l’alçada de la font d’en Bosc, i aigües més avall, aquests s’uneixen al 
torrent del Catllar, a la zona dels Molins, per formar el torrent del Puig, que al seu 
torn, s’uneix al riu Francolí a l’alçada de la partida dels Fontanals, ja al sud del 
terme, a la zona anomenada el pont trencat. En aquest sentit, el sistema de 
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torrents de Valls, constitueix una sub-conca hidrogràfica de la xarxa fluvial del 
Francolí. 

Els torrents de Valls presenten característiques morfodinàmiques similars, perquè 
han excavat unes lleres notablement encaixades amb parets laterals molt 
verticals, que poden superar els vint metres d’alçària. Es tracta dels conglomerats 
amb matriu argilosa del Miocè Superior de la Depressió de Reus-Valls. Així, donada 
la morfologia de les lleres, el risc de desbordament és pràcticament nul, tot i que 
en cas d’episodis d’avingudes, aquest risc s’incrementa, ja que per a una mateixa 
precipitació aquesta tipologia de lleres encaixonades, assoleixen alçades superiors 
que en lleres més obertes. 

A part dels torrents esmentats, a la banda oest del terme també n’hi ha d’altres 
que són tributaris del riu Francolí, per la seva riba esquerra. Aquests són (est a 
oest) la rasa del Serraller; i la rasa de les Guixeres. El primer recull les aigües 
d’escorrentia de la zona de Fontscaldes, el turó dels Quatre vents, la Plana d’en 
Berga i de Sant Llorenç, mitjançant tributaris com el torrent de Sant Llorenç, la 
rasa del Xoriguer, etc. El segon recull les aigües que provenen de la serra de les 
Guixeres i està format pel torrent de la Coma Fonda i el torrent de Boscos de Valls, 
com a tributaris principals. (veure plànol 6 Rius i torrents). 

En general els torrents de Valls mostren un caràcter intermitent, amb un règim 
hídric mediterrani, molt supeditat als episodis de pluja. No obstant, el fet que les 
lleres dels torrents estiguin excavades, amb una profunditat de fins a vint metres 
de fondària, sota el nivell de la plana de la Depressió Valls-Reus, permet 
l’alimentació hídrica per l’efluència de les aigües freàtiques. Aquest aportament 
gradual d’aigua permet el manteniment d’una certa circulació d’aigua en períodes 
de sequera. 

Les principals característiques de les masses d’aigua superficial segons el 
document IMPRESS són les següents: 

 

 Torrent del Puig 

500070 

El Francolí entre el 
Brugent i el torrent 

del Puig 

500080 

Preses i rescloses Nul·la (0) Nul·la (0.55) 

Endegaments Nul·la (0) Nul·la (0.11) 

Captacions d’aigua Nul·la (0) Nul·la (0.3) 

Regulació flux Nul·la (0) Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0) Nul·la (0) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0) Nul·la (0.09) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0) Nul·la (0) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0) Nul·la (0) 

Abocaments industrials no biodegradables Nul·la (0.08) Nul·la (0.1) 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) Nul·la (0) 

Usos urbans Baixa (0.97) Nul·la (0.56) 

Pastures intensives Nul·la (0) Nul·la (0) 
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 Torrent del Puig 

500070 

El Francolí entre el 
Brugent i el torrent 

del Puig 

500080 

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus 
extensius de regadiu o en zones plujoses 

Nul·la (0.04) Nul·la (0.01) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, 
fruiters de secà, rosàcies i cítrics 

Elevada (2.85) Mitjana (1.22) 

Arrossars Nul·la (0) Nul·la (0) 

Dejeccions ramaderes Nul·la (0.37) Nul·la (0.38) 

Excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia Nul·la (0.4) Nul·la (0.3) 

Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0.01) Nul·la (0) 

Sòls contaminats i potencialment contaminats Nul·la (0.16) Nul·la (0) 

Vies de comunicació Nul·la (0.36) Nul·la (0.44) 

Zones mineres i extractives Nul·la (0) Nul·la (0.23) 

Runams salins Nul·la (0) Nul·la (0) 

Espècies invasores Nul·la (0) Nul·la (0.33) 

Fòsfor total d'EDARs Elevada (3.32) Nul·la (0) 

Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Elevada (13.46) Nul·la (0) 

DQO d'abocaments industrials Nul·la (0.03) Nul·la (0.09) 

DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0.37) Nul·la (0.06) 

Descàrrega de sistemes unitaris Elevada (57.67) Nul·la (0) 

Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) Elevada (3.32) Nul·la (0.02) 

DQO d'abocaments biodegradables (total) Elevada (7.5) Nul·la (0.74) 

Anàlisi de totes les pressions Elevada (57.67) Mitjana (1.22) 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua   

Substàncies perilloses Elevat Mig 

Vida piscícola Elevat Nul 

Prepotables Nul Nul 

Zones de bany Nul Nul 

Anàlisi d'impactes comprovats Elevat Mig 

Impacte probable sobre la massa d'aigua   

Qualitat segons elements biològics Sense dades Mediocre 

Qualitat segons elements fisicoquímics Deficient Bo 

Qualitat segons elements hidromorfològics Sense dades Sense dades 

Estat ecològic Sense dades Mediocre 

Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Nul Mig 

Impacte segons tots els indicadors Nul Mig 

Impacte global (comprovat i probable)   

Anàlisi de tots els impactes Mig Mig 
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 Torrent del Puig 

500070 

El Francolí entre el 
Brugent i el torrent 

del Puig 

500080 

Risc d'incompliment d'objectius de la Directiva   

Anàlisi de pressions i impactes Mig Mig 

Font: Agència Catalana de l’Aigua   

 

Pel que fa a la qualitat de les aigües, els torrents de Valls mostren una degradació 
que es manifesta tan en l’aspecte com en el color de l’aigua dels torrents, degut 
principalment a un problema de filtracions procedents de les aigües residuals. Així 
mateix també existeixen problemàtiques específiques de contaminació de 
compostos organoclorats que estan actualment amb tractaments de remediació 
per part de l’ACA.  

 Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, rosàcies i cítrics 

 Fòsfor total d'EDARs 

 Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs 

 DQO d'abocaments industrials 

 DQO de nuclis no sanejats 

 Descàrrega de sistemes unitaris 

 Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) 

 DQO d'abocaments biodegradables (total) 

No destaquen pressions importants sobre el riu Francolí. 
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2.2 USOS ACTUALS DE L’AIGUA 

Hi ha diversos usos de l’aigua al municipi de Valls: 

 Us agrícola i ramader 

 Ús domèstic 

 Ús industrial 

ÚS AGRÍCOLA I RAMADER 

Valls té una bona part del seu TM de regadiu, amb una important horta lligada als 
torrents de Valls, i a tota la riba del riu Francolí. 

En ambdós casos la dotació de reg és completa, i per tant arribant a 9.000 m3/ha 
i any, malgrat el més ajustat podria estar al voltant de 6.500 m3/ha i any. 

 

SUPERFICIE DE REG EN EL TM DE VALLS 

Comunitat de 
regants 

Sup. regable 
(ha) 

Dotació  

(m3/ha i any) 

Consum  

(m3/any) 

% Sup. respecte 
el municipi 

Francolí 258,90 9.000 2.330.100,00 14,71 

Horta de Valls 1.158,30 9.000 10.424.700,00 65,79 

TOTAL REG 1.417,70  12.754.800,00 80,50 

 

ÚS DOMÈSTIC I INDUSTRIAL 

Valls està servit per l’empresa SOREA. Segons dades de l’empresa subministradora 
els consums actuals de Valls és de 1.849.591 m3/any que correspon a 5.067 m3/ 
dia. 
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En funció de les captacions es pot fer una distinció entre els usos domèstics i 
industrials: 

 

ORIGEN DE L’AIGUA A VALLS 

Captació Domèstic Industrial Recurs 

VALLS m3/any m3/any  

Pou Baiona I 10.159  Propi 

Pou Baiona II 40.740  Propi 

Pou Xamorra 579.797  Propi 

Pou Polígon 2  86.708 Propi 

Pou Mina I i II 357.967  Propi 

Pou Nou 132.116  Propi 

Pou Polígon 3  43.201 Propi 

Polígon industrial  529.199 Consorci d’aigües de Tarragona 

Palau de Reig  23.904 Consorci d’aigües de Tarragona 

TOTAL VALLS 1.120.779 683.012  

PICAMOIXONS    

Pou Avellaners 7.644  Propi 

Pou Vinya 21.334  Propi 

Pou Peixera 5.081  Propi 

Pou Lafarge  0 Propi 

TOTAL PICAMOIXONS 34.059 0  

FONTSCALDES    

Pou 3 11.742  Propi 

TOTAL FONTSCALDES 11.742 0 Propi Alié 

 1.166.580 683.012 1.296.489 553.103 

TOTAL (m3/any)  1.849.592 70,01% 29.99% 
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Això resulta en un consum de 202,56 L/persona i dia, que està els estàndards mitjos 
de consum d’aigua a Catalunya. 

 

 

 

 

CONSUMS D'AIGUA EN POBLACIONS MOSTRA (L/HAB I DIA)

Domèstic Altres Total Habitants

ALCOLETGE 232,00 0,00 232,00 3.015

BADALONA 105,57 30,36 135,93 215.329

BARCELONA 111,37 58,52 169,89 1.615.908

BEGUES 141,99 44,63 186,62 6.078

BERGA 118,00 32,00 150,00 17.018

CASTELLDEFELS 135,60 39,49 175,09 60.572

CERDANYOLA 112,37 52,81 165,18 58.747

CORNELLÀ LL. 96,97 43,61 140,58 85.180

EL PRAT DE LL. 100,26 82,72 182,98 62.899

GAVÀ 116,04 57,35 173,39 45.190

GRANOLLERS 117,60 91,66 209,26 60.000

LLEIDA 125,00 241,00 366,00 138.416

MONTBLANC 147,00 47,00 194,00 7.354

REUS 234,00 74,00 308,00 106.709

SABADELL 187,00 33,00 220,00 207.721

SANT ANDREU DE LA B. 111,45 79,08 190,53 26.401

SANT BOI DE LL. 103,78 48,84 152,62 81.335

SANT VICENÇ DELS H. 114,28 34,82 149,10 27.461

TARRAGONA 151,20 80,40 231,60 134.085

VALLS 127,76 74,80 202,56 25.016

VILADECANS 106,20 32,53 138,73 62.573

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00

BADALONA
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(LITRES HAB. I DIA)
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El document PSARU 2005 aprovat provisionalment fa una reprogramació de les 
obres noves i relaciona ordenadament una llista exhaustiva i concreta d’actuacions 
en sistemes existents exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, 
agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014).  

PSARU 2007 (revisió 2010) preveu diverses actuacions en el municipi de Valls, que 
concretament són: 

 

ESCENARI 2006 AL 2008 I ESCENARI 2009 AL 2014 

Codi PSARU Actuació Pressupost (€) 

13012 Terciari per a reg agrícola al sistema de sanejament de 
Valls  

600.000  

17017 Ampliació d'EDAR i bombament. Eliminació d'aigües 
blanques. 

400.000  

26018 Canvi del punt d'abocament del retorn de l'aigua 
tractada al sistema de Valls 

245.088  

11289  EDAR i col·lectors de Fontscaldes  199.000  

11290  EDAR i col·lectors de Picamoixons 474.400  

 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 3. CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 21 DE 62 

3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS. 

El cicle integral de l’aigua, tècnicament integra els conceptes de permeabilitat, 
classificació, selecció i tractament previ (laminació, separació de greixos, 
decantació, filtració i higienització) de l'aigua. En l’ordenació s’ha integrat el cicle 
integral de l’aigua, protegint la xarxa hídrica, minimitzant l’ús d’aigua potable, 
gestionant l’aigua de pluja, i d’altres fonts, optimitzant el seu reciclatge i 
retornant-la al cicle natural depurada, sense interferir amb l’aigua que circula a 
través del municipi, i en tot cas millorant la gestió de l’aigua de l’entorn. 

Aquests criteris es concreten en uns criteris específics, distribuïts en cinc capítols: 

 B.1. Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 

 B.2. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials  

 B.3. Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització 

 B.4. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 

 B.5. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

 B.6. Estructurar o delimitar els usos de l’aigua en el municipi 

En la següent taula es fa una síntesi de l’estructura de criteris i objectius generals 
propis, i dels obtinguts del document de referència, en relació al cicle de l’aigua, 
distingint: 

 Capítol 

 Criteris i objectius ambientals 

 Mesures específiques 

 Paràmetres 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN REALCIÓ AL CICLE DE L’AIGUA 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

B.1. Prevenir el risc d’inundació, evitant 
l’afectació a béns i persones 

 

B.1.1.Definir la ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables (article 6 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme) 

En aquest context, la proposta del sòl no urbanitzable, en les 
diferents qualificacions urbanístiques, sempre inclou una 
component de zona que són rius i rieres, delimitada en base a 
aspectes geomorfològics i que en tot cas inclou les zones 
inundables. 

Per altra banda, la importància dels torrents de Valls, que 
creuen el nucli ha motivat el mandat, a partir del present 
POUM, d’un Pla Especial que abasti aquests àmbits fluvials. 
Aquest ha de resoldre també els aspectes relacionats amb la 
inundabilitat, especialment en els nous usos que es proposi 
com espais lliures estructurador del conjunt dels espais lliures 
de Valls. 

 

  B.1.2. Evitar els canvis de les condicions hidrogeològiques de la conca, ja sigui mitjançant la 
limitació d’usos o l’establiment de mesures de contorn. 

D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un 
augment d’escolament al voltant de 2,9 mm/any, i per tant 
poc significatiu, considerant el conjunt de la conca del 
Francolí. 

En tot cas, hi ha importants efectes sobre les conques 
tributaries, i especialment les que creuen Valls, amb una 
important modificació dels usos del sòl, especialment 
industrial a les seves capçaleres, que fins i tot ha comportat la 
necessitat del desviament d’una d’elles en els 
desenvolupaments més recents. 

 

B.2. PROTEGIR LA XARXA HÍDRICA I ELS ESPAIS 
FLUVIALS 

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin el sector i les seves ribes (vegeu F-1 i F-
2)  

De l’aplicació del Pla se’n poden derivar la necessitat de obres de defensa davant del risc 
d’inundacions, i/o la necessitat de traçat de nous serveis. En aquest sentit es tindran en consideració 
els següents criteris amb l’objectiu de Minimitzar les possibles alteracions generades per 
l’aplicació del Pla en els cursos d’aigua i les seves lleres i riberes, considerar-ne els efectes 
potencials, i adoptar les mesures preventives o correctores necessàries  

En tot cas  s’hauran d’atendre a les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” redactades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Obres de Defensa 

En el present POUM no es preveuen específicament obres de 
defensa. Aquestes però, no es poden excloure del 
desenvolupament del pla especial, o altres infraestructures 
que es puguin plantejar. 

Vialitat, infraestructures i serveis 

Actualment Valls té un greu problema de serveis a través de 
les lleres dels torrents. La xarxa unitària i molt antiga, 
presenta nombroses deficiències, amb una incidència 
important amb la qualitat de la llera del riu, i en coherència 
amb el seu ús potencial. 

Aquesta situació és tant acusada que fins i tot ha motivat la 
redacció d’un Pla Director per a proposar les mesures a portar 
a terme i un Pla de fases que haurà de ser coherent amb el 
POUM. 

 

  B.2.2. Considerar els PEF en els cursos superficials on s’hagin definit o els seus criteris. En aquells 
àmbits on existeixi planificació d’espais fluvials, desenvolupada a una escala de més precisió, 
considerar l’ordenació dels usos i les activitats i les altres determinacions que contenen. Les 
actuacions derivades sobre espais fluvials hauran de seguir les “Directrius de planificació i gestió de 
l’espai fluvial”, redactades per l’ACA 

S’han caracteritzat i tipificat els rius i rieres més importants 
de l’àmbit del POUM, aplicant per a tots ells els criteris que 
defineix la PEF de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

B.3. GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE L’AIGUA I 
FOMENTAR-NE L’ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ 
EN L’ESPAI URBÀ 

B.3.1. Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a 
l’abastament. 

S’ha fet una estimació dels consums analític, prenent l’estat 
actual del municipi de Valls, en relació al seu sòl urbà 
consolidat. Per tant, queden exclosos els usos en sòl 
urbanitzable i els sòls no consolidats. 

Les necessitats de sanejament s’estimen com un 80 % de 
l’abastament, resultat d’extreure aquells conceptes que no 
generen retorn, com els espais lliures, la neteja de carrers o 
la part proporcional d’espais lliures en la resta 
d’aprofitaments. 

D’aquest, i en base als escenaris d’abastament s’aproximen les 
necessitats d’abastament: 

Consum estimat resultant d’aigua d’abastament per habitant 
(tenint en compte també les mesures assenyalades a B-4). 
Relació amb el consum propi d’una urbanització convencional 
equivalent 

  B.3.2. ORDENACIÓ 

Adoptar una ordenació i zonificació del sector congruent amb la capacitat dels recursos hídrics, 
d’acord amb la quantificació de la demanda generada per als distints usos efectuada per l’ISA. 

Fixar les reserves de sòl necessàries per poder gestionar adequadament les aigües pluvials i el 
subministrament 

L’increment d’escolament es proposa com la dotació d’aigua 
de reg en l’espai urbà. Limitant la superfície de reg (consum 
equivalent ETo) a les necessitats cobertes per aquest volum 
d’aigua, tancant el cicle en l’àmbit des d’un punt de vista de 
balanç. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN REALCIÓ AL CICLE DE L’AIGUA 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

  B.3.3. GESTIÓ 

Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu destí i ús, i en conseqüència 
preveure xarxes diferenciades per a les diferents qualitats i usos. Els sistemes separatius, 
s’adoptaran també per les de les aigües pluvials i residuals generades en el propi sector. 

En relació a això es defineixen els criteris i objectius diferenciats: 

- Reutilització d’aigües, per a cada tipologia 

- Estalvi i eficiència. 

- Criteris sanitaris. 

Criteris sanitaris 

La reutilització d’aigües, aigua de reg de la comunitat de 
regants o fins i tot d’aigües de pluja pel reg, comporta una 
càrrega molt important pel que assumeixi la citada gestió, que 
no pot venir únicament suportada per un planejament puntual, 
sinó que ha de ser una estratègia del municipi, generant, si és 
possible una xarxa d’aigües no potables pel reg. 

Es preveu l’adopció de doble xarxa en tots els espais públics, i 
concretament xarxa de reg i xarxa d’aigües de boca. 

 

B.4. fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
en l’edificació 

B.4.1. Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten un menor consum 
d’aigua 

es defineixen diferents mesures, tant d’estalvi com, en un 
segon nivell, de reutilització: 

- Foment de l'estalvi i eficiència. 

-Establir unes directrius per a la utilització de instal•lacions i 
mecanismes que afavoreixin l'estalvi com productes amb el 
distintiu d'etiqueta ecològica, en el capítol de "Productes i 
sistemes que afavoreixes l'estalvi d'aigua" DOGC núm 3321, de 
6 de Febrer de 2001, que conté: aixetes i elements de dutxa, 
limitadors de cabal, wàters, dispositius que estalvien aigua al 
wàter, i altres sistemes que afavoreixen l'estalvi. 

- Electrodomèstics més eficients en el consum. 

- Reutilització d’aigües grises, de les aigües de dutxes i banys, 
per a wàters. Aquesta mesura comporta la instal•lació d’un 
sistema de tractament d’aigües grises. 

- Reutilització d’aigües de pluja, per a reg i neteja de espais 
lliures privats. 

Percentatge d’estalvi d’aigua assolit amb els sistemes d’estalvi 
adoptats 

B.5. preservar i millorar la qualitat de l’aigua B.5.1. Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, la capacitat d’aquest 
per atendre la demanda del sector i els compromisos de finançament necessaris 

Dissenyar adequadament del sistema públic de sanejament en 
baixa amb el grau de precisió adequat per permetre’n 
l’execució immediata. Preveure-hi xarxes de sanejament 
separatives de les aigües blanques i els espais públics i privats 
necessaris. En general, adequar-se a les condicions establertes 
pel Reglament dels serveis públics de sanejament (Decret 
130/2003, de 13 de maig) 

En cas necessari, establir normativament la necessitat de 
sistemes de pretractament d’aigües residuals no domèstiques 

Percentatge d’aigües residuals abocades a la xarxa gestionades 
correctament (exigible: 100%) 

  B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública. Procurar dissenys dels 
sistemes de recollida d’aigües pluvials i dels sistemes de depuració natural en zones verdes i espais 
lliures ambientalment adequats 

Assumint la necessitat d’establir un sistema de xarxa 
separativa, el planejament planteja: 

- Suficiència de les instal•lacions de sanejament d’aigües 
residuals, que es tracta separadament 

- Tractaments específics per les aigües pluvials. La justificació 
del tractament d'aigües pluvials en xarxes separatives es 
deriva de que aquestes aigües en cap cas es poden considerar 
com a "netes", tant pels contaminants que arrosseguen com 
pels sòlids carretejats. 
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4.  AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DE MESURES 

4.1 B.1 PREVENIR EL RISC D’INUNDACIÓ, EVITANT 
L’AFECTACIÓ A BÉNS I PERSONES 

La prevenció del risc d’inundació evitant els efectes sobre bens i persones es 
concreta en dos objectius específics: 

 B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables 
(article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme) 

 B.1.2. Evitar els canvis de les condicions hidrogeològiques de la conca, ja sigui 
mitjançant la limitació d’usos o l’establiment de mesures de contorn 

B.1.1. DEFINIR L’ORDENACIÓ EN COHERÈNCIA A LA DELIMITACIÓ DE ZONES 
INUNDABLES (ARTICLE 6 DEL REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME) 

Els criteris de delimitació de les zones inundables, queden reflectits en el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(4682, 24.07.06), i concretament en l’article 6 i les disposicions transitòries 
primera, segona i tercera. 

Als efectes de l'aplicació de la directriu de planejament que estableix l'article 9.2 
de la Llei d'urbanisme, dins la zona inundable, que està constituïda per la llera 
dels rius i rieres i per aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del 
règim de corrents i de les planes d'inundació per episodis extraordinaris, s'ha de 
distingir la zona fluvial, la zona de sistema hídric i la zona inundable per episodis 
extraordinaris: 

 La zona fluvial és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les 
seves riberes i que l'instrument de planificació hidrològica corresponent 
delimita d'acord amb l'avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en 
compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva 
continuïtat. 

El planejament urbanístic ha de qualificar els terrenys inclosos en la zona 
fluvial com a sistema hidràulic i no hi pot admetre cap ús, llevat d'aquells 
previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 

 La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l'instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimita d'acord amb l'avinguda per al 
període de retorn de 100 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i 
ambientals i respectant la seva continuïtat.  

En la zona de sistema hídric el planejament urbanístic no pot admetre cap 
nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació 
sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al 
flux de l'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda. 

Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents: 

a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni 
tampoc l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les. 
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b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l'aire lliure, 
sense edificacions ni construccions de cap mena. 

c) Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables. 

d) L'establiment longitudinal d'infraestructures de comunicació i transport, 
sempre que permeti la preservació del règim de corrents. 

e) La implantació d'infraestructures de serveis i canonades, degudament 
soterrades i protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es 
garanteixi la no afecció a la qualitat de les aigües. 

f) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic. 

 La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable 
que l'instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de 
l'avinguda de període de retorn de 500 anys. En aquesta zona, atenent a les 
condicions d'inundació indicades en la delimitació establerta per la planificació 
hidrològica, el planejament urbanístic: 

a) No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d'edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què 
es produeixi la condició d'inundació greu.  

b) No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d'edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i 
d'emmagatzematge, en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris 
en què es produeixi la condició d'inundació moderada. 

c) No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona 
inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 
d'inundació lleu. 

La relació dels planejament amb l’espai fluvial es concreta en el riu Francolí i en 
els torrents que travessen Valls, pels quals s’han portat a terme l’estudi 
d’inundabilitat, en aquells àmbits on el PEF no arribava. 

Els usos, en el present planejament, s’han distribuït en base a aquest risc 
d’inundació, excloent SU o SUrb dels àmbits inundables. 

Per altra banda, la zonificació del SNU del municipi s’ha fet en relació al riu 
Francolí, i als tres torrents que travessen el terme i els seus tributaris, prenent de 
referència el període de recurrència de les inundacions i els trets morfològics que 
caracteritzen l’espai fluvial, definint en aquests àmbits els usos prioritaris, i 
limitant aquells que puguin interferir amb la dinàmica fluvial i els sistemes que 
l’acompanyen. 

En aquest context, la proposta del sòl no urbanitzable, en les diferents 
qualificacions urbanístiques, sempre inclou una component de zona que són rius i 
rieres, delimitada en base a aspectes geomorfològics i que en tot cas inclou les 
zones inundables. 
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Riu Francolí al seu pas per Valls 

 

L’àmbit fluvial i la plana inundable del riu Francolí, queden definits com espais de 
connexió en el Pla Territorial, que es recolza bàsicament en la xarxa hidrogràfica 
per a la seva definició. 

Per altra banda, la importància dels torrents de Valls, que creuen el nucli ha 
motivat el mandat, a partir del present POUM, d’un Pla Especial que abasti aquests 
àmbits fluvials. Aquest ha de resoldre també els aspectes relacionats amb la 
inundabilitat, especialment en els nous usos que es proposi com espais lliures 
estructurador del conjunt dels espais lliures de Valls. 

 

B.1.2. EVITAR ELS CANVIS DE LES CONDICIONS HIDROGEOLÒGIQUES DE LA CONCA, 
JA SIGUI MITJANÇANT LA LIMITACIÓ D’USOS O L’ESTABLIMENT DE MESURES DE 
CONTORN 

La transformació o consolidació de sòls amb cobertes rurals a cobertes urbanes 
comporta un canvi en les condicions d’infiltració en el sòl, i en funció de l’entitat 
de la conca, i la intensitat de la transformació, pot comportar un canvi de les 
condicions hidrològiques, generant un increment dels cabals punta, en una anàlisi 
de risc. 

En general, qualsevol transformació, pel seu caràcter acumulatiu, genera un 
increment, el qual pot ser perceptible o no, de les condicions hidrològiques de la 
de conca.  

Les estratègies són bàsicament dues: 

 Limitar els usos evitant un descens sensible dels llindars d’escolament. 

 Establir mesures de contorn, que poden ser: 

 Proposar usos dins el sector o fora de l’àmbit, en la pròpia conca que 
augmenti el llindar d’escolament, i per tant compensi l’increment del 
cabal punta. Per exemple, fixant una coberta arbòria espessa, o matollar 
en zones de conreu en els espais lliures. 

 Definir basses de laminació de l’increment diferencial dels cabals punta, 
preferentment en espais lliures, compatibles amb els seus usos específics. 
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En general, l’entitat del riu Francolí en relació al possible creixement definit per 
Valls pot ser no perceptible. En els torrent de Valls tampoc han de patir un canvi 
important de les condicions hidrològiques, o si més no ja l’han patit, amb el gran 
desenvolupament industrial que s’ha desenvolupat al nord del municipi. 

En tot cas, es fa un càlcul comparatiu del NC (nombre de corba) abans i després 
del planejament, prenent el municipi com entitat territorial. Els càlculs s’han 
realitzat seguint les Recomanacions tècniques per a la redacció d'estudis de zones 
inundables d'àmbit local, de l’Agència Catalana de l’Aigua (març de 2003). 

La distribució dels usos del sòl abans i desprès del planejament, es mostra en la 
següent taula, que pren com a base el mapa de cobertes editat pel DTS: 

 

 

 

Del càlcul del nombre de corba es pot determinar l’escolament fictici per a pluges 
ordinàries, com indicador pel canvi de les condicions hidrològiques: 

 

 

 

D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un augment d’escolament al 
voltant de 2,9 mm/any, i per tant poc significatiu, considerant el conjunt de la 
conca del Francolí. 

En tot cas, hi ha importants efectes sobre les conques tributàries, i especialment 
les que creuen Valls, amb una important modificació dels usos del sòl, 

BALANÇ D'USOS DEL SÒL EN EL MUNICIPI

Usos del sòl Actual Futur

m2 m2 m2 
Activitats extractives 16.422,7 813,6 -15609,14 -95,05%

Agrícola regadiu 14.147.000,0 14.147.000,0 0,00 0,00%

Agrícola secà 17.329.043,2 16.496.263,6 -832779,62 -4,81%

Forestal 13.793.784,0 13.247.453,4 -546330,55 -3,96%

Rius i rieres 724.922,8 747.582,3 22659,48 3,13%

Sols nus 642.893,1 212.792,0 -430101,04 -66,90%

Zones urbanes 9.021.151,2 10.823.312,1 1802160,87 19,98%

TOTAL GENERAL 55.675.217,0 55.675.217,0

Balanç

Mes Actual Planejament

Gener 0,0 0,0

Febrer 0,2 0,4

Març 0,6 0,9

Abril 0,0 0,1

Maig 1,0 1,4

Juny 0,0 0,0

Juliol 0,0 0,0

Agost 0,0 0,0

Setembre 1,3 1,8

Octubre 6,8 8,0

Novembre 0,2 0,3

Desembre 0,0 0,0

TOTAL 10,0 12,9

Diferència 2,9
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especialment industrial a les seves capçaleres, que fins i tot ha comportat la 
necessitat del desviament d’una d’elles en els desenvolupaments més recents. 

 

 
Desviament de la xarxa hídrica. La original està superposada al desenvolupament urbanístic 

 

4.2 B.2. PROTEGIR LA XARXA HÍDRICA I ELS ESPAIS FLUVIALS 

La protecció de la xarxa hídrica i dels espais fluvials es concreta en els següents 
objectius específics: 

 B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin el sòl urbà i les 
seves ribes. 

 B.2.2. Considerar els PEF en els cursos superficials on s’hagin definit, o els seus 
criteris. 

B.2.1. PROTEGIR ELS CURSOS D’AIGUA QUE TRAVESSIN O DELIMITIN EL SÒL URBÀ I 
LES SEVES RIBES. 

De la formulació del POUM se’n poden derivar la necessitat d’obres de defensa 
davant del risc d’inundacions, i/o la necessitat de traçat de nous serveis o 
infraestructures. En aquest sentit es tindran en consideració criteris específics amb 
l’objectiu de minimitzar les possibles alteracions generades per l’aplicació del 
Pla en els cursos d’aigua i les seves lleres i riberes, considerar-ne els efectes 
potencials, i adoptar les mesures preventives o correctores necessàries. En 
general es seguiran les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen amb l’espai fluvial” (Agència Catalana de l’Aigua). 

Seran especialment importants els creuament d’infraestructures, especialment 
vialitat als torrents de Valls, amb tots els nous ponts que es proposen. En aquest 
sentit s’haurà de preveure, pel seu caràcter de connector, no només la continuïtat 
de la llera, sinó dels sistemes naturals que l’acompanyen, amb una amplada 
mínima lliure a banda i banda del Sistema Fluvial al voltant de 15 metres. 

El POUM determina la necessitat de portar a terme un Pla Especial dels Torrents 
de Valls, en allò que fa referència al SU, amb l’objectiu de protegir-los i posar-los 
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en valor, tenint en compte la importància que tenen en aquest municipi, i 
especialment en la relació amb el sòl urbà. 

Aquest PE determinarà les actuacions a portar a terme i la zonificació específica 
en aquests àmbits. El POUM ha delimitat l’espai de torrents, diferenciant: 

 La llera 

 Els marges, que delimiten la llera 

 El “balcó”, que són aquells espais lliures plans que omplen el límit del marge 
amb el sòl urbà, definint el que s’ha anomenat un parc perifluvial. 

En el SNU s’ha definit, independentment de la qualificació urbanística, un 
component de zona transversal, delimitant l’espai fluvial des de criteris 
geomorfològics i de la vegetació que l’acompanya. 

Obres de Defensa 

En el present POUM no es preveuen específicament obres de defensa. Aquestes 
però, no es poden excloure del desenvolupament del pla especial, o altres 
infraestructures que es puguin plantejar. 

En general, per les proteccions locals que es puguin sol·licitar es preveurà: 

 Recebat amb terra vegetal i revegetació de l’escullera. 

 Continuïtat formal de la vegetació que acompanya la llera. 

Aquestes dues mesures tenen un caràcter general, sempre que no es proposin 
solucions que millorin la solució general proposada. En tot cas, les mesures 
proposades hauran de generar un paisatge de qualitat. 

Vialitat, infraestructures i serveis 

Actualment Valls té un greu problema de serveis a través de les lleres dels torrents. 
La xarxa unitària i molt antiga, presenta nombroses deficiències, amb una 
incidència important amb la qualitat de la llera del riu, i en coherència amb el seu 
ús potencial. 

Aquesta situació és tant acusada que fins i tot ha motivat la redacció d’un Pla 
Director per a proposar les mesures a portar a terme i un Pla de fases que haurà 
de ser coherent amb el POUM. 

De fet, la solució final és treure del fons de la llera els col·lectors unitaris que 
porten les aigües a l’EDAR, i ressituar-les en el parc perifluvial, amb unes 
dimensions suficients. 

En un altre magnitud s’ha de preveure la possibilitat de pas de noves 
infraestructures. Aquest pas haurà d’estar regulat en el Pla Especial que es portarà 
a terme. Malgrat això, en general es recomana que els serveis hauran d’anar lligats 
a la nova vialitat definida, i per tant no s’han de preveure excavacions en les 
lleres. En tots els casos, en la definició d’aquests passos d’infraestructures, s’haurà 
d’atendre a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Altres aspectes poden venir relacionats amb els punts de descàrrega de la xarxa 
d’aigües pluvials, que es porti fins a les lleres. En aquests casos, de concentració 
de cabals en cas de pluja, més enllà de les mesures definides per a evitar la 
descàrrega de contaminants, s’han de preveure, dissipadors d’energia, 
mitjançant la construcció de bases empedrades o de formigó, que evitin 
erosions en els punts de descàrrega. La definició formal d’aquests punts de 
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descàrrega estarà en consonància amb la naturalitat dels cursos, i de la qualitat 
dels paisatges dels espais lliures on s’inclouen. 

En tots els casos és aconsellable garantir la continuïtat del paisatge, travessant 
aquestes infraestructures que creuen els cursos superficials, donat el caràcter 
d’eix estructurant, en els espais lliures on s’insereixen, generant un “buffer” de 
vegetació al seu voltant. Aquesta continuïtat es pot suportar en aquest punts 
concrets, i com a mínim, sobre la zona de Servitud de Domini Públic Hidràulic, que 
en tots els casos s’ha de garantir. 

En aquests casos, es tindran en compte els aspectes relacionats en 
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
l’espai fluvial” redactades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

B.2.2. CONSIDERAR ELS PEF EN ELS CURSOS SUPERFICIALS ON S’HAGIN DEFINIT, O 
EN EL SEU DEFECTE ELS SEUS CRITERIS 

Els cursos principals en l’àmbit del planejament són el riu Francolí, i els Torrents 
de Valls (Xamorra, El Catllar/Sant Francesc, Sant Pou, Torrent del Puig). El primer 
és un curs superficial que dóna caràcter a tota la part Sud i Sud-Oest del terme, 
amb una gran superfície, mentre que els demés travesseb superfícies, i tenen una 
entitat molt més lineal. 

El primer, el Francolí, és un riu caracteritzat com a riu amb influència de zones 
càrstiques, segons la classificació del document IMPRESS. Inclou a la conca del 
Francolí la conca del Brugent, tram alt de la Glorieta fins a Alcover i tram baix del 
Francolí des de La Riba. 

El Torrent del Puig, que és la confluència dels torrents de Valls, respon a una 
tipologia de Rius Mediterranis de cabal variable. És una regió poc plujosa (< 600 
mm anuals), per la qual cosa les aportacions específiques són molt baixes (inferiors 
a < 40 hm3) amb un índex d’estiatge i variabilitat de cabal molt elevada (> 0.8). 
Inclou la conca alta del Francolí fins a la Riba i torrents del Puig i Vallmoll. 

 

 
Zonificació de l’espai fluvial (Font ACA. 2006) 
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En relació a la zonificació de l’espai fluvial els cursos superficials presenten tres 
tipologies: 

 El riu Francolí, de gran entitat i amb una plana al·luvial també de gran entitat, 
que suporta una activitat agrària molt intensiva. 

 

 
Riu Francoli, abans de la confluència amb el Torrent del Puig 

 

 Els torrents de Valls en el seu curs a través del SNU, encaixants i en un entorn 
molt eixut. 

 

 
Torrent de Sant Francesc, en les planes de secà del Pla de Santa Maria 

 

 Els mateixos torrents per l’interior del SU, encaixants i amb les lleres en certs 
punts completament transformades: 
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Torrent de la Xamorra, recorrent l’interior de Valls 

 

Segons les “Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial” (ACA 2006), dels 
cursos interceptats se’n poden distingir diferents tipologies: 

 

 

 

En relació a aquesta classificació, el cursos superficials respondrien a les següents 
tipologies: 

 B.2.2. LLERA MEANDRIFORME. En el cas del riu Francolí 

 B.1.2. RIU ENDEGAT que només conserva la llera, en el cas dels Torrents, si 
més no en la part urbana de Valls. 

Així, el planejament hauria de perseguir els següents objectius: 

 Conservar i potenciar la naturalitat del riu Francolí, especialment regulant els 
usos en els seus marges, fent-los més restrictius com més propers a la seva 
llera. De fet, es pot establir una zonificació en base a la recurrència de les 
inundacions, ja no únicament a nivell de risc, sinó també en base als trets 
morfològics. 
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 Recuperar la naturalitat dels torrents de Valls, tant en el SNU com en el SU en 
referència a la funcionalitat natural de la Zona Fluvial, i al paper que pot 
desenvolupar en relació a les zones agrícoles i urbanes pròximes: 

 Millora de la qualitat de les aigües 

 Millora del paisatge 

 Refugi de fauna 

 Parcs urbans, de continuïtat del SNU a través del SU 

El Pla Especial haurà de definir els usos previstos en els torrent i les accions 
concretes per conciliar l’ús públic i la naturalitat dels torrents 

En el cas del Francolí, s’haurà de tenir especial atenció al paper connector que li 
confereix el planejament territorial. 

4.3 B.3. GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE L’AIGUA I FOMENTAR-
NE L’ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ 

L’objectiu de garantir la disponibilitat d’aigua, i fomentar-ne l’estalvi i la 
reutilització en el municipi es concreta en diversos criteris i objectius específics: 

 B.3.1. Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les 
infraestructures per a l’abastament. 

 B.3.2. ORDENACIÓ. Adoptar una ordenació i zonificació del sector congruent 
amb la capacitat dels recursos hídrics, d’acord amb la quantificació de la 
demanda generada per als distints usos. 

 B.3.3. GESTIÓ. Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües 
al seu destí i ús, i en conseqüència preveure xarxes diferenciades per a les 
diferents qualitats i usos. Els sistemes separatius, s’adoptaran també per les 
de les aigües pluvials i residuals generades en el propi sector. 

En relació a això es defineixen els criteris i objectius diferenciats: 

 Reutilització d’aigües, per a cada tipologia 

 Estalvi i eficiència. 

 Criteris sanitaris. 

B.3.1. GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE RECURSOS HÍDRICS I LA SUFICIÈNCIA DE LES 
INFRAESTRUCTURES PER A L’ABASTAMENT 

La suficiència de recursos i infraestructures es divideix en dos capítols: 

 Abastament d’aigua 

 Sanejament d’aigües residuals 

Abastament d’aigua 

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els 
criteris facilitats per l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció els usos s’estima les 
següents dotacions: 
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ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DE LA DEMANDA D’AIGUA ORIGINADA (FONT ACA) 

ABASTAMENT POBLACIÓ PERMANENT (LITRES/PERSONA I DIA) 

Tipus Activitat industrial en el municipi 

 Alt Mitjà Baix 

Poblacions < 10.000 hab 280 250 220 

50000< Poblacions < 10.000 hab 310 280 250 

 

Abastament població ocasional (litres/ dia plaça ocupada) 

Tipus Consum   

Càmping 120   

Apartaments 150   

Hotel 240   

Abastament població ocasional (litres/ dia plaça ocupada) 

Habitatges aïllats 380   

Abastament industrial  

Tipus Equivalències  

Industria d'us general 150 hab/ha neta  

Terciari 60 hab/ha neta  

Equipaments 50 hab/ha  

Reg zona verda 100 hab/ha  

Neteja vials 75 hab/ha  

 

S’ha fet una estimació dels consums d’aigua analític, prenent de referència l’estat 
actual del municipi de Valls, en relació al seu sòl urbà consolidat. Per tant, queden 
exclosos els usos en sòl urbanitzable i els sòls no consolidats. 

Per estimar la demanda de cada ús, només es diferencien els usos que tenen una 
delimitació molt clara, que en el cas de l’estat actual de Valls, és possible fer-ho 
en relació als sòls residencials (incloent els equipaments o zones verdes) i pels sòls 
industrials, al nord del nucli. 

Contràriament, en el cas de la proposta es té un major detall i es pot diferenciar 
les diferents qualificacions, residencial, terciari, equipaments, industrial, .... 

En les següents taules es mostra els consums teòrics segons les estimacions de 
l’Agència, en base als usos, residencial o industrial per l’estat actual, i més 
detallat, pel planejament proposat, en dos quadres: 

 Previsió d’abastament, fa referència a la demanda de la proposta de 
planejament, excloent per tant allò que està consolidat, amb els estàndards 
de l’Agència 

 Contrast estat actual consolidat: es fa una estimació del què, amb els 
estàndards de l’Agència, gastaria avui Valls 
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D’aquí se’n desprèn que els consums estimats estan molt per sobre dels consums 
reals mesurats. Tal com s’ha exposat en aquest annex, el consum actual de Valls, 
considerant tots les usos associats a la xarxa d’abastament, és de 202,56 l/ 
persona i dia, mentre que l’estimat, segons els estàndards de l’ACA és de 446.45 
l/persona i dia. 

 

P R E V I S I O N S   D ' A B A S T A M E N T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)

Nombre d'habitatges 7551 Ud 280 l/hab i dia 3.995,99

Equipaments 201815 m2 50 hab equiv/ha 203,83

Industria 0 m2 150 hab equiv/ha 0,00

Industria logística / Terciari 119317 m2 60 hab equiv/ha 144,61

Verd privat 0 m2 100 hab equiv/ha 0,00

Verd públic (parcs i jardins) 414758 m2 50 hab equiv/ha 418,91

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 l/s i ha 0,00

Serveis tècnics 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Vialitat 401381 m2 75 hab equiv/ha 608,09

TOTAL PARCIAL 5.371,43

Pèrdues prevsites 10% 537,14

Mitjana (l/hab/dia) 414,02

TOTAL (m3/dia) 5.908,58

TOTAL (m3/any) 2.156.630,09

C O N T R A S T    E S T A T     A C T U A L    C O N S O L I D A T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)

Nombre d'habitatges 13269 Ud 202 l/hab i dia 5.065,84

Equipaments 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Industria 3374652 m2 75 hab equiv/ha 5.112,60

Industria logística / Terciari 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verd privat 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verd públic (parcs i jardins) 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 l/s i ha 0,00

Serveis tècnics 0 m2 5 hab equiv/ha 0,00

Vialitat 0 m2 10 hab equiv/ha 0,00

TOTAL PARCIAL 10.178,44

Pèrdues prevsites 10% 1.017,84

Mitjana (l/hab/dia) 446,45

TOTAL (m3/dia) 11.196,28

TOTAL (m3/any) 4.086.641,99
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Les estimacions de consum de l’Agència doblen les reals mesurades a Valls. 

Per tal d’avaluar la suficiència de recursos per donar servei als creixements 
previstos per Valls, s’ha sol·licitat informe a SOREA, que és la companyia 
subministradora a Valls. Aquesta, en un informe de data Abril de 2013, que 
s’annexa al final d’aquest document, xifra en 1.638.029 m3/any, el sobrant d’aigua 
a Valls, que correspon a 4.488 m3/dia, incloent recursos propis i aliens. 

 

SOBRANT  D’AIGUA A VALLS 

Captació Total Recurs 

VALLS m3/any  

Pou Baiona I 230.741 Propi 

Pou Baiona II 119.860 Propi 

Pou Xamorra 142.903 Propi 

Pou Polígon 2 354.942 Propi 

Pou Mina I i II 75.653 Propi 

Pou Nou 0 Propi 

Pou Polígon 3 245.879 Propi 

Pou Polígon 3 173.448 Propi 

CATS 110.745 Consorci d’aigües de Tarragona 

TOTAL VALLS 1.343.427  

PICAMOIXONS   

Pou Avellaners 14.037 Propi 

Pou Vinya 26.846 Propi 

Pou Peixera 6.964 Propi 

Pou Lafarge 105.996 Propi 

TOTAL PICAMOIXONS 153.843 Propi 

FONTSCALDES   

Pou 3 30.014 Propi 

TOTAL FONTSCALDES 30.014 Propi Alié 

 1.638.029 1.527.284 110.745 

TOTAL (m3/any)  70,01% 29.99% 

Font. SOREA 2013 

 

Aquest sobrant, suposant que Valls seguirà gastant el mateix per habitant que ara, 
permet un creixement de 11.549,62 habitatges nous, que està molt per sobre dels 
habitatges proposats pel POUM que són 7.551. 

Balanç d’aigua 

Des d’una visió territorial es pot incloure també el sector primari, i fer un balanç 
del POUM, comparant l’estat actual, i la proposta. En aquest context prenen 
especial importància els àmbits de regadiu, importants a Valls i que configuren un 
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ampli espai del SNU. La millora d’aquests àmbits de regadiu són una peça 
fonamental per a poder oferir un balanç positiu en relació al cicle de l’aigua. 

S’incorpora en el balanç també el diferencial d’escolament superficial considerant 
la impermeabilització del sòl degut als nous usos plantejats. 

 

 

 

Sanejament d’aigua 

L’ús de l’aigua comporta alhora la necessitat del sanejament de les aigües 
residuals, que sempre serà necessari malgrat les mesures de reutilització i 
reciclatge de les aigües allà on es generin. 

Les necessitats de sanejament s’estimen com un 80 % de l’abastament, resultat 
d’extreure aquells conceptes que no generen retorn, com els espais lliures, la 
neteja de carrers o la part proporcional d’espais lliures en la resta 
d’aprofitaments. 

D’aquest, i en base als escenaris d’abastament s’aproximen les necessitats 
d’abastament: 

 

BALANÇ D'AIGUA
E S T A T     A C T U A L 

Usos del sòl Valor Ut m3/any %

Agrícola regadiu 14.147.000,0 m2 9000,00 m3/ha any 12.732.300,00 84,11%

Habitatge + Industria (1) 25.016,0 habitants 202,56 l/hab dia 1.849.542,95 12,22%

Escolament superficial (2) 9,98 mm - - 555.762,65 3,67%

Altres SD SD SD SD 0,00 0,00%

TOTAL ACTUAL 15.137.605,60 100,00%

E S T A T     P R O P O S T A

Usos del sòl Valor Ut m3/any %

Agrícola regadiu 14.147.000,0 m2 5500,00 m3/ha any 7.780.850,00 71,46%

Habitatge + Industria (1) 32.306,0 habitants 202,56 l/hab dia 2.388.524,73 21,94%

Escolament superficial (2) 12,91 mm - - 718.835,03 6,60%

Altres SD SD SD SD 0,00 0,00%

TOTAL PROPOSTA 10.888.209,76 100,00%

B A L A N Ç    D' A  I G U A

Usos del sòl Valor Ut m3/any %

Agrícola regadiu 0,00 m2 9000,00 m3/ha any -4.951.450,00 116,52%

Habitatge + Industria (1) 7290,00 Ut 202,56 l/hab dia 538.981,78 -12,68%

Escolament superficial (2) 2,93 mm - - 163.072,39 -3,84%

Altres SD SD SD SD 0,00 0,00%

TOTAL PROPOSTA -4.249.395,84 100,00%

(1) Equivalent en nombre d'habitants, si hi estadístiques

(2) Es fa un càcul aproximat de l'escolament generat al municipi Actual i Futur

R E SU M  P E R  S E C T O R S

Sector Actual Futur Ut

Domèstic i industrial 58,65 75,74 l/s

Sector primari 403,74 246,73 l/s

Dotac ions

Dotac ions

Dotac ions
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Tot i aquestes previsions Valls té un greu problema de interferència de la xarxa 
d’aigües residuals amb aigües procedents de la captació de surgències en els 
aqüífers, captant gran quantitat d’aigües no residuals, saturant, malgrat no li 
correspondria, l’EDAR existent. 

Alhora, aquesta interferència fa circular aigües d’aparent bona qualitat per la 
xarxa de sanejament, fent-la atractiva per portar a terme captacions incontrolades 
per ús fonamentalment agrari, cosa que comporta una degradació important de les 
lleres dels torrents de Valls. 

El document PSARU 2005 fa una reprogramació de les obres noves i relaciona 
ordenadament una llista exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes existents 
exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, agrupades en dos 
escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014).  

P R E V I S I O N S   D E   S A N E J A M E N T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)

Nombre d'habitatges 7551 Ud 280 l/hab i dia 6.342,84

Equipaments 201815 m2 50 hab equiv/ha 169,52

Industria 0 m2 150 hab equiv/ha 0,00

Industria logística / Terciari 119317 m2 60 hab equiv/ha 120,27

Verd privat 0 m2 0 hab equiv/ha 0,00

Verd públic (parcs i jardins) 414758 m2 0 hab equiv/ha 0,00

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 l/s i ha 0,00

Serveis tècnics 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Vialitat 401381 m2 75 hab equiv/ha 505,74

TOTAL PARCIAL 7.138,38

Increment d'aportació a xarxa unitaria (5%) 356,92

Mitjana (l/hab/dia) 525,20

TOTAL (m3/dia) 7.495,30

TOTAL (m3/any) 2.735.782,68

C O N T R A S T    E S T A T     A C T U A L    C O N S O L I D A T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)

Nombre d'habitatges 13269 Ud 168 l/hab i dia 6.687,58

Equipaments 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Industria 3374652 m2 75 hab equiv/ha 4.252,06

Industria logística / Terciari 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verd privat 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verd públic (parcs i jardins) 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 l/s i ha 0,00

Serveis tècnics 0 m2 5 hab equiv/ha 0,00

Vialitat 0 m2 10 hab equiv/ha 0,00

TOTAL PARCIAL 10.939,64

Increment d'aportació a xarxa unitaria (20%) 2.187,93

Mitjana (l/hab/dia) 523,46

TOTAL (m3/dia) 13.127,56

TOTAL (m3/any) 4.791.560,96
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El PSARU 2007 (revisió 2010)  preveu diverses actuacions en el municipi de Valls, 
que concretament són: 

 

ESCENARI 2006 AL 2008 I ESCENARI 2009 AL 2014 

Codi PSARU Actuació Pressupost (€) 

13012 Terciari per a reg agrícola al sistema de sanejament de 
Valls  

600.000  

17017 Ampliació d'EDAR i bombament. Eliminació d'aigües 
blanques. 

400.000  

26018 Canvi del punt d'abocament del retorn de l'aigua 
tractada al sistema de Valls 

245.088  

11289  EDAR i col·lectors de Fontscaldes  199.000  

11290  EDAR i col·lectors de Picamoixons 474.400  

 

Les actuacions del PSARU van doncs encarades a la resolució d’aquesta 
problemàtica en relació a les aigües blanques. El POUM presenta, en base al Pla 
Director elaborat per l’empresa explotadora, diverses propostes: 

 Construcció de dos nous col·lectors que permetin alliberar la llera del torrent 
de la Xamorra dels col·lectors actuals que circulen pel seu interior i estan en 
molt mal estat, captant les aigües en cada un dels seus marges 

 Construir un nou col·lector, des de la zona industrial, que reculli les aigües 
que vessen per l’Est, pel marge del torrent de Sant Francesc, fins a l’EDAR 
actual, com alternativa a construir una nova EDAR a la zona industrial, o 
ampliar l’existent. 

 Millorar la xarxa de reg, complementàriament a les obres que ja s’han portat 
a terme, millorant la xarxa de transport i evitant la captació en els col·lectors 
de sanejament. 

 Reserves de sòl per a la construcció de les EDAR de Picamoixons i Fontscaldes. 

A més, amb caràcter general, de conformitat amb l’apartat 6.4 del PSARU 2005, 
dintre del subapartat Sanejament de creixement urbà, on es preveu la subscripció 
d’acords voluntaris entre l’Administració amb competències urbanístiques, 
l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris per tal de formalitzar el compromís 
de col·laboració en matèria de sanejament de creixements urbanístics, el 
promotor del planejament derivat que es derivi del POUM haurà de posar-se en 
contacte amb l’ACA per tal que aquesta determini en fase de redacció del 
planejament derivat, si es pot admetre la connexió de la xarxa d’aigües residuals 
del sector a l’EDAR, d’acord amb el grau de saturació i les previsions del PSARU 
2005. 

En cas de no ser viable la connexió al sistema públic de sanejament, el 
planejament derivat haurà de preveure el sistema depuratiu propi i caldrà realitzar 
una reserva d’espai destinats a implantar els sistemes de depuració pròpia. 

Les masies o cases rurals que generin aigües residuals hauran de tenir un sistema 
de tractament de les aigües residuals. I les que no es trobin connectades a la xarxa 
pública de sanejament hauran de complir l’establert a la instrucció tècnica 
aplicable al sanejament autònom, aprovat pel Consell d’Administració de l’ACA 
amb data 20 de novembre de 2008. 
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B.3.2. ORDENACIÓ. ADOPTAR UNA ORDENACIÓ I ZONIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT 
CONGRUENT AMB LA CAPACITAT DELS RECURSOS HÍDRICS, D’ACORD AMB LA 
QUANTIFICACIÓ DE LA DEMANDA GENERADA PER ALS DISTINTS USOS. 

El present apartat fa referència a l’ús de l’aigua dels espais lliures, tant públics 
com privats. La proposta dels nou planejament tant en tipologia, com en la seva 
formulació, té una gran importància en la sostenibilitat en l’ús de l’aigua. 

Des d’un punt de vista general, la zona climàtica del planejament presenta un 
balanç negatiu, per tant sembla raonable, com a objectiu general, establir 
estratègies conservadores quant a l’ús de l’aigua i el seu consum. 

En el SNU les estratègies d’estalvi o eficiència més determinants tenen caràcter 
sectorial, i per tant a desenvolupar en un nivell de planificació superior, i que 
abasta un gestor supramunicipal, en aquest cas una comunitat de regants. 

Quant a l’àmbit urbà, en principi, els nous planejaments s’hauran de com de cicle 
tancat, específicament en els usos exteriors (espais lliures, tant públics com 
privats). Aquesta estratègia es pot plantejar en dos estadis successius: 

 Quant a balanç, evitant un increment en l’ús de l’aigua, prenen com a 
referència els usos actuals del sòl. 

 Preveure la reutilització de les aigües generades. (Aquest aspecte es tracta 
en l’apartat següent, B.3.3. GESTIÓ) 

Així les estratègies hauran de tendir a compensar els balanços d'aigua del nou 
planejament. En general, la transformació efectiva d’usos comporta un increment 
de la impermeabilització del sòl, i per tant un increment de l’escolament 
superficial. Ajustar els consums en els espais lliures, al volum d’aigua derivat 
d’aquest canvi de les condicions del sòl, és una estratègia que tanca el balanç d’ús 
de l’aigua entre l’estat actual i el futur planejament. 

L’estimació de la diferència d’escolament, a l’escala del POUM,  s’ha fet amb una 
metodologia específica de càlcul de l’escolament generat per pluges ordinàries, i 
del Número de Corba segons la metodologia de Soil Conservation Service.  

Quant a les pluges, es prenen de referència dels últims anys disponibles, d’on 
s’extreuen tres anys de referència, el més plujós, el menys plujós i un any mig. 

Quant als usos del sòl es comparen els actuals, i els futurs, prenent de base dels 
actuals, el plànols de cobertes del DTS 

L’increment d’escolament es proposa com la dotació d’aigua de reg en l’espai 
urbà. Limitant la superfície de reg (consum equivalent ETo) a les necessitats 
cobertes per aquest volum d’aigua, tancant el cicle en l’àmbit des d’un punt de 
vista de balanç. 

Es valora el % de sols no impermeabilitzats, prenent el valor com un indicador. Per 
la realització d’aquests indicador, i alhora altres estimacions relacionades amb el 
cicle de l’aigua, es fan una sèrie d’estimacions que serveixen tant per unificar 
l’estimació dels volums d’aigua necessaris, com també pel càlcul de l’eficiència 
(indicador d’estalvi), de les mesures portades a terme. Es defineixen tres 
coeficients correctors: 

 Coeficient corrector I (Ocupació de parcel·la): % D’ocupació de parcel·la per 
l’edificació. És a dir, superfície de projecció de l’edificació. S’estima un 
percentatge mig per a cada tipus d’ús de sòl, en els nous creixements. 
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 Coeficient corrector II (C.Corr): % de superfície no ocupada directament per 
l’edificació que s’estima que no està impermeabilitzada, és a dir no 
pavimentada, i on seria possible regar. És a dir zones excloses de la coberta i 
alhora no pavimentades. 

 

COEFICIENT CORRECTOR DE SUPERFÍCIES NO OCUPADES PER L’EDIFICACIÓ 

Usos C.Corr (%) 

Habitatge unifamiliar 50% 

Habitatge plurifamiliar 50% 

Equipament privat 50% 

Verd privat 80% 

Industria pesant/tallers 50% 

Industria logística/ neta 50% 

Terciari/ Oficines 50% 

Vialitat i aparcament 10% 

Equipaments públics 0% 

Verd públic (parcs i jardins) 80% 

Verd públic (verds de protecció) 0% 

Reserves 0% 

Serveis Tècnics 0% 

Altres 100% 

(*) El percentatge fa referència a la superfície no impermeabilitzada. 

 

 Coeficient corrector III. (S.reg) Superfície de reg en el sòl no ocupat, és a dir 
dedicada a plantacions o coberta herbàcia. En general s’estima un 50 % de la 
superfície no ocupada. 

En la següent taula es mostren les diferencies d’escolament entre l’estat actual i 
el planejament futur, així com el percentatge de zones no impermeabilitzades en 
relació a la superfície total de les zones de creixement: 

 

INDICADORS D’ORDENACIÓ EN RELACIÓ AL CICLE DE L’AIGUA 

Municipi Sup (m2) Escolament (mm) Sup. no 
impermeable 

(m2) 

Sup. no 
impermeable 

( %) 

 (1) Estat 
Actual 

Planejament Diferencial (2) (2) 

Valls 2.617.613 9,98 12,91 2,93 872.386 33,33 

(1) Aproximat en base a la delimitació de la base SIG del DMAH. 

(2) En base als supòsits realitzats, respecte al sòl delimitat com Urbà 

 

Finalment, en la següent taula, es mostra la limitació de superfície de reg, prenent 
com a valor de referència la ETo (Evapotranspiració de referència) 
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LIMITACIÓ DE LA SUPERFICIE DE REG 

Municipi Sup (m2) 
(1) 

Limitació de la 
superfície de reg (m2) 

Sup. respecte zones no 
impermeable (%) 

Sup. respecte el SU 
(%) 

Valls 2.617.613 214.973 24,64 8,21 

(1) Total de superfície dels nous desenvolupaments 

 

B.3.3. GESTIÓ. AJUSTAR LES FONTS DE SUBMINISTRAMENT I LA QUALITAT DE LES 
AIGÜES AL SEU DESTÍ I ÚS, I EN CONSEQÜÈNCIA PREVEURE XARXES DIFERENCIADES 
PER A LES DIFERENTS QUALITATS I USOS. 

En relació a això es defineixen els criteris i objectius diferenciats: 

 Criteris sanitaris. 

 Estalvi i eficiència. 

 Reutilització d’aigües, per cada tipologia 

Criteris sanitaris. 

Els criteris sanitaris recollits en el Reial Decret 1620/2007, estableixen els usos 
paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades. En 
principi, aquests criteris s’assumiran tant per els aigües procedents de segon ús, 
és a dir reutilitzades, o aigües de pluja en espais públics, donat que és necessari, 
en tots els casos garantir els paràmetres de qualitat, per a l’ús d’aigües no 
potables. 

En principi, el reg d’espais esportius, parcs i jardins, fonamentalment dels espais 
lliures està permès per aquest tipus d’aigua. Queden exclosos, els definits en 
l’article 4 del citat Reial Decret, destacant, en relació als nous planejaments: 

 L’ús de boca. 

 L’ús en instal·lacions hospitalàries i similars, i per tant extensives, des de la 
prudència, a les zones verdes dins els recintes d’equipaments sanitaris que es 
puguin desenvolupar en els nous sectors. 

 Per l’ús de làmines ornamentals i fonts en espais públics o interiors d’edificis 
públics. 

El marc legal estableix classes de qualitat i valors màxims admissibles de 
determinats paràmetres. Les classes de qualitat relacionades amb el planejament 
són les següents: 

 

QUALITATS DEFINIDES EN EL REIAL DECRET 1620/2007 

Us Qualitat Descripció 

1. Usos Urbans 1.1. Residencial. a) Reg de jardins privats 

  b) Descàrrega d’aparells sanitaris 

 1.2. Serveis a) Reg de zones verdes urbanes (parcs, camps 
esportius i similars) 

  b) Neteja de carrers 

  c) Sistemes contra incendis 
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  d) Rentat industrial de vehicles 

 

L’autocontrol de qualitat per aquests usos és el següent: 

 

CRITERIS DE QUALITAT DE REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES SEGONS ELS SEUS USOS. 

Ús de l’aigua previst Valor màxim admissible 

 (1) (2) (3) (4) Altres 

1. USOS URBANS 

Qualitat 1.1. Residencial. 

a) Reg de jardins privats 

b) Descàrrega d’aparells 
sanitaris 

1 0 10 2 Altres contaminants continguts en 
l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals: s’haurà de limitar 
l’entrada d’aquests contaminants al 
medi ambient. En el cas de que es 
tracti de substàncies perilloses 
s’haurà d’assegurar el respecte a les 
NCA (Normes de qualitat ambiental. 
Legionella spp. 100 UFC/l, si existeix 
risc d’aerosolització) 

Qualitat 1.2. Serveis  

a) Reg de zones verdes 
urbanes (parcs, camps 
esportius i similars) 

b) Neteja de carrers 

c) Sistemes contra 
incendis 

d) Rentat industrial de 
vehicles 

1 200 20 10 

(1). Nematodes intestinals (ous/10 l) 

(2). E. coli. (UFC/100 ml) 

(3). Sòlids en suspensió (10 mg/l) 

(4). Terbolesa (UNT) 

Font. Reial Decret 1620/2007, estableixen els usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la 
utilització d’aigües regenerades 

 

Per tal de garantir un seguiment de la qualitat, es defineix també una freqüència 
de mostreigs, també en funció dels usos de l’aigua: 

 

FREQÜENCIA MÍNIMA DE MOSTREIG I ANÀLISI DE CADA PARÀMETRE. 

Ús de l’aigua Valor màxim admissible 

 (1) (2) (3) (4) Altres 
contaminants 

1. USOS URBANS  

Qualitat 1.1 i 1.2 

Quinzenal 2 cops 
setmana 

Setmanal 2 cops 
setmana 

L’organisme de 
conca valorarà la 
freqüència d’anàlisi 
sobre la base de 
l’autorització de 
l’abocament o 
regeneració 

(1). Nematodes intestinals (ous/10 l) 

(2). E. coli. (UFC/100 ml) 

(3). Sòlids en suspensió (10 mg/l) 

(4). Terbolesa (UNT) 
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Font. Reial Decret 1620/2007, estableixen els usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la 
utilització d’aigües regenerades 

 

Per tant, la reutilització d’aigües, aigua de reg de la comunitat de regants o fins i 
tot d’aigües de pluja pel reg, comporta una càrrega molt important pel que 
assumeixi la citada gestió, que no pot venir únicament suportada per un 
planejament puntual, sinó que ha de ser una estratègia del municipi, generant, si 
és possible una xarxa d’aigües no potables pel reg. 

En tot cas, per a no condicionar usos futurs es preveu l’adopció de doble xarxa en 
tots els espais públics, i concretament: 

 Xarxa de reg 

 Xarxa d’aigües de boca 

Ambdues xarxes seran continues fins als límits de l’espai públic per a permetre la 
connexió d’un operador exterior. 

Reutilització d’aigües, per cada tipologia 

La reutilització és un pas més en la sostenibilitat del municipi on, un cop formulat 
amb un cert equilibri, es pugui preveure la reutilització de les aigües generades. 
Aquest segon pas, a més de les millores ambientals que se li puguin atribuir, 
comporta una càrrega important de gestió. 

Les aigües recollides, ja siguin de teulades o carrers, no són netes, o en tot cas, 
no tenen les garanties sanitàries de les aigües potables. El fet de projectar 
aquestes aigües amb sistemes de reg, pot comportar aerosols amb efectes 
potencialment negatius per a la població. La utilització doncs d’aquestes aigües 
comporta la necessitat de sistemes de tractament, com cloració, ultraviolats o 
ozó, que limitin la càrrega de patògens fins a nivells tolerables, i alhora portar a 
terme els protocols de seguiment, tal com s’ha exposat , per garantir el bon 
funcionament de les infraestructures de tractament i de la qualitat de les aigües. 

En aquest sentit doncs, des d’un punt de vista de gestió, no sempre és aconsellable 
portar a terme aquest segon nivell, en referència a la reutilització, més exigent 
quant a la gestió. Únicament es podria plantejar la reutilització des d’un operador, 
que explotés una xarxa d’aigües no potables pel reg, per tot el municipi. 

En principi no es preveu la reutilització d’aigües de pluja per a espais lliures 
públics. Únicament es preveu la reutilització en espais lliures privats sempre 
que la pròpia comunitat assumeixi alhora la reutilització d’aigües grises, per a 
la descàrrega de sanitaris, donat que comporten la mateixa gestió i per tant 
comparteixen la seva càrrega. 

En cas de plantejar-se la reutilització d’aigües de pluja, aquesta únicament es 
preveu a partir de les aigües de teulada, establint en base a la superfície d’aquest, 
també uns requeriments mínims de dipòsit, per unitat de superfície de reg. 
Aquesta estratègia permetria, prenent dades d'un any mig, disminuir 
substancialment les necessitats d'aigua per aquest concepte, amb les següents 
relacions: 

 Volum de dipòsit per unitat superfície de reg: 100 l/m2 

 Relació superfície teulada – reg: 3-1 
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Sempre, per a no condicionar usos futurs es preveu l’adopció de doble xarxa en 
tots els espais lliures públics i privats, i concretament: 

 Xarxa de reg. 

 Xarxa d’aigües de boca 

Ambdues xarxes seran continues fins als límits del sòl públic, per a permetre la 
connexió d’un operador exterior. 

Quant a aigües subàlvies, degudes a esgotaments continuats per necessitats 
d’explotació d’infraestructures, soterranis o d’altres, en cas d’existir es podrà 
plantejar la seva reutilització. 

No es preveu, en cap cas, la utilització d’aigües regenerades, d’EDAR, o de 
qualsevol altra procedència, llevat de que siguin subministrades per un operador 
específic, utilitzant la reserva de xarxa prevista, i amb les garanties de gestió 
exigibles per a l’ús d’aquests tipus d’aigua. 

Estalvi i eficiència. 

Per altra banda, l’estalvi amb les mesures d’ordenació definides, i 
d’infraestructura i gestió, en els casos on es planteja reutilització, han d’anar 
acompanyades de mesures d’eficiència, que es basen en: 

 Eficiència en els sistemes d’aplicació. 

 Limitació de pèrdues 

 Dotació de sistemes de gestió i control de la xarxa. 

El reg és una part important de la despesa d’aigua en els espais lliures. En aquest 
sentit s’han de proposar sistemes de reg eficient. 
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Eficiència en els sistemes d’aplicació 

En principi farà referència al reg, proposant la utilització de sistemes de reg 
eficients. En tots els casos els projectes de reg dels espais lliures hauran de 
garantir una eficiència del reg mínima del 70 %. En general serà normatiu la 
utilització: 

 Arbrat d’alineació, reg per degoteig. 

 Masses arbustives i entapissants: reg per degoteig. 

 Superfície de prada o gespa: reg per degoteig enterrat, difusors o aspersors. 

Limitació de pèrdues 

En el càlcul de les necessitats d’aigua, s’estima una pèrdua per fuites en la xarxa 
de fins un 10 %. Tot i assumir la possibilitat d’aquestes pèrdues, en principi, seria 
desitjable evitar-les, o si més no limitar-les en aquelles punts on són conegudes. 

En les xarxes d’abastament generals, en les pròpies illes, o en les de reg, la 
limitació de pèrdues és limita a una bona execució de les instal·lacions, i a 
preveure mecanismes de control. 

Altres punts de pèrdues en zones urbanes, són les làmines d’aigua i concretament 
les piscines. En aquest últim cas, tant en les públiques com privades s’haurà de 
preveure la construcció d’un vas de compensació amb una doble reixa o canal 
perimetral que permeti recuperar les pèrdues per esquitxades.  

En tots els casos les llicències d’obres per la construcció de piscines aniran 
acompanyades amb un certificat d’estanqueïtat emès per una ECA o professional 
col·legiat. 

Dotació de sistemes de gestió i control de la xarxa 

El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i 
la detecció de fuites. En general, a més dels comptadors individuals per abonats, 
s’haurà de preveure: 

 Espais lliures privats: comptador individualitzat. 

 Espais lliures públics: comptador individualitzat per parc, diferenciant la xarxa 
de reg i neteja, de la xarxa de boca, o altres tipus d’origen de l’aigua. 

 Vialitat:, seguint els criteris dels espais públics, diferenciant la xarxa de reg i 
neteja, de la xarxa de boca. El reg de l’arbrat viari, podrà provenir de 
escomeses, i per tant dels mateixos comptadors, però en tot cas sol·licitarà 
una sectorització interior, amb un element de control individualitzat. 

Quant als sistemes de reg, en tots els casos s’instal·laran programadors de reg 
telecomandats, connectats a xarxa de telefonia, o radio, en funció de les 
preferències de l’Ajuntament, o gestor d’aigües de reg. La instal·lació 
d’electrovàlvules dels diferents sectors de reg serà aquella que permeti el 
telecomandament. En tot cas, no es permetrà electrovàlvules autònomes ni 
sistemes aïllats del comandament centralitzat per a cada zona verda. 

Es dissenyarà, conjuntament amb l’empresa subministradora d’aigua, un sistema 
de detecció de fuites, per a cada tipologia d’aigua. La gestió d’aquests elements 
serà a càrrec del propi gestor. 
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4.4 B.4. FOMENTAR L’ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA 
EN L’EDIFICACIÓ. 

B.4.1. PRIORITZAR AQUELLES TIPOLOGIES URBANÍSTIQUES I EDIFICATÒRIES QUE 
COMPORTEN UN MENOR CONSUM D’AIGUA 

El consum de les persones i de les activitats, és pot considerar independent de 
l’àmbit del planejament. El consum per aigua de boca, en principi, serà el mateix 
per persona, o per superfície equivalent de terciari o equipaments, en un 
emplaçament o en un altre. Per tant, hi ha una certa independència, més enllà de 
la suficiència de recursos, d’aquest consum en relació a l’àmbit del planejament, 
quan la reflexió exclou els que s’han anomenat usos exteriors, i que estarien 
relacionats amb el model urbanístic. En aquest apartat només es fa referència a 
ús d’habitatge i terciari, o equipaments definits pel planejament, evitant els usos 
d’equipaments, no definits específicament, o industrials, que necessiten una 
anàlisi específica per a cada implantació. 

El Decret d’Ecoeficiència estableix diferents directrius en relació al cicle de 
l’aigua: 

Article 3 

Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua 

3.1 Els edificis han de disposar d’una xarxa de sanejament que separi les 
aigües pluvials de les residuals. Aquesta separació s’ha de mantenir, com a 
mínim, fins a una arqueta situada a l’exterior de la propietat o si això no fos 
possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
S’admet una única connexió a la xarxa pública en el cas que aquesta no disposi 
d’un sistema separatiu d’aigües. 

3.2 Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, 
estaran dissenyades per economitzar aigua o disposaran d’un mecanisme 
economitzador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per 
minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica 
mínima d’utilització superior a 1 bar. 

3.3 Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble 
descàrrega o de descàrrega interrompible. 

3.4 En edificis d’ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de lavabos i dutxes 
disposaran obligatòriament de mecanismes temporitzadors o bé detectors de 
presència per al seu funcionament. 

 

Article 6 

Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius 

6.1 En la construcció de l’edifici, caldrà obtenir una puntuació global mínima 
de 10 punts mitjançant la utilització d’alguna/s de les solucions constructives 
següents: 

a) Construcció de façana ventilada en l’orientació sud-oest (± 90°): 5. 

b) Construcció de coberta ventilada: 5. 

c) Construcció de coberta enjardinada: 5. 
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d) Utilització de sistemes preindustrialitzats com a mínim en el 80% de la 
superfície de l’estructura: 6. 

e) Utilització de sistemes preindustrialitzats, com a mínim, en el 80% de la 
superfície dels tancaments exteriors: 5. 

f) En el cas d’edificis d’habitatges, en què el 80% d’aquests rebin en l’obertura 
de la sala 1 hora d’assolejament directe entre les 10 i les 12 hores solars en 
el solstici d’hivern: 5. 

g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents 
tancaments verticals exteriors en un 10% respecte al paràmetre fixat en el 
punt 4.1: 4. 

h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents 
tancaments verticals exteriors en un 20% respecte al paràmetre fixat en el 
punt 4.1: 6. 

i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents 
tancaments verticals exteriors en un 30% respecte al paràmetre fixat en el 
punt 4.1: 8. 

j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de 
l’edifici: 5. 

k) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials 
de l’edifici: 8. 

l) Utilització almenys d’un producte obtingut del reciclatge de residus (residus 
de la construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per subbases, 
paviments, panells aïllants i d’altres usos: 4. 

m) En el cas que hi hagi una fase de demolició prèvia, reutilització dels residus 
petris generats en la construcció del nou edifici: 4. 

n) Que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin d’una ventilació 
creuada natural: 6. 

o) Utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció 
i/o refrigeració) de l’edifici: 7. 

p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, 
sempre que al sistema d’enllumenat emprat no li afecti l’encesa i apagada 
sovintejada: 3. 

q) En els edificis d’habitatges, quan les obertures dels tancaments exteriors, 
ja siguin sobreexposats o exposats segons NRE-AT/87, i sense perjudici del que 
dictamina l’annex 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, disposin de solucions 
de finestra, doble finestra o balconeres en les que el conjunt (marcs + 
envidraments) tinguin un aïllament mínim a so aeri R de 28 dBA: 4. 

r) En els edificis d’habitatges, quan els elements horitzontals de separació de 
propietats o usuaris diferents, així com també les cobertes transitables, 
disposin de solucions constructives en les que el nivell d’impacte normalitzat 
Ln en l’espai subjacent no sigui superior a 74 dBA: 5. 

6.2 Al menys una família de productes dels emprats en la construcció de 
l’edifici, entenent com a família el conjunt de productes destinats a un 
mateix ús, haurà de disposar d’un distintiu de garantia de qualitat 
ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió 
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Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta 
ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/ 2001 o tipus 
III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

 

Per valorar l’eficàcia de les mesures, el primer pas és establir uns llindars o 
consums per tal de determinar el nivell d’eficiència. És a dir, partir d’un valor 
estàndard, i uns objectius de millora dins d’un interval viable. Aquests, no tenen 
per que ser fixos, sinó variables i subjectes a la millora continua a partir de les 
millors tècniques disponibles. 

S’estableixen tres llindars (FONT. ITEC 2003): 

 Consum estàndard d’aigua a l’habitatge: 168 litres/persona i dia que és el que 
es pot esperar d’un ús normal de l’aigua, amb la tecnologia actual, i sense una 
voluntat d’estalvi ni de despesa. 

 Consum objectiu: 80 litres/persona i dia. Llindar definit com objectiu a 
assolir. És un concepte de planificació, i pot estar determinat per altres 
experiències, i alhora definit per l’administració competent. 

 Consum viable: 72 litres/ persona i dia. Obtingut mitjançant l’aplicació de 
sistemes eficients d’estalvi disponibles al mercat. 

 

 

 

CONSUMS D'AIGUA I CAPACITAT D'ESTALVI EN L'HABITATGE

VOLUMS D'ESTALVI
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Dutxa 70 35 n 35 0 0

Water 42 0 n 0 0 42

Lavabo 30 18 n 12 0 0

Rentadora 10 6 n 0 4 0

Cuina 5 3 n 2 0 0

Rentavaixella 5 4 n 0 1 0

Altres 6 6 n 0 0 0

SUMA (litres/habitant i dia) 168 80 72 49 5 42 49 5 42

ESTALVI (%) 52 57 29 3 25

CONSUM PLANEJAMENT (M3/DIA) 2.398 1.142 1.028 699 71 599

CONSUM PLANEJAMENT (M3/ANY) 875.122 416.725 375.052 -255.244 -26.045 -218.780

ESTALVI (M3/ANY) 0 458.397 500.070 255.244 26.045 218.780

Font:. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (2003)

CONSUMS CONCEPTES D'ESTALVI
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Per assolir aquests valors es defineixen diferents mesures, tant d’estalvi com, en 
un segon nivell, de reutilització: 

 Foment de l'estalvi i eficiència. 

 Establir unes directrius per a la utilització de instal·lacions i mecanismes 
que afavoreixin l'estalvi com productes amb el distintiu d'etiqueta 
ecològica, en el capítol de "Productes i sistemes que afavoreixes l'estalvi 
d'aigua" DOGC núm 3321, de 6 de Febrer de 2001, que conté: aixetes i 
elements de dutxa, limitadors de cabal, wàters, dispositius que estalvien 
aigua al wàter, i altres sistemes que afavoreixen l'estalvi. 

 Electrodomèstics més eficients en el consum. 

 Reutilització d’aigües grises, de les aigües de dutxes i banys, per a wàters. 
Aquesta mesura comporta la instal·lació d’un sistema de tractament d’aigües 
grises. 

 Reutilització d’aigües de pluja, per a reg i neteja de espais lliures privats. 

Resultat d’això la possibilitat de reducció del consum és certament important, amb 
tecnologies disponibles i econòmicament viables. 

 

En consum domèstic, la utilització de dispositius de reducció de cabal en aixetes i 
altres comandaments és el que es mostra més efectiu, tot i que l’estalvi per 
utilització d’aigües grises també és certament important. 

 

AVALUACIÓ D’ESTALVI EN HABITATGES I ANY 

Municipi Habitatge (m3) 

 Estàndard Viable (*) % Estalvi 

Valls 875.122 416.725 52 % 

(*) El consum viable és el que s’aconsegueix amb les mesures proposades 
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Quant als indicadors proposats: 

 Percentatge d’estalvi d’aigua assolit amb els sistemes d’estalvi adoptats, és 
comú a tots els sectors, donat que es calcula sobre persones i habitatges, 
resultant en un estalvi del 52 % 

 Percentatge d’habitatges, d’equipaments i d’altres edificacions amb gestió 
d’aigües grises integrada: objectiu 50 % 

 Percentatge d’habitatges, d’equipaments i d’altres edificacions amb gestió 
d’aigües de pluja integrada: objectiu 50 %,  desitjable 100 % 

En aquest còmput s’exclouen els edificis d’equipaments sanitaris i similars, on 
aquestes mesures no estan permeses en base al Reial Decret 1620/2007, 
estableixen els usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització 
d’aigües regenerades 

4.5 B.5. PRESERVAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA 

Per preservar i millorar la qualitat de l’aigua, es formulen diversos criteris i 
objectius, i en alguns casos mesures que transcendeixen el planejament i es 
deriven de mandats legislatius. Els concrets que es plantegen pel planejament són: 

 B.5.1. Garantir la connectivitat amb el sistema de sanejament i la capacitat 
d’aquest per atendre la demanda del planejament i els compromisos de 
finançament necessaris.  

 B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública. 

B.5.1. GARANTIR LA CONNECTIVITAT AMB EL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN 
ALTA, LA CAPACITAT D’AQUEST PER ATENDRE LA DEMANDA DEL SECTOR I ELS 
COMPROMISOS DE FINANÇAMENT NECESSARIS.  

Aquesta garantia passa per: 

 Assegurar la capacitat del sistema públic de sanejament en alta i la 
connectivitat en funció de la situació actual i de les previsions del Programa 
de sanejament de les aigües residuals urbanes (PSARU) i, si és el cas, les 
possibles obres d’ampliació i millora del sistema de sanejament que siguin 
necessàries per admetre l’increment de cabals d’aigües residuals generat pel 
planejament 

 Dissenyar adequadament el sistema públic de sanejament en baixa amb el grau 
de precisió adequat per permetre’n l’execució immediata. Preveure-hi xarxes 
de sanejament separatives de les aigües blanques i els espais públics i privats 
necessaris. En general, adequar-se a les condicions establertes DECRET 
130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics 
de sanejament. 

La generació d’aigües, en funció del seu origen, pel planejament s’estima en base 
a la demanda. En principi, malgrat part del consum d’aigua es retorna al sistema 
de sanejament, aquests últims tenen més capacitat que els d’abastament, donat 
l’existència de xarxes unitàries i la incorporació d’aigües de pluja, per a petits 
períodes de retorn, al sistema de sanejament. Per exemple, en l’àmbit metropolità 
de Barcelona, el volum d’abastament ha estat l’any 2008 de 240 hm3, mentre que 
el volum d’aigua tractada ha estat de 280 hm3, que correspon a un increment del 
17 %. Per tant la generació d’aigües residuals s’estima en: 
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Aquestes estimacions es deriven de les previsions d’abastament en base a les 
estimacions de l’ACA. En tot cas, els consums actuals de Valls estan mot per sota, 
i per tant també la generació teòrica d’aigües residuals. 

El fet però és que la EDAR està al límit de la saturació, quant en principi hauria de 
ser suficient pel conjunt del nucli, degut a les interferències exposades, 
comportant una captació important d’aigües blanques, que a més d’incrementar 
el volum de tractament el dificulten, per la seva baixa càrrega contaminant. 

El POUM preveu la millora dels col·lectors, que avui circulen per l’interior dels 
torrents, i un nou col·lector, per l’Est, que connectaria la conca vessant 
corresponent del sector industrial amb l’EDAR. 

P R E V I S I O N S   D E   S A N E J A M E N T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)

Nombre d'habitatges 7551 Ud 280 l/hab i dia 6.342,84

Equipaments 201815 m2 50 hab equiv/ha 169,52

Industria 0 m2 150 hab equiv/ha 0,00

Industria logística / Terciari 119317 m2 60 hab equiv/ha 120,27

Verd privat 0 m2 0 hab equiv/ha 0,00

Verd públic (parcs i jardins) 414758 m2 0 hab equiv/ha 0,00

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 l/s i ha 0,00

Serveis tècnics 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Vialitat 401381 m2 75 hab equiv/ha 505,74

TOTAL PARCIAL 7.138,38

Increment d'aportació a xarxa unitaria (5%) 356,92

Mitjana (l/hab/dia) 525,20

TOTAL (m3/dia) 7.495,30

TOTAL (m3/any) 2.735.782,68

C O N T R A S T    E S T A T     A C T U A L    C O N S O L I D A T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)

Nombre d'habitatges 13269 Ud 168 l/hab i dia 6.687,58

Equipaments 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Industria 3374652 m2 75 hab equiv/ha 4.252,06

Industria logística / Terciari 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verd privat 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verd públic (parcs i jardins) 0 m2 50 hab equiv/ha 0,00

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 l/s i ha 0,00

Serveis tècnics 0 m2 5 hab equiv/ha 0,00

Vialitat 0 m2 10 hab equiv/ha 0,00

TOTAL PARCIAL 10.939,64

Increment d'aportació a xarxa unitaria (20%) 2.187,93

Mitjana (l/hab/dia) 523,46

TOTAL (m3/dia) 13.127,56

TOTAL (m3/any) 4.791.560,96
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Aquestes actuacions permetrien disminuir la càrrega dels col·lectors, evitant els 
efectes derivats sobre la qualitat de la llera dels torrents quan creuen el nucli 
urbà, i evitar la captació d’aigües blanques disminuint la càrrega de l’EDAR i 
augmentant la seva eficiència. 

Aquestes actuacions estan parcialment incloses en el PSARU 2005, o les 
complementen. 

 

ESCENARI 2006 AL 2008 I ESCENARI 2009 AL 2014 

Codi PSARU Actuació Pressupost (€) 

13012 Terciari per a reg agrícola al sistema de sanejament de 
Valls  

600.000  

17017 Ampliació d'EDAR i bombament. Eliminació d'aigües 
blanques. 

400.000  

26018 Canvi del punt d'abocament del retorn de l'aigua 
tractada al sistema de Valls 

245.088  

11289  EDAR i col·lectors de Fontscaldes  199.000  

11290  EDAR i col·lectors de Picamoixons 474.400  

 

Quant al finançament, l’Agència Catalana de l’Aigua estableix els “Criteris i 
metodologia del càlcul aplicables als convenis de sanejament previstos al PSARU 
2005”. En base a aquests criteris, cada un dels planejaments derivats haurà de 
contemplar la signatura de conveni corresponent, i fer-se càrrec de les 
despeses de connexió que en resultin. 

Els indicadors en relació al sanejament resulten doncs: 

 Percentatge d’aigües residuals abocades a la xarxa gestionades 
correctament: 100 % 

B.5.2. ASSEGURAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES PLUVIALS ABOCADES A LA LLERA 
PÚBLICA 

La qualitat de les aigües en relació al nou planejament, dependrà de la seva gestió. 
En general, s’ha d’assegurar les mesures de contenció per tal d’evitar efectes 
sobre les aigües superficials i subterrànies, evitant doncs processos de 
contaminació difosa pel canvi d’usos derivats del planejament. 

Assumint la necessitat d’establir un sistema de xarxa separativa, el planejament 
planteja: 

 Suficiència de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals, que es 
tracta separadament 

 Tractaments específics per les aigües pluvials. La justificació del tractament 
d'aigües pluvials en xarxes separatives es deriva de que aquestes aigües en cap 
cas es poden considerar com a "netes", tant pels contaminants que arrosseguen 
com pels sòlids carretejats.  

En definitiva, si intuïtivament sembla que portar les pluvials a la xarxa natural 
de desguàs és ambientalment correcte, l'experiència indica que 
l'arrossegament de sòlids, (plàstics, llaunes, ...) hidrocarburs (olis, 
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combustibles, ) etc ..., pot comportar una degradació de la llera receptora. 
Així, sembla aconsellable un tractament previ. 

Aquests tractaments previs tenen més sentit en zones densament poblades, o 
sectors d’activitats econòmiques i poder no tant en urbanitzacions menys 
denses. 

 

CONCENTRACIÓ MITJANA DE CERTS COMPOSTOS EN LES AIGÜES D'ESCOLAMENT SUPERFICIALS 
D'AUTOPISTES, CARRETERES I VIALS EN CENTRES D'HABITATGES I COMERCIALS (MG/L I ANY) 

Compost Concentració mitjana en aigües d'escolament 
superficial 

 Carreteres i autopistes 
(mg/l) 

Zones residencials i 
comercials (mg/l) 

DBO 24 12 

DQO 160 94 

Nitrogen total (Kjendal) 3 2,3 

Fosfat 0,9 0,5 

Plom 4,3 0,24 

Coure soluble 0,19 0,05 

Cadmi 0,02 - 

Niquel 5 - 

Olis i greixos 9 - 

Hidrocarburs aromàtics policíclics 4,6 - 

Pesticides i herbicides 0,03 - 

Font: US DOT, 1986; US EPA, 1982. 

Nota: els nivells de plom han caigut de manera espectacular pel canvi de combustibles en 
automòbils, i actualment arriben a nivells inapreciables. 
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Es pot fer una correlació amb l’equivalent de població que genera aquest nivells 
de contaminació quedaria: 

 

 

El resultat equivalent en habitants, per Fosfat i DQO (factor menys i més 
desfavorable, respectivament) pel present planejament es mostra en la següent 
taula: 

 

Compost Total any (kg) Contingut mitjà 
ARU (mg/l) (*)

Equivalent en 
habitants

DBO 56,61 100 12

DQO 443,42 160 61

Nitrogen total (Kjendal) 10,85 25 10

Fosfat 2,36 7 7

Plom 1,13

Coure soluble 0,24

EQUIVALÈNCIA AMB AIGÜES RESIDUALS URBANES

Font: US EPA, 2000. "Constructed Wetlands and Aquatic Plant Systems for 
Municipal Waswater Tractment"
S'estima una producció actual de 125 l/ persona i dia
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Compost mg/l (mg/l g Kg

DBO 24 12 4.435.745 4.435,74

DQO 160 94 34.746.669 34.746,67

Nitrogen total (Kjendal) 3 2,3 850.184 850,18

Fosfat 0,9 0,5 184.823 184,82

Plom 4,3 0,24 88.715 88,71

Coure soluble 0,19 0,05 18.482 18,48

Cadmi 0,02 -

Niquel 5 -

Olis i greixos 9 -

Hidrocarburs aromàtics policiclics 4,6 -

Pesticides i herbicides 0,03 -

CONCENTRACIÓ MITJANA DE CERTS COMPOSTOS EN LES AIGÜES D'ESCOLAMENT SUPERFICIALS 

Valors calculats 

URBANITZACIÓ

Nota: els nivells de plom han caigut de manera espectacular pel canvi de combustibles en 

automòbils, i actualment arriben a nivells inapreciables.

Font: US DOT, 1986; US EPA, 1982.
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Que comporta una equivalència de: 

 

 

 

És a dir, l’aportació de compostos contaminants de les aigües d'escolament 
superficial, equival a l'aportació sense depurar d'una població significativa, i per 
tant, no són aigües que es puguin considerar netes 

Les fraccions gruixudes arrossegades també produeixen impactes, tot i que la 
implicació sobre la qualitat de les aigües és menor, produint efectes indirectes 
especialment sobre la fauna en els medis fluvials i costaners receptors. 

Es poden preveure dos tipus de mesures correctores: 

 Desbast previ de les aigües pluvials, per tal de retenir els plàstics llaunes etc., 
que venen arrossegats per l'aigua 

 Depuració amb filtres verds, de les aigües pluvials abans d'abocar- les a les 
lleres. 

Aquestes estructures de tractament es dimensionaran per un període de retorn no 
superior a 2 anys, entenent que són els primers litres de cada precipitació els que 
arrosseguen la majoria de les substàncies contaminants, i que són les pluges 
ordinàries les que comporten els majors danys, més enllà dels efectes immediats 
tant aparents o catastròfics de les grans avingudes. 

Cal valorar també, que quan s’inicia una pluja, la primera aigua és pot considerar 
residual, i l'arrossegament de contaminants diversos, desaconsella l'abocament a 
la llera. En aquest sentit, cal plantejar una connexió amb la xarxa de residuals per 
aquestes aigües, tot assumint la pèrdua d’un cabal constant d'aportació de les 
pluvials a les residuals durant tot l'episodi de pluja. 

Així, en general, les aigües pluvials es connectaran a la xarxa existent, si l’àmbit 
és continuïtat o està inserit en una trama urbana, o es portaran a llera pública. En 
aquest últim cas s’hauran de preveure mecanismes de tractament per evitar 
afeccions al medi. Aquests podran ser elements anti-DSU, enterrats o en 
superfície. Les seves dimensions seran les mínimes per a tractar la pluviometria 
d’un període de retorn no inferior a 2 anys. Contindran com a mínim: 

 Desbast d’elements gruixuts. 

 Separació d’hidrocarburs. 

Compost Total any (kg) Contingut 

mitjà ARU 

(mg/l) (*)

Equivalent en 

habitants

DBO 4.435,74 100 972

DQO 34.746,67 160 4.760

Nitrogen total 850,18 25 745

Fosfat 184,82 7 579

Plom 88,71

Coure soluble 18,48

EQUIVALÈNCIA AMB AIGÜES RESIDUALS URBANES

Font: US EPA, 2000. "Constructed Wetlands and Aquatic Plant Systems 

for Municipal Waswater Tractment"
S'estima una producció actual de 125 l/ persona i dia
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En cas d’estar integrats en els espais lliures, podran incorporar també tractaments 
terciaris. Els elements bàsics de la instal·lació, en aquest últim cas són els 
següents: 

 Repartidor. 

 Separació de les primeres aigües cap una arqueta sifònica, connectada amb la 
xarxa de residuals 

 Sorral, sobre una gran superfície (susceptible d'ús públic) 

 Desbast mitjançant reixa 

 Recollida en una arqueta de separació d'hidrocarburs per flotació. 

 Repartidor. 

 Filtratge final en un llit de graves revegetat. 

 Abocament a llera. 

Aquests elements són susceptibles de ser integrats en les zones verdes, i fins i tot 
aconsellable, pel paper educatiu i de manteniment a que obliguen. 

Aquestes condicions també s’hauran d’incorporar en els sobreeixidors de la xarxa 
de sanejament existent, per a reduir les afeccions, o localitzar-les. 

En l’àmbit que afecta als torrents, aquestes consideracions les incorporarà i les 
formalitzarà el Pla Especial dels torrents de Valls. 
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5.  NORMATIVA 

El cicle de l’aigua es sustenta en set apartats: 

 Limitació de superfícies de reg. 

 Reutilització d’aigües de pluja. 

 Xarxa d’abastament. 

 Xarxa de sanejament. 

 Protecció d’abocaments al medi. 

 Material en l’edificació. 

 Protecció del medi i recursos hídrics. 

 

LIMITACIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

És limita la superfície màxima de reg d’espais lliures, tant públics com privats, a 
aquella que es pot regar amb el volum d’aigua generat per l’increment 
d’escolament, calculat per pluges ordinàries, entre els usos actuals del sòl i els 
usos previstos pel planejament. 

La superfície de referència és la següent: 

 

LIMITACIÓ DE LA SUPERFICIE DE REG 

Municipi Sup (m2) 
(1) 

Limitació de la 
superfície de reg (m2) 

Sup. respecte zones no 
impermeable (%) 

Sup. respecte el SU 
(%) 

Valls 2.617.613 214.973 24,64 8,21 

(1) Total de superfície dels nous desenvolupaments 

 

Aquest volum d’aigua està determinat en base a la ETo (Evapotranspiració de 
referència). L’increment o decrement de superfície de zones verdes, es farà 
proporcionalment, corregint la ETo en base als coeficients de conreu (Kc) de les 
espècies previstes. 

Per a la conversió a altres tipus de conreu s’utilitzaran els següents valors: 

 

VALORS DE REFERÈNCIA DE KC PER CONVERSIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

Conreu Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

ETo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Gespes 0,61 0,64 0,75 1,04 0,95 0,88 0,94 0,86 0,74 0,75 0,69 0,60 

Aigua 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Arbustives 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 
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REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES 

Es recomana la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, en 
tots els edificis d’habitatge. 

La unitat mínima de gestió és un bloc d’habitatges. 

En aquelles edificacions que no estiguin destinades a l’habitatge, en funció dels 
seus usos, es farà un estudi específic que haurà de valorar la idoneïtat de implantar 
sistemes de reutilització d’aigües grises. 

La reutilització d’aigües grises, tot i que puguin donar-se excepcions, en funció 
dels estudis de viabilitat, serà norma general. 

Queden exclosos de la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, 
els edificis destinats a usos hospitalaris o similars. 

En tot cas s’atendrà a allò que especifica el Reial Decret 1620/2007, pel qual 
s’estableixen els usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització 
d’aigües regenerades, o la norma que el modifiqui. 

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DE PLUJA. 

Es recomana que tots els edificis d’habitatge, usos terciaris o equipaments privats, 
portaran a terme la captació d’aigües de pluja per al reg i neteja dels espais lliures 
dins de la seva parcel·la. 

L’aigua destinada al reg i neteja d’aquests espais lliures provindrà exclusivament 
de teulades, i altres superfícies no practicables. La possibilitat de reg està sempre 
subjecte a la suficiència de zones de captació, i a una capacitat mínima 
d’emmagatzematge. En aquest sentit, s’haurà de garantir: 

 Superfície mínima de captació: 3 m2 de superfície de captació per m2 de 
superfície de reg (consum equivalent ETo). 

 Volum de dipòsit: 100 l per m2 de superfície de reg (consum equivalent ETo) 

La xarxa d’aigües de reg incorporarà tots aquells mecanismes de tractament i 
gestió, per assegurar la seva qualitat sanitària, atenent allò que estableix Reial 
Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els usos paràmetres de qualitat i 
autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades., o  la norma que el 
modifiqui. 

XARXA D’ABASTAMENT 

Es preveurà com a mínim en tots els espais lliures tant públics com privats, dues 
xarxes d’abastament d’aigua. Una d’aigua potable, apta per a l’ús de boca, i una 
segona prevista per a l’ús d’aigües regenerades per al reg i la neteja. La necessitat 
d’aquesta segona xarxa és independent de si es porta a terme, o no, l’ús d’aigües 
regenerades o de pluja. 

Ambdues xarxes s’hauran de dissenyar per tal de preveure la possibilitat de 
l’abastament extern per un operador d’aigües de boca, i d’aigües regenerades. 

La xarxa d’abastament, tant general com privada, disposarà dels aparells de 
seccionament que permetin limitar els usos en cas de sequera, i per tant, en tots 
els casos es disposarà de seccionadors i xarxes independents, a partir d’aquest 
punt, i per: 

 Usos de boca 
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 Xarxa de boques de reg per a neteja. 

 Xarxa de reg. 

 Xarxa de fonts i usos ornamentals, i piscines. 

El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i 
la detecció de fuites. En general, a més dels comptadors individuals per abonats, 
s’haurà de preveure: 

 Espais lliures privats: comptador individualitzat. 

 Espais lliures públics: comptador individualitzat per parc, diferenciant la xarxa 
de reg i neteja, de la xarxa de boca, o altres tipus d’origen de l’aigua. 

 Vialitat:, seguint els criteris dels espais públics, diferenciant la xarxa de reg i 
neteja, de la xarxa de boca. El reg de l’arbrat viari, podrà provenir de 
escomeses d’espais lliures públics, i per tant dels mateixos comptadors, però 
en tot cas sol·licitarà una sectorització interior, amb un element de control 
individualitzat. 

Quant als sistemes de reg, en tots els casos s’instal·laran programadors de reg 
telecomandats, connectats a xarxa de telefonia, o radio, en funció de les 
preferències de cada Ajuntament, o gestor d’aigües de reg. La instal·lació 
d’electrovàlvules dels diferents sectors de reg serà aquella que permeti el 
telecomandament. En tot cas, no es permetrà electrovàlvules autònomes ni 
sistemes aïllats del comandament centralitzat per a cada zona verda. 

Es dissenyarà, conjuntament amb l’empresa subministradora d’aigua, un sistema 
de detecció de fuites, per a cada tipologia d’aigua. La gestió d’aquests elements 
serà a càrrec del propi gestor. 

PISCINES 

Tant en les piscines públiques com privades s’haurà de preveure la construcció 
d’un vas de compensació amb una doble reixa o canal perimetral que permeti 
recuperar les pèrdues per esquitxades. 

En tots els casos les llicències d’obres per la construcció de piscines aniran 
acompanyades amb un certificat d’estanqueïtat emès per una ECA o professional 
col·legiat. 

XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament serà separativa, discriminant en dues xarxes les aigües 
residuals de les aigües pluvials. 

En el cas però de la previsió d’aigües esgotament permanents, provinents de 
soterranis en edificació o infraestructures soterrades, es preveurà una tercera 
xarxa independent per aquest tipus d’aigua. 

Sempre que la seva qualitat ho permeti, el destí d’aquestes aigües serà la pròpia 
recàrrega de l’aqüífer, d’on prové, la reutilització en els espais lliures o altres usos 
compatibles, o finalment l’abocament a llera pública. 

PROTECCIÓ D’ABOCAMENTS AL MEDI. 

La xarxa de sanejament serà separativa, de manera que es diferenciaran les aigües 
residuals, de les aigües pluvials. 
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Les aigües residuals, es gestionaran a les corresponents Estacions Depuradores 
d’Aigües Residuals 

Les aigües pluvials, es connectaran a la xarxa de pluvials existent, si l’àmbit és 
continuïtat o està inserit en una trama urbana, o es portaran a llera pública.  

En aquest últim cas s’hauran de preveure mecanismes de tractament per evitar 
afeccions al medi. Aquests podran ser elements anti-DSU, enterrats o en 
superfície. Les seves dimensions seran les mínimes per a tractar la pluviometria 
d’un període de retorn no inferior a 2 anys, i asseguraran com a mínim: 

 Desbast d’elements gruixuts. 

 Separació d’hidrocarburs. 

En cas d’estar integrats en els espais lliures, incorporaran també tractaments 
terciaris. 

MATERIALS AMB DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL 

Els aparells sanitaris, com vàters, lavabos, dutxes aixetes o altres, hauran de 
disposar d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente, 
o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 
14.024/ 2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

PROTECCIÓ DEL MEDI I DELS RECURSOS HÍDRICS 

En cas que existeixin pous dins l’àmbit del planejament, tant en l’espai públic com 
en parcel·la privada, el projecte d’urbanització cal que contempli les mesures per 
evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer, d’acord amb l’òrgan 
competent en matèria d’aigua. Quan així es determini i quan sigui possible, 
s’adequarà administrativament l’aprofitament dels pous per al seu possible ús per 
a reg. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’ambient atmosfèric es divideix en quatre vectors, que fan referència a: 

 Impacte acústic 

 Impacte lumínic 

 Impacte electromagnètic 

 Impacte per contaminació atmosfèrica 

Els objectius de protecció general i el marc legal que els regula és diferent per a 
cada un dels aspectes exposats. 

1.1 IMPACTE ACÚSTIC 

La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu dels nivells 
acústics del medi, i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat 
ambiental del territori. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica, 
que recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre Verd de la lluita 
contra el soroll, i que s'han plasmat en la normativa comunitària. Aquesta llei té 
com a trets més significatius: 

1. Considerar la contaminació acústica des del punt de vista de les immissions. 

2. Delimitar el territori en zones de sensibilitat acústica en funció d'uns objectius 
de qualitat, en base als seus usos. 

3. Realitzar la regulació d'un règim específic per a les infraestructures de 
transport, amb l'establiment de zones de soroll per garantir uns mínims de 
qualitat en les noves construccions, i amb l'establiment de tot un seguit de 
mesures per minimitzar l'impacte acústic en les construccions existents 
afectades per soroll i vibracions. 



ANNEX 4. QUALITAT ATMOSFÈRICA. 1. INTRODUCCIÓ 

 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 4 DE 49 

El planejament urbanístic ve especialment relacionat amb el segon aspecte, quant 
a ser coherent la ordenació amb les fonts de soroll, les quals són presents en 
diversos sectors, especialment relacionades amb infraestructures del transport 
viari, ferroviari, i aeri. 

1.2 IMPACTE LUMÍNIC 

L’enllumenat artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a 
l’habitabilitat de les zones urbanes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és 
també necessari per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, 
comercials o productives. No obstant això, un disseny o un ús inadequats de les 
instal·lacions d’enllumenament té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat 
i el medi ambient, en la mesura que s’estiguin alterant, d’una manera 
desordenada, les condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores 
nocturnes. 

A més, un enllumenament nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té 
una incidència directa i immediata en el consum de les fonts d’energia i fa possible 
un notable estalvi energètic. 

Així doncs, cal buscar mecanismes que permetin donar resposta a la problemàtica 
que planteja un enllumenament nocturn inadequat, i a les formes de contaminació 
lumínica que en derivin, sense oblidar en cap moment la importància que 
l’enllumenament nocturn té com a element essencial per a la seguretat ciutadana, 
per a la circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les 
zones habitades 

El marc legal que regula la contaminació lumínica, està contingut bàsicament en: 

 LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi. 

 REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

Els objectius del planejament en relació a l’enllumenament provenen dels propis 
del marc legislatiu: 

1. Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en 
benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

2. Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors 
mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat. 

3. Evitar la intrusió lumínica en entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les 
molèsties i els perjudicis. 

4. Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
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1.3 IMPACTE ELECTROMAGNÈTIC 

L’objecte de l’estudi de riscos de camps magnètics és l’acotament de la distància 
mínima de seguretat d’un emissor de camp magnètic a la resta de la població per 
tal de garantir-ne el seu benestar. 

No hi ha legislació específica que estableixi nivells màxims respecte els camps 
electromagnètics, o en tot cas els valors són generals i gens restrictius, i en principi 
no responen a la realitat urbana dels nous planejaments. 

En el present document s’analitzen recomanacions d’organismes internacionals, 
com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), o altres països, on aquests aspectes 
estan regulats específicament en relació als usos del territori. 

1.4 IMPACTE PER LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors: les 
activitats que puguin emetre contaminants, i la meteorologia, que fa dispersar 
aquests contaminants. 

La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme 
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
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2.  ESTAT ACTUAL 

2.1 IMPACTE ACÚSTIC 

Actualment, en el municipi de Valls no hi ha aprovats cap ordenança de soroll ni 
el mapa de capacitat acústica. 

Per determinar la qualitat acústica en l’actualitat dins del municipi de Valls, s’ha 
realitzat una anàlisi de les fonts de soroll. Aquestes estan lligades bàsicament a 
infraestructures de transport existents, que responen bàsicament a quatre vies de 
comunicació amb un volum de trànsit considerable: la N-240, que voreja el nucli 
de Valls pel nord; la C-37/C-51, que limita amb la part sud; la T-742/C-421, que 
comunica la C-37 amb Picamoixons; i la TV-2034, que uneix Valls amb la població 
de Puigpelat. 

A part d’aquestes vies de comunicació, es troba en construcció l’autovia Tarragona 
– Montblanc (A-27), on en el tram Variant de Valls – Montblanc hi ha certificat un 
15% de l’obra. Durant la fase de redacció d’aquest document l’obra es troba 
aturada. 

 

 
Nivells de soroll en període diürn en el municipi de Valls 
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El trànsit ferroviari és la segona font de soroll existent produïda per 
infraestructures. Existeixen dues línies: la Línia Barcelona - (Aeroport) - Vilanova 
– Picamoixons (XC08) i la Línia Tarragona - Reus – Lleida (XC05). Si bé la línia XC08 
travessa tot el municipi d’est a oest, la línia XC05 es situa a l’extrem nord-est de 
l’àmbit, limitant el nucli urbà de Valls i Alcover. 

No existeix cap altra font de soroll al municipi de Valls susceptible de produir un 
impacte acústic destacat. 

Així doncs, de l’anàlisi anterior, es pot concloure que existeixen diferents elements 
que previsiblement poden suposar una font de soroll per al municipi de Valls, i que 
per tant, els objectius ambientals en relació a elles seran especialment 
importants.  

El resum d’aquestes fonts de soroll és el següent: 

 N-240 (C/421) 

 C-37 (C-14B) 

 N-240 (C-51) 

 T-742 

 N-240a 

 Línia Barcelona - (Aeroport) - Vilanova – Picamoixons (XC08) 

 Línia Tarragona - Reus – Lleida (XC05) 

 

 
Mapes de soroll en període diürn i nocturn al municipi de Valls 
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2.2 IMPACTE LUMÍNIC 

Els nivells de contaminació lluminosa estan establerts pel Mapa de la protecció 
envers la protecció lluminosa a Catalunya. El territori es divideix en zones, en 
funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica. A Catalunya, es consideren 
quatre zones, sent les de major protecció les zones E1 i les de menor protecció les 
zones E4. 

 Zona E1: àrees incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), les Àrees 
de Protecció Especial i àrees coincidents amb la Xarxa Natural 2000. 

 Zona E2: sòls no urbanitzables fora d’un Espai d’Interès Natural, o d’una Àrea 
de Protecció Especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2000. 

 Zona E3: àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable. 

 Zona E4: àrees incloses en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats 
comercials, industrials o de serveis, i també vials urbans principals. 

La major part del territori de Valls està catalogat com a zona E2, ja que correspon 
a sòls no urbanitzables que estan situats fora d’espais protegits com PEIN o Xarxa 
Natura 2000. D’altra banda, el nucli urbà de Valls i altres zones urbanes 
corresponents en la seva major part a urbanitzacions situades de forma dispersa, 
estan catalogades com a zones E3. 

Per tant, les zones més sensibles a la contaminació lumínica a Valls corresponen a 
les zones no urbanitzables situades fora del nucli urbà i de les zones residencials 
adjacents. L’única zona de protecció màxima (E1) correspon a l’extrem nord del 
terme municipal, corresponent a un extrem del PEIN Tossal Gros de Miramar. 

 

 
Mapa de zonificació lumínica de Valls  
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2.3 IMPACTE ELECTROMAGNÈTIC 

Les dades disponibles indiquen que els nivells de contaminació electromagnètica 
es mantenen baixos a Valls. Els camps elèctrics d’origen antròpic en l’ambient són 
generats principalment per les línies d’alta tensió (f = 50 Hz) i pels sistemes de 
comunicació per radiofreqüència (f = 0,9-300 GHz), tot i que, dins d’aquest últim 
espectre, molts aparells domèstics també generen Camps electromagnètics. A 
Catalunya, els nivells de referència per a les radiacions de baixa freqüència (50 
Hz) són de 5000 V/m i de 27,46 V/m per a la telefonia mòbil GMS 900 (900 MHz), 
dues terceres part del nivell de referència estatal i europeu. 

Pel TM de Valls hi discorre una línia elèctrica d’alta tensió de 110 kV. Aquesta línia 
parteix de l’estació transformadora situada al Fornàs i discorre en direcció est fins 
a sortir del terme després de passar a prop del barri del Bon Sol. En aquest punt la 
línia pren una direcció sud-oest i envolta la punta sud que forma el límit de TM de 
Valls on pren una direcció oest. 

Segons diferents estudis realitzats pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, al voltant de les línies d’alta tensió arriben a mesurar-se intensitats de 
camp elèctric (E) superiors a 1000 V/m, però aquests valors baixen molt 
ràpidament en allunyar-se’n. Les estacions transformadores també generen camps 
elèctrics ambientals considerables. De tota manera, segons les mateixes fonts, els 
mesuraments del camp elèctric a l’interior d’habitatges adjacents a estacions 
transformadores no superen els 10 V/m. 

D’altra banda pel que fa l’exposició als camps electromagnètics, el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb la Secretaria de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, i Localret, van iniciar al 2005 un sistema de 
monitoreig en continu per tal de quantificar els nivells d’exposició als camps 
electromagnètics procedents de l’emissió d’antenes de telefonia mòbils. 

A continuació es presenta la gràfica de mesures dels nivells del camp magnètic 
procedent de les antenes de telefoni mòbil des de l’estació situada a Valls-Pius 
Hospital: 

 Període de la mesura: Des de les 00:00h 01/01/07, Fins a les 00:00h 31/08/11 

 Valor mig del període: 4.82 V/m 

 Valor màxim del període: 6.91 V/m el dia 26/08/11 a les 10:30h 

Tenint en compte els valors de referència i els estudis esmentats no es considera 
que el TM de Valls tingui afectacions derivades de la implantació de les antenes 
de telefonia i de la línia d’alta tensió. 
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Gràfica dels nivells de radiació electromagnètica procedents d’antenes de telefonia. Font: Elaboració 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

2.4 IMPACTE EN LA QUALITAT DE L’AIRE 

El Decret 226/2006, del 23 de maig, indica que el municipi de Valls no es troba 
situat dins la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel que fa al 
contaminant partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10).  

D’altra banda, el terme municipal de Valls es troba dins de la zona de qualitat de 
l’aire número 4 Camp de Tarragona. En aquesta zona, les àrees industrials 
representen una part considerable del seu territori. 

L’ocupació del sòl per polígons industrials és significativa al voltant de les zones 
urbanitzades del Camp de Tarragona. Tot i això, el nombre de municipis amb àrees 
urbanes només representa un 22% del total. Les àrees suburbanes i rurals 
predominen en el conjunt de la zona. És una plana costanera limitada pel mar i les 
muntanyes litorals que la separen de l’interior. 

Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
de Catalunya més properes al municipi de Valls són les següents: 

 Alcover, al C/Mestral (Alt camp) 

 Constantí, al C/Gaudí (Tarragonès) 

 Perafort, al C/Major (Tarragonès) 

 Reus, al C/Mas de Tallapedra (Baix Camp) 

 Tarragona (Bonavista), al C/1, C/2 de Bonavista (Tarragonès) 

 Tarragona (Parc de la Ciutat), al parc de la Ciutat (Tarragonès) 

 Tarragona (Sant Salvador), al C/Montsant – s/n (Tarragonès) 

 Tarragona (Universitat Laboral), a la Iniversitat Laboral (Tarragonès) 

 Vila-seca (RENFE), a l’estació de RENFE (Tarragonès) 

En la ZQA 4, els nivells de qualitat de l’aire mesurats per NO2, SO2, el CO, el HCl, 
PTS10, PTS2.5, C6H6 i el Pb són inferiors als valors límit legislats per la normativa 
vigent. Per als nivells de As, Cd, Ni, benzè(a)pirè, no s’han superat els valors 
objectiu establerts en la legislació. 

En relació a l’ozó (O3) troposfèric, s’ha superat el llindar horari d’informació a la 
població en diferents punts (Alcover, Reus i Tarragona), sense superar el llindar 
d’alerta del valor objectiu per a la protecció de la salut humana. 

2.4.1 Caracterització general de la contaminació atmosfèrica de 
l'àmbit 

Els principals compostos dels quals es realitza un seguiment són: NO2, O3, CO, SO2, 

PM10 i benzè. A les taules següents es mostren per cadascun dels compostos els 
resultats obtinguts durant l’any 2012: 

 

CONTAMINANT ARSÈNIC (As) en ng/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana 
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  d’àrea d’avaluació dades3 Anual3 

04 Constantí (Gaudí) SI F 15 0,6 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 15 0,6 

04 Vilaseca (RENFE) SI F 13 0,5 

Valor que no s’hauria de superar 6,0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 Valor objectiu per a 2013: 6 ng/m3 

 

CONTAMINANT BENZÈ (C6H6) en µg/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana 

  d’àrea d’avaluació dades3 Anual3 

04 Constantí (Gaudí) SI F 83 1,5 

04 Perafort (Puigdelfí) RI F 96 0,8 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 31 0,8 

04 Tarragona (parc de la 
ciutat) 

UF F 28 0,9 

04 Tarragona (St. 
Salvador) 

SI i 14 0,7 

04 Tarragona (Universitat 
Laboral) 

SI F 32 1,6 

Valor que no s’hauria de superar 5,0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut): 5 µg/m3 

4 Campanyes estacionals de l’1 de juny al 30 de setembre 

^ Mètode de mesura amb captadors passius 
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CONTAMINANT BENZO(A)PIRÈ (BaP) en ng/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana 

  d’àrea d’avaluació dades3 Anual3 

04 Constantí (Gaudí) SI F 15 0,20 

Valor que no s’hauria de superar 1,0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 Valor objectiu per al 2013: 1ng/m3 

 

CONTAMINANT CADMI en ng/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana 

  d’àrea d’avaluació dades3 Anual3 

04 Constantí (Gaudí) SI F 15 0,1 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 15 0,1 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 13 0,1 

Valor que no s’hauria de superar 5,0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 Valor objectiu per al 2013: 5ng/m3 

 

CONTAMINANT CLORUR D’HIDROGEN (HCl)  

ZQA Punt de mesurament Tipus4 Tipus5 Mitjana % Nre. 

  d’àrea d’avaluació Anual dades3 superacions 

      OQAd6 

04 Constantí (Gaudí) SI F 5.1 78 0 

Nre. de superacions permeses    0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 OQAd (objectiu de qualitat de l’aire en base diària): 50 µg/m3 
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CONTAMINANT DIÒXID DE NITROGEN (NO2) en µg/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana Nre. de 
superacions 

  àrea aval. dades3 anual3 VLh4 LLA5 

04 Alcover (Mestral) RI F 95 12 0 0 

04 Constantí (Gaudí) SI F 93 11 0 0 

04 Perafort (Puigdelfí) RI F 97 14 0 0 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 91 20 0 0 

04 Tarragona (Bonavista) SI F 97 22 0 0 

04 Tarragona (parc de la 
ciutat) 

UF F 96 26 0 0 

04 Tarragona (St. 
Salvador) 

SI F 99 25 0 0 

04 Tarragona (Universitat 
Laboral) 

SI F 98 19 0 0 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 97 22 0 0 

Valor que no s’hauria de superar 40 18 0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut): 40 µg/m3 
4 VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana): màxim 18 sup del valor de 200 µg /m3 
5 LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries): 400 µg /m3 
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CONTAMINANT DIÒXID DE SOFRE (SO2) en µg/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana Nre. de 
superacions 

  àrea aval. dades3 anual3 VLh4 LLA5 

04 Alcover (Mestral) RI F 94 4 0 0 

04 Constantí (Gaudí) SI F 93 2 0 0 

04 Perafort (Puigdelfí) RI F 98 3 0 0 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 54 1 0 0 

04 Tarragona (Bonavista) SI F 96 2 0 0 

04 Tarragona (parc de la 
ciutat) 

UF F 99 2 0 0 

04 Tarragona (St. 
Salvador) 

SI F 99 3 0 0 

04 Tarragona (Universitat 
Laboral) 

SI F 99 2 0 0 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 99 2 0 0 

Valor que no s’hauria de superar 24 3 0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 Percentatge de l’any analitzat (i.e. nombre d’hores amb dades vàlides respecte el total possible en 
un any) 
4 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut): 40 µg/m3 
5 VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana): màxim 18 sup del valor de 200 µg /m3 
6 LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries): 400 µg /m3 

 

CONTAMINANT MONÒXID DE CARBONI (CO) en mg/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 Mitjana % Màxim Nre. de 

  àrea aval. anual3 dades 8h-mòbils superacions 

       VLV
4 

04 Alcover (Mestral) RI F 0,3 96 0,6 0 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 0,3 98 1,3 0 

04 Tarragona (parc de la 
ciutat) 

UF F 0,3 92 2,2 0 

Nombre de superacions permeses   0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 Màxim de les mitjanes 8-horàries mòbils 
4 VLV (valor límit per a la protecció de la salut humana sobre les mitjanes 8-horàries mòbils): 10 
mg/m3 
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CONTAMINANT NÍQUEL (Ni) en ng/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana 

  àrea aval. dades Anual3 

04 Constantí (Gaudí) SI F 15 3,7 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 15 3,6 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 13 4,9 

Valor que no s’hauria de superar 20,0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 Valor objectiu per al 2013: 20 ng/m3 

 

CONTAMINANT OZÓ (O3) en µg/m3 (01/01/12 – 31/12/12) 

ZQA Punt de mesurament VOPV4 OLTPV5 Nre. de superacions 

    VOPS6 OLTPS7 LLI8 LLA9 

04 Alcover (Mestral) 13490 17676 20,3 16 7 0 

04 Constantí (Gaudí) 13690 11336 16,3 6 0 0 

04 Reus (el Tallapedra) 12927 13045 9,3 4 1 0 

04 Tarragona (parc de la 
ciutat) 

12384 11883 9,5 2 3 0 

04 Vila-seca (RENFE) 12188 15201 8,7 4 0 0 

Valors que no s’haurien de        

superar 18000 6000 25.0 0 0 0 

6 VOPS (llindar objectiu per a la protecció de la salut sobre les mitjanes 8-horàries mòbils): 120 µg/m3 
no es podrà superar més de 25 ocasions per any en mitjana de 3 anys. Entrarà en vigor el 2010 i el 
primer valor avaluable serà al 2013 
7 OLTPS (objectiu a llarg per a la protecció de la salut sobre les mitjanes 8-horàries mòbils): 120 
µg/m3. Entrarà en vigor el 2020 
8 LLI (llindar d’informació a la població sobre les mitjanes horàries): 180 µg/m3 
9 LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries): 240 µg/m3 
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CONTAMINANT PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10) AUTOMÀTIC1 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 Mètode  % Mitjana Núm. 

  àrea aval. mesura dades anual4 superacions 

       VLd
5 

04 Reus (el Tallapedra) ST i TEOM 89 24 2 

04 Tarragona (Bonavista) SI i GRIMM 80 18 0 

04 Vila-seca (RENFE) SI i GRIMM 79 23 4 

Valors que no s’haurien de superar  40 35 

1 Els mètodes d’anàlisi dels resultats mostrats en aquesta pàgina han estat de tipus automàtic, ja 
sigui per microbalança oscil·lant (MO), per dispersió ortogonal de llum (DOLL o Orthogonal Light 
Scattering) o per absorció de radiació beta (BETA) 
2 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
3 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
4 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana): 40 µg/m3 

5 VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana): 50 µg/m3 no es podrà superar en més 
de 35 ocasions per any 

NOTA: en aquestes dades no s’ha restat l’estimació de la contribució de les fonts naturals (i.e. 
episodis d’intrusió de pols del Sàhara) 
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CONTAMINANT PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10) MANUAL1 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana  Nre. de 

  àrea aval. dades anual4 P90.45 superacions 

       VLd6 

04 Constantí (Gaudí) SI F 49 24 40 3 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 50 26 43 5 

04 Tarragona (Bonavista) SI F 49 22 33 1 

04 Tarragona (DARP) UF F 48 22 33 1 

04 Tarragona (Universitat 
Laboral) 

SI F 49 23 39 1 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 40 27 46 9 

Valors que no s’haurien de superar 40 50 35 

1 Mètode de mesura de referència és per gravimetria 
2 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
3 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
4 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana): 40 µg/m3 
5 El percentil 90.4 de les dades diàries es calcula com indicador de la superació o no del VLd, tot i 
tenint en compte el nombre de dades. És a dir, 35 superacions del valor diari 50 µg/m3 sobre un total 
de 365 dades (una cada dia), equival a que un 9.6% de les mitjanes diàries siguin superiors a 50 µg/m3 
i, per tant, que el P90.4 sigui superior a aquest valor 
6 VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana): 50 µg/m3 no es podrà superar més de 
35 ocasions per any. 

NOTA: en aquestes dades no s’han restat l’estimació de la contribució de les fonts naturals (i,e, 
episodis d’intrusió de pols del Sàhara) 
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CONTAMINANT PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2.5) AUTOMÀTIC7 

ZQA Punt de mesurament Tipus8 Tipus9 % Mitjana 

  àrea avaluació dades Anual10 

04 Tarragona (Bonavista) SI I 78 11 

04 Vila-seca (RENFE) SI i 78 14 

Valors que no s’haurien de superar   28 

1 Mètode de mesura de referència és per gravimetria 
2 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
3 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
4 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana): 40 µg/m3 
5 El percentil 90.4 de les dades diàries es calcula com indicador de la superació o no del VLd, tot i 
tenint en compte el nombre de dades. És a dir, 35 superacions del valor diari 50 µg/m3 sobre un total 
de 365 dades (una cada dia), equival a que un 9.6% de les mitjanes diàries siguin superiors a 50 µg/m3 
i, per tant, que el P90.4 sigui superior a aquest valor 
6 VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana): 50 µg/m3 no es podrà superar més de 
35 ocasions per any 
7 El mètode de mesura de dispersió ortogonal de llum (DOLL o Orthogonal Light Scattering), que és un 
mètode automàtic indicatiu. 

8 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 

9 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 

10 VLa+MdT (valor límit anual per a la protecció de la salut humana més el marge de tolerància per al 
2012): 28.6 µg/m3 

 

CONTAMINANT PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2.5) MANUAL1 

ZQA Punt de mesurament Tipus2 Tipus3 % Mitjana 

  àrea avaluació dades Anual4 

04 Constantí (Gaudí) SI F 48 14 

04 Tarragona (DARP) UF F 48 15 

04 Tarragona (Universitat 
Laboral) 

SI F 49 14 

Valor que no s’hauria de superar   27 

1 Mètode de mesura de referència és per gravimetria 
2 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
3 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
4 VLa+MdT (valor límit anual per a la protecció de la salut humana més el marge de tolerància per al 
2012): 27 µg/m3 
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CONTAMINANT PLOM (Pb) MANUAL1 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 % Mitjana 

  àrea avaluació dades Anual3 

04 Constantí (Gaudí) SI F 15 4,8 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 15 4,2 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 13 3,8 

Valor que no s’hauria de superar   500,0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana): 500 ng/m3 

 

CONTAMINANT SULFUR D’HIDROGEN (H2S) 

ZQA Punt de mesurament Tipus1 Tipus2 Mitjana % Nre. de superacions 

  d’àrea d’aval. anual dades OQAd3 OQAs4 

04 Alcover (Mestral) RI F 1,1 90 0 0 

04 Constantí (Gaudí) SI F 1,9 99 0 0 

04 Perafort (Puigdelfí) RI F 1,4 97 0 0 

04 Reus (el Tallapedra) ST F 1,1 95 0 0 

04 Tarragona (Bonavista) SI F 1,5 99 0 0 

04 Tarragona (parc de la 
ciutat) 

UF F 1,4 99 0 0 

04 Tarragona (Sant 
Salvador) 

SI F 1,3 99 0 0 

04 Tarragona (Universitat 
Laboral) 

SI F 1,5 97 0 0 

04 Vila-seca (RENFE) SI F 1,4 99 0 0 

Nre. de superacions permeses    0 0 

1 Tipus d’àrea dels punts de mesurament. R: rural, S; suburbana, U: urbana, F:fons, I: industrial, T: 
trànsit 
2 Tipus d’avaluació. F: es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix, i: 
es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire només indicativament, N: no considerat per a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire 
3 OQAd (objectiu de qualitat de l’aire de les mitjanes diàries): 40 µg/m3 
4 OQAs (objectiu de qualitat de l’aire de les mitjanes semihoràries): 100 µg/m3 
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2.4.2 Zones de Qualitat de l’Aire 

Les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori 
amb una qualitat de l’aire similar en tots els seus punts, segons les conclusions del 
Grup de Treball sobre Avaluació Preliminar, Posterior i Modelització.  

D’acord amb aquesta definició, per delimitar les ZQA, s’hauria de disposar dels 
nivells d’immissió de tots els punts de l’àmbit territorial considerat. Actualment, 
no hi ha eines prou fiables que permetin conèixer d’una manera eficaç els nivells 
d’immissió a cada punt del territori. Per tant, caldrà utilitzar un procediment 
diferent basat en la informació addicional relativa a la qualitat de l’aire. 

Aquesta informació addicional es pot obtenir a partir de les emissions de 
contaminants primaris a l’atmosfera i de la seva posterior dispersió o transformació 
en contaminants secundaris. 

Les emissions d’origen antropogènic depenen, bàsicament, de l’activitat industrial 
i de l’ocupació del sòl urbanitzat, tant d’edificacions com d’infraestructures, en 
la porció de territori considerada. L’ocupació del sòl urbanitzat depèn, en bona 
manera, de la població existent. 

Un cop feta la primera subdivisió, dins de cada zona es podran trobar àrees on els 
nivells d’immissió varien dins dels nivells de fons propis de la zona en qüestió. 
Aquestes variacions dels nivells d’immissió són conseqüència de les emissions 
existents a la zona.  

Per tant, caldrà distingir en cada una de les zones obtingudes diferents àrees 
d’acord amb les emissions existents en cada punt. Només en els casos d’àrees 
extenses amb importants emissions a l’atmosfera es definirà una nova ZQA pròpia 
d’aquell àmbit territorial. D’aquesta manera, es garantirà l’existència d’un 
nombre mínim de zones de qualitat de l’aire en el territori considerat. 

El terme municipal de Valls es troba dins de la zona de qualitat de l’aire número 
4 Camp de Tarragona. En aquesta zona, les àrees industrials representen una part 
considerable del seu territori. Hi ha nuclis urbans de grandària mitjana i petita, 
alguns dels quals presenten una marcada estacionalitat en la població a causa del 
turisme. L’ocupació del sòl per polígons industrials és significativa al voltant dels 
nuclis urbans.  

 

 
Límit de la ZQA núm. 4. Camp de Tarragona 
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3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Els criteris i objectius generals es formulen en els termes de prevenció i correcció 
de nivells massa elevats per a la població, tant de soroll, com contaminació 
lluminosa, radiacions lumíniques i electromagnètiques i contaminació atmosfèrica. 

Aquests criteris es concreten en uns criteris específics, distribuïts en tres capítols: 

 C.1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació 

 C.2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior. 

 C.3. Limitar la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de 
transport d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els 
essers vius i el paisatge.  

 C.4. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants tenint en 
compte la vulnerabilitat i capacitat del territori 

 C.5. Avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica 

En la següent taula es fa una síntesi de l’estructura de criteris i objectius generals, 
en relació a la qualitat atmosfèrica, distingint: 

 Capítol 

 Criteris i objectius ambientals 

 Mesures específiques 

 Paràmetres 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Codi Capítol Descripció de criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

C.1. MANTENIR LA POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS 
ACÚSTICS PERMESOS PER LA LEGISLACIÓ 

C.1.1. Determinació de les prescripcions acústiques 

La determinació de les prescripcions acústiques es fan d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica i el Reial Decret 1367/2007, pel que es 
desenvolupa la Llei 37/2003, del ruido, en tots aquells aspectes en que complementa la 
Llei 16/2002 i el decret 176/2009 del 10 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n'adapten els annexos. 

S’haurà de realitzar una zonificació acústica del municipi de Valls i 
es determinaran els objectius de qualitat acústica de cada àmbit. 

Es determinaran les zones de soroll generades per les 
infraestructures del transport i aquestes en modelitzaran per a 
preveure la influència sobre l’àmbit del planejament. 

Elaboració d’un mapa de capacitat acústica del municipi 

Nombre de persones o habitatges, exposats a nivells superiors als 
permesos. Valor exigible: 0 

  C.1.2. Estratègies d’ordenació 

L’ordenació serà coherent amb els objectius de qualitat acústica, incorporant els valors 
límit de qualitat acústica segons el decret 176/2009 del 10 de novembre. 

S’adoptaran mesures correctores sobre les fonts de soroll per garantir els valors límit 
definits. 

L’ordenació proposada en el POUM de Valls té en compte les fonts 
de soroll més importants del municipi, associades a les carreteres N-
240, C-37, T-742 i N-240a, i a les línies de ferrocarril Barcelona - 
(Aeroport) - Vilanova – Picamoixons (XC08) i Tarragona - Reus – Lleida 
(XC05). 

 

  C.1.3. Estratègies sobre l’edificació 

En el cas de què en façana no s’arribin als valors límit d’immissió sonora, s’establiran 
mesures d’aïllament acústic en l’edificació, segons el que estableix el codi tècnic 
d’edificació. 

  

C.2. LIMITAR LA GENERACIÓ DE NECESSITATS 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR (PÚBLIC I PRIVAT) I 
EVITAR-NE ELS FLUXOS HEMISFERI SUPERIOR, 
LA INTRUSIÓ LLUMINOSA I L’IMPACTE NEGATIU 
SOBRE ELS ORGANISMES VIUS 

 

C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells màxims de contaminació lluminosa derivats del Mapa 
de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. 

Adoptar estructures compactes que evitin la dispersió i l’extensió dels àmbits que 
requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors. 

Utilitzar criteris urbanístics amb relació a la disposició, les tipologies i les intensitats de 
les llumeneres utilitzades, en funció de la zonificació i altres aspectes de l’ordenació, per 
tal d’adequar-les a les necessitats funcionals dels espais urbans amb el màxim estalvi 
energètic. 

  

  C.2.2. Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics 
fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i 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 

És recomanable que: 

1. Els valors flux a l’hemisferi superior, la il·luminació, la luminància, etc. siguin el més 
inferiors possibles en relació amb els indicats als annexos del decret esmentat, els quals 
tenen el caràcter de màxims. 

2. Exigència d’enllumenat públic eficient i de baix consum en espais oberts públics i 
privats. Priorització de les làmpades de vapor de sodi i prohibició de les de vapor de 
mercuri. Instal·lar pàmpols amb el mínim flux a l’hemisferi inferior, per tal de generar el 
mínim impacte ambiental sobre el medi nocturn. 

3. La il·luminació màxima d’àrees destinades a activitats industrials, comercials, de 
serveis, esportives, recreatives i equipaments a l’exterior ha de complir, quan existeixin, 
amb els valors màxims d’il·luminació intrusa 

Els projectes d’il·luminació i la seva execució han d’acreditar el 
compliment dels requeriments esmentats 

Verificar el compliment dels nivells de contaminació lluminosa 
d’acord amb la zonificació establerta pel Mapa de la protecció 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya 

C.3. REGULAR LA IMPLANTACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ I DE 
TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, PER TAL 
DE MINIMITZAR ELS SEUS EFECTES SOBRE ELS 
ÉSSERS VIUS I EL PAISATGE 

C.3.1. Radiocomunicació 

Evitar la implantació d’instal·lacions de radiocomunicacions en entorns especialment 
sensibles. 

Les instal·lacions de radiocomunicació existents es troben enclavades en zones urbanes, 
per tant, compleixen amb la legislació vigent. No se’n preveuen de noves. 

  

  C.3.2. Transport d’energia elèctrica 

Corregir afeccions d’esteses elèctriques existents, si és el cas, i establir directrius per a 
evitar o minimitzar l’efecte de noves instal·lacions de transport d’electricitat al sector 

  

C.4. PREVENIR I CORREGIR LES IMMISSIONS I LES 
FONTS CONTAMINANTS TENINT EN COMPTE LA 
VULNERABILITAT I CAPACITAT DEL TERRITORI 

C.4.1. Garantir la compatibilitat del desenvolupament del POUM amb la vulnerabilitat 
atmosfèrica dels sectors 

Complir amb els límits de contaminants, principalment PM10 i NO2 

En el planejament derivat es definirà un balanç d’emissions d’NO2 i 
PM10, mesures per reduir la contaminació atmosfèrica 

 

  C.4.2. Actuar sobre les emissions puntuals i locals Preveure compatibilitzar les emissions puntuals locals existents 
(prèvies al planejament), mitjançant la restauració dels àmbits 
degradats amb la incorporació de zones verdes i de passeig 
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4.  AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DE MESURES 

4.1 C.1. MANTENIR LA POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS 
ACÚSTICS PERMESOS PER LA LEGISLACIÓ 

La prevenció de l’impacte acústic evitant els efectes sobre les persones i el medi 
natural es concreta en tres aspectes: 

 C.1.1. Determinació de les prescripcions acústiques 

 C.1.2. Definir l’ordenació en coherència a les fonts de soroll i a les zones de 
soroll definides o estimades per les infraestructures. Estratègies d’ordenació. 

 C.1.3. Establir condicionants en l’edificació si l’ordenació no permet nivells de 
qualitat en les edificacions en alçada. 

C.1.1. DETERMINACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS ACÚSTIQUES 

La determinació de les prescripcions acústiques es fan d’acord amb: 

 La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 

 Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques, en tots aquells aspectes en que 
complementa la Llei 16/2002. 

 Decret 176/2009 del 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n'adapten els annexos. 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat 
acústica: 

 Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll. 
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 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada de soroll. 

En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors 
límit d’immissió en dB(A): 

 

VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN dB(A) 

Zonificació acústica del territori Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 

 

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la 
taula següent: 

 

VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL 

Sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural 

55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a 
(C1) 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades per 
sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a 
les zones urbanitzades existents 
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Nivells de soroll en període nocturn en el municipi de Valls 

 

 

El Mapa de Capacitat Acústica de Valls no està aprovat en l’actualitat. Per aquest 
motiu, i en relació als criteris definits en el Decret 176/2009, la presència 
d’infraestructures viàries properes a nuclis residencials (N-240, C-37, T-742, N-
240a), l’existència d’eixos ferroviaris (Barcelona – Aeroport –Vilanova – 
Picamoixons i Tarragona – Reus – Lleida), i els usos existents i futurs, fan preveure 
que les zones de sensibilitat acústica siguin principalment altes. 

Les zones de sensibilitat en les zones de contacte entre nuclis residencials i 
infraestructures es mostren a continuació: 

 

ZONIFICACIONS PREVISTES EN ELS ÀMBITS PROPERS A LES INFRAESTRUCTURES 

Règim del sòl Sensibilitat Usos del sòl 

Residencial Alta (A) (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 

Residencial Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 

Terciari Moderada (B) (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 

Sistemes generals Baixa (C) (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 

 

C.1.2. ESTRATÈGIES D’ORDENACIÓ 

L’ordenació s’ha definit de forma coherent amb els usos previstos del sòl, 
considerant les zones de soroll modelitzades per a les diferents infraestructures. 
Aquest fet, és especialment important en les zones properes a les infraestructures 
esmentades anteriorment, és a dir, les carreteres N-240, C-37, T-742 i N-240a, i a 
les línies de ferrocarril. S’ha realitzat una modelització de les diferents 
infraestructures per a determinar les zones de soroll, delimitant els àmbits en 
planta i en alçat. La modelització realitzada es fa amb el programari específic 
CadnaA (Noise abatment prediction software). 

Intensitats Mitjanes Diàries per carreteres (N-240, C-37, T-742 i N-240a) 

S’han determinat les intensitats mitjanes diàries (IMD’s) per les infraestructures 
viàries existents al municipi de Valls. 
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INTENSITATS MITJANES DIÀRIES 

Carretera IMD Pesants Intensitat mitjana (veh/h)  

  (%) Diürn Vespertí Nocturn Font 

N-240/C-421/C-37 8970 7,45 547 314 90 Mapa de Tráfico(1) 

T-742 5000 6,5 305 175 50 Pla aforaments(2) 

N-240/C-421/T-357-3 6665 8 407 233 67 Mapa de Tráfico(1) 

C-51 8773 13 535 307 88 Pla aforaments(2) 

C-37/N-240  11725 8,2 715 410 117 Pla aforaments(2) 

T-200/T-107-343 7565 7,6 461 265 76 Mapa de Tráfico(1) 

T-266-3 5874 8 358 206 59 Mapa de Tráfico(1) 

N-240 5439 13 332 190 54 Mapa de Tráfico(1) 

Variant Valls N-240 2719 8 166 95 27 Mapa de Tráfico(1) 

A-27 15000 13 915 525 150 Mapa de Tráfico(1) 

(1) Mapa de Tráfico(1): Mapa de tráfico 2011, àmbit Tarragona. Ministeri de Foment 
(2) Pla aforaments(2): Pla d’aforaments 2012, Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Freqüències de trens diàries de les línies XC05 I XC08 

S’han comptabilitzat el nombre de trens que circulen per aquestes dues línies de 
ferrocarril. 

 

FREQÜÈNCIES DIÀRIES DE TRENS 

Línia ferroviària Núm. de circulacions 

Barcelona - (Aeroport) - Vilanova - Picamoixons 6 

Tarragona - Reus - Lleida 4 

 

 
El Talgo Triana a l’estació de Valls 
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C.1.3. ESTABLIR CONDICIONANTS EN L’EDIFICACIÓ SI L’ORDENACIÓ NO PERMET 
NIVELLS DE QUALITAT EN LES EDIFICACIONS EN ALÇADA 

Els traçats de les infraestructures existents no permeten assegurar valors de soroll 
en l’ordenació actual ni en la futura, ni en planta baixa (PB), i tampoc asseguren 
uns valors de qualitat en les diferents plantes de la façana més exposada a la font 
de soroll. Per aquest motiu s’estableixen els valors mínims d’aïllament (indicats al 
codi tècnic de l’edificació) per tal de garantir uns nivells de qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

 

 
Casc urbà de Valls amb presència de carrers amb elevats nivells de soroll (en període diürn) 

 

L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior 
als valors de la taula següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld 
que els ens locals han de facilitar a partir dels mapes estratègics de soroll, mapes 
de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica, mesuraments 
representatius o mètodes de càlcul. Aquests són: 

 

VALORS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC A LES FAÇANES CONTRA EL SOROLL AERI D2M,NT,ATR 

Ld Valors mínims d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, D2m,nT, Atr dB(A) 

 Ús de l'edifici Ld dB(A) 

 Residencial i sanitari Cultural, educatiu, administratiu i 
religiós 

 Dormitori Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència i 
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4.2 C.2. LIMITAR LA GENERACIÓ DE NECESSITATS 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR (PÚBLIC I PRIVAT) I EVITAR-NE 
ELS FLUXOS A L’HEMISFERI SUPERIOR, LA INTRUSIÓ 
LLUMINOSA I L’IMPACTE NEGATIU SOBRE ELS ORGANISMES 
VIUS 

L’objectiu d’evitar la intrusió lluminosa, i alhora limitar les despeses energètiques, 
es concreta en diversos aspectes: 

 C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells màxims de contaminació lluminosa 
derivats del Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a 
Catalunya. 

 C.2.2. Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris 
tècnics fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i del 
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, 

C.2.1. ADAPTAR L’ORDENACIÓ ALS NIVELLS MÀXIMS DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 
DERIVATS DEL MAPA DE LA PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA A 
CATALUNYA 

En general, l’adopció d’estructures compactes queda garantida en la mateixa 
formulació. A més, els nous creixements de Valls plantejats, són continuïtat o 
estan inserits en trames urbanes consolidades. 

En una segona aproximació, s’han establert per al municipi de Valls la zonificació 
lumínica segons els usos pretesos.  

Aquesta, es dedueix de la correspondència en la següent taula: 

 

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 

Zonificació urbanística general Recomanat Màxima 

Vialitat E3 E4 

Zones verdes intensives o privades E3 E4 

Zones verdes extensives E2 E3 

Residencial E3 E3 

Equipaments E3 E4 

Sòl no urbanitzable E2 E3 

Sòl no urbanitzable (PEIN o XN2000) E1 E1 

 

Tots els projectes d’edificació, espais lliures, i equipaments hauran de justificar 
la zonificació lumínica concreta, i establir les mesures concretes per al seu 
compliment. 

C.2.2. IMPLEMENTACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DE 
CRITERIS TÈCNICS FONAMENTATS EN LES DISPOSICIONS DEL DECRET 190/2015, DE 
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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 

Mitjançant el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, que conté 
prescripcions generals, i set instruccions tècniques complementàries (anomenades 
«ITC-EA»), relatives als aspectes tècnics i de desplegament de les previsions 
establertes en el Reglament. 

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions tècniques de disseny, 
execució i manteniment que han de complir les instal·lacions d'enllumenat 
exterior, amb la finalitat de:  

 Millorar l'eficiència i l'estalvi energètic, així com la disminució de les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle.  

 Limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i reduir la 
llum intrusa o molesta. No és objecte d'aquest Reglament establir valors 
mínims per als nivells d’il·luminació en els diferents tipus de vies o espais a 
il·luminar, que es regeixen per la normativa que els és aplicable. 

Als efectes d'aquest Reglament, es consideren els següents tipus d'enllumenat:  

 Viari (funcional i ambiental) 

 Específic 

 Ornamental 

 Vigilància i seguretat nocturna 

 Senyals i anuncis lluminosos 

 Festiu i de Nadal 

Aquest decret es divideix en les següents instruccions tècniques, que seran 
d’aplicació en el planejament: 

 Instrucció tècnica complementària EA - 01 Eficiència energètica 

 Instrucció tècnica complementària EA - 02 Nivells d’il·luminació 

 Instrucció tècnica complementària EA -03 resplendor lluminosa nocturna i llum 
intrusa o molesta 

 Instrucció tècnica complementària EA -04 components de les instal·lacions 

 Instrucció tècnica complementària EA- 05 documentació tècnica, verificacions 
i inspeccions 

 Instrucció tècnica complementària EA- 06 manteniment de l'eficiència 
energètica de les instal·lacions 

 Instrucció tècnica complementària EA-07 mesuraments luminotècnics en les 
instal·lacions d'enllumenat 

4.3 C.3. REGULAR LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DE RADIOCOMUNICACIÓ I DE TRANSPORT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, PER TAL DE MINIMITZAR ELS SEUS EFECTES 
SOBRE ELS ÉSSERS VIUS I EL PAISATGE. 

L’objectiu de regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de 
transport d’energia elèctrica energètiques es concreta en diversos aspectes: 
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 C.3.1. Radiocomunicacions. Evitar la implantació d’instal·lacions de 
radiocomunicacions en entorns especialment sensibles 

 C.3.2. Transport d’energia elèctrica. Corregir afeccions d’esteses elèctriques 
existents, si és el cas, i establir directrius per a evitar o minimitzar l’efecte de 
noves instal·lacions de transport d’electricitat al sector. 

C.3.1. RADIOCOMUNICACIONS. EVITAR LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE 
RADIOCOMUNICACIONS EN ENTORNS ESPECIALMENT SENSIBLES  

No es preveu la construcció de noves antenes de radiocomunicació. 

C.3.2. TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA. CORREGIR AFECCIONS D’ESTESES 
ELÈCTRIQUES EXISTENTS, SI ÉS EL CAS, I ESTABLIR DIRECTRIUS PER A EVITAR O 
MINIMITZAR L’EFECTE DE NOVES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ELECTRICITAT 
AL SECTOR 

El camp magnètic és una entitat física generada per la presència de càrregues 
elèctriques en moviment que exerceixen una força sobre les altres càrregues que 
es mouen sota la seva influència. 

Els camps elèctrics de baixa freqüència influencien la distribució de les càrregues 
elèctriques en la superfície dels teixits conductors i causen el flux de corrents 
elèctrics en el cos. En canvi, els camps magnètics de baixa freqüència indueixen 
corrents que circulen a l’interior del cos humà. La intensitat d’aquestes corrents 
induïdes depenen de la intensitat del camp magnètic extern i de les dimensions 
del circuit a través del qual flueix la corrent. 

Els efectes biològics són respostes mesurables de l’organisme a un estímul o canvi 
d’ambient. Reaccionar als canvis d’ambient és normal a la vida; no obstant, el cos 
pot arribar a no tenir mecanismes de compensació adequats per mitigar tots els 
canvis o forces ambientals. 

El marc legal i les recomanacions són molt diverses: 

Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea 

Recomanació de la Unió Europea, de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del 
públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 Ghz). Aquesta recomana 
a cadascun dels estats membres: 

 Adoptar un marc de restriccions bàsiques i nivells de referència agafant com a 
base allò descrit en aquesta recomanació. 

 Aplicar mesures en relació amb les fonts o pràctiques que donen lloc a 
l’exposició electromagnètica dels ciutadans, quan el temps d’exposició sigui 
significatiu. 

 Procurar que es respectin les restriccions bàsiques que figuren en l’annex 
d’aquesta recomanació quant a l’exposició dels ciutadans.  

Els valors màxims recomanats d’exposició de camp magnètic per a us general és 
de 100 µT. 

RD 3151/1968, de 28 de novembre, Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta 
Tensió 
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Defineix la distància mínima que ha d’existir en les condicions més desfavorables 
entre els conductes de la línia elèctrica i els edificis o construccions que es trobin 
sota d’aquesta (U: tensió nominal en kV): 

 Sobre punts accessibles a les persones: (3,3 + U/100) metres, amb un mínim 
de 5 metres 

 Sobre punts no accessibles a les persones: (3,3 + U/150) metres, amb un mínim 
de 4 metres 

 També defineix la distància mínima que ha d’existir sobre boscos i arbres (1,5 
+ U/100) metres, amb un mínim de 2 metres. 

Organització Mundial de la Salut (OMS) 

L’OMS ha realitzat estudis sobre els criteris de seguretat que s’haurien d’establir 
en camps electromagnètics. Aquests estudis continus no han assolit cap veredicte; 
ara bé, l’OMS aconsella que l’exposició del camp magnètic no superi els 0,4 µT de 
mitjana en nadons i infants. 

Límits i recomanacions d’altres països 

Alguns països han establert límits d’exposició de camp magnètic. Els més rellevants 
es recullen a continuació: 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT - AUSTRÀLIA 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT Per 24 h d'exposició 

 1.000 µT Durant poques hores al dia 

Casos especials 0,4 µT Espais amb propietats específiques 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT - ITÀLIA 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT - 

 10 µT Quan temps exposició > 4h/dia 

Casos especials 3 µT Aplicable a línies i vivendes de nova construcció 

 0,2 µT En regions específiques d'Itàlia 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT - SUÏSSA 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT - 

Casos especials 1 µT En propietats d'ús sensible (guarderies…) 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT – PAÏSOS BAIXOS 

Casos Valor límit Descripció 
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General 0,4 µT 
Fomenten denegar permís de construcció de vivendes 
en una àrea d'influència de camp magnètic ≥ 0,4 µT 

 

Observant la legislació actual i les recomanacions realitzades des de l’OMS, el 
present document recomana, per tal de disminuir els riscos del camp magnètic, 
restringir els nivells d’exposició marcats per la legislació espanyola.  

Seguint normatives o recomanacions utilitzades per altres països de la Unió 
Europea, es preveu delimitar la implantació d’infraestructures socials o habitatges 
en una àrea d’influència de camp magnètic concreta de 3 µT. A més a més, es 
recomana adoptar els següents valors límits per a casos especials: 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT - 

 10 µT Quan temps exposició > 4h/dia 

Casos especials 3 µT 
Aplicable a línies, vivendes i infraestructura social de 
nova construcció 

 1 µT En zones específiques d'infants (guarderies, parcs…) 

 

Avaluació del sector analitzat 

La línia d’alta tensió avaluada del municipi de Valls presenta les següents 
característiques: 

 Línia trifàsica 

 Tensió nominal: 110 kV 

 Material del cablejat: Alumini o similar 

 Potència d’un circuit: 150 MVA 

 Nombre de circuits: 2 

 Intensitat màxima per fase: A
V

W

U

S
I 29,787

101103

10150

3 3

6








  

Estimació de la densitat de camp magnètic 

La simulació del comportament del camp magnètic de la línia elèctrica avaluada 
es realitza mitjançant l’aplicació de les equacions de Maxwell. Donada la 
complexitat del càlcul, i que l’objectiu del present document no és el de 
descriure’l en detall, es farà esment de les magnituds més rellevants emprades 
per al càlcul i del software de càlcul emprat. Aquest software, a més de la 
realització del càlcul, permet obtenir una representació gràfica del resultat. En 
aquest cas, s’utilitza el software de càlcul FEMM (Finite Element Method 
Magnetics). 

FEMM és un programa de càlcul capaç de donar solucions a problemes 
electromagnètics de baixa freqüència de dues dimensions, adreçat a casos limitats 
d’aplicació de les equacions de Maxwell. 
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El procés de càlcul es realitza mitjançant l’aplicació FEMM 4.0 definint una 
estructura plana, lineal i amb freqüència 50 Hz. 

Per tal d’avaluar el camp magnètic al voltant d’una línia elèctrica, es definiran les 
característiques tècniques principals d’aquesta línia elèctrica concreta en el 
programa de càlcul, les condicions de contorn s’avaluaran amb les condicions 
homogènies de Dirichlet, per tal d’assimilar-ho com un espai obert, i s’introduirà 
un mallat adequat per poder avaluar la incidència d’aquest camp magnètic en 
l’espai.  

Per tal d’avaluar la incidència del camp magnètic amb la zona, es realitzaran 
diferents tipus de gràfics amb el programa FEMM 4.0. 

La línia elèctrica avaluada teòricament mitjançant els valors de tensió de la línia, 
corrent màxima que circula a través dels cables (cas més desfavorable) i materials 
dels mateixos, genera un camp magnètic al voltant de la mateixa que segueix la 
següent distribució: 

 

 
Distribució en secció del camp magnètic generat per la línia AT 

 

Distribució de camp magnètic 

Per tal d’avaluar l’impacte mediambiental que aquesta línia tindrà sobre el 
terreny, es realitza una simulació de la densitat del camp magnètic a nivell de 
terra, obtenint la següent distribució: 
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Distribució de la intensitat del camp magnètic en superfície 

Avaluació de les zones de risc 

El camp electromagnètic produït per la línia d’alta tensió del municipi de Valls 
indica les diferents zones de risc. A continuació, es detallen les distàncies 
d’afectació dels diferents valors de camp magnètic: 

 

DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE RISC 

Zones de risc Valor límit superior Valor límit inferior Distància 

Alta 100 µT 10 µT 1 m 

Moderat 10 µT 3 µT 7,2 m 

Baix 3 µT 1 µT 30 m 

 

Per tant, no es recomana establir cap tipus d’activitat amb risc elevat (com per 
exemple, una llars d’infants) a una distància menor de 30 m de la torre elèctrica 
d’alta tensió. 

 

 
Avaluació de les zones de risc afectades pel camp magnètic 
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4.4 C.4. PREVENIR I CORREGIR LES IMMISSIONS I LES FONTS 
CONTAMINANTS TENINT EN COMPTE LA VULNERABILITAT I 
CAPACITAT DEL TERRITORI 

La prevenció i correcció de les immissions i les fonts contaminants (tenint en 
compte la vulnerabilitat i capacitat del territori) té l’objectiu d’evitar el perjudici 
de la salut de les persones, afectació al medi ambient i, en definitiva, reduir la 
qualitat atmosfèrica. Per aquest motiu es concreten els següents aspectes en 
l’àmbit del planejament: 

 C.4.1. Garantir la compatibilitat del desenvolupament del planejament amb la 
vulnerabilitat atmosfèrica dels sectors, tenint en compte la delimitació de les 
zones de protecció atmosfèrica d’acord amb el decret 226/2006, de 23 de maig. 

 C.4.2. Actuar sobre les emissions puntuals i locals 

C.4.1. GARANTIR LA COMPATIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT 
AMB LA VULNERABILITAT ATMOSFÈRICA DELS SECTORS, TENINT EN COMPTE LA 
DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE PROTECCIÓ ATMOSFÈRICA D’ACORD AMB EL DECRET 
226/2006, DE 23 DE MAIG 

La determinació de les prescripcions de les immissions de contaminants es fan 
d’acord amb la següent legislació: 

 Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al 
contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

Cap municipi de la comarca de l’Alt Camp és declarada com a zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric. 

Tot i així, el nombre de municipis del Camp de Tarragona amb àrees urbanes només 
representa un 22% del total. Les àrees suburbanes i rurals predominen en el 
conjunt de la zona. És una plana costanera limitada pel mar i les muntanyes litorals 
que la separen de l’interior. 

Aquesta zona es veu afectada bàsicament pel règim de brises que es poden veure 
canalitzades per la vall del Francolí. Així mateix, es donen nivells mitjans 
d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i de les d’activitats domèstiques. 
La IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser a tota la zona superior a 
2000 vehicles/dia, amb existència de trams amb trànsit moderat i intens.  

Existeix un important complex petroquímic i el Port de Tarragona amb una 
important activitat de transport de mercaderies. En aquesta zona a més, 
aproximadament la meitat de municipis i de la superfície total urbanitzada de la 
zona està ocupada per àrees industrials.  

Pel que fa als nivells d’immissió, la majoria d’estacions de control actuals estan 
orientades bàsicament a les indústries i la resta al trànsit. Així doncs, tan sols es 
disposa de valors fiables de fons respecte a l’ozó. 

Anualment, la Direcció General de Qualitat Ambiental realitza un informe on es 
descriuen les principals incidències per a cadascun dels contaminants atmosfèrics.  

L’informe del 2012, i en la Zona de Qualitat de l’Aire 4, Camp de Tarragona, els 
nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, 
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clorur d’hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, 
el benzè i el plom són inferiors als valors límit legislats per la normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzè(a)pirè, no s’han 
superat els valors objectiu establerts en la legislació. En relació amb els 
mesuraments d’ozó troposfèric, s’han detectat 11 superacions del llindar horari 
d’informació a la població als punts de mesurament d’Alcover (7 hores de 
superacions), Reus (1 hora de superació) i Tarragona (3 hores de superació). En 
aquesta zona no s’ha detectat cap superació del llindar d’alerta ni del valor 
objectiu per a la protecció de la salut humana. 

Per tal de reduir els nivells d’ozó troposfèric en cas de superació d’algun llindar al 
Camp de Tarragona, ha estat operatiu el protocol d’actuació de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 

Pel que fa al sulfur d’hidrogen, no s’ha enregistrat cap superació de l’objectiu de 
qualitat de l’aire semihorari, mentre que l’any 2011 van tenir lloc 4 superacions. 

 

 
Tren de mercaderies provinent del Port de Tarragona (línia XC03 - Barcelona - Vilafranca P. – 

Tarragona) 

Mesures a aplicar 

En l’àmbit del planejament, és d’aplicació el Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire 2011-2015 (Departament de Territori i Sostenibilitat), on es 
descriuen les mesures necessàries per tal d’implantar i assolir els objectius de 
l’aire fixats per la UE. Aquestes mesures es concreten en: 

 Transvasament modal cap al transport públic 

 Bicicleta pública i impuls de l’ús de la bicicleta privada 

 Impuls del vehicle elèctric 

 Promoció d’estacions de servei amb combustibles més nets i punts de recàrrega 
elèctrica 

 Foment d’una major ocupació del vehicle 

 Compra Verda 

 Distintiu per a flotes de transport 

 Reducció del cost del peatge per a vehicles nets 

 Control als vehicles més contaminants 

 Renovació de calderes, finestres i millora de l’eficiència energètica en el 
sector domèstic 

 Cursos de conducció eficient 
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 Accions d’informació i sensibilització per coresponsabilitzar la població en la 
reducció de la contaminació 

C.4.2. ACTUAR SOBRE LES EMISSIONS PUNTUALS I LOCALS 

Amb l’objectiu de reduir els nivells d’ozó troposfèric en el Camp de Tarragona, 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) elabora uns protocols 
d’actuació, per planificar les seves activitats industrials, amb l’objectiu de 
reduir els nivells precursors d’ozó (bàsicament, diòxid de nitrogen i compostos 
orgànics volàtils).  

El conveni signat entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’AEQT, en 
col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, estableix les operacions que les 
indústries no poden dur a terme quan es preveu que hi pugui haver superació 
d’aquest contaminant, a fi de mitigar la incidència de l’episodi. 

Totes aquelles activitats existents o futures en l’àmbit del planejament hauran de 
conèixer els protocols d’actuació per evitar l’increment dels nivells d’ozó 
troposfèric en els sectors industrials de Valls, i actuar quan sigui necessari.
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5.  INDICADORS DE REFERÈNCIA 

En la següent taula es resumeixen els indicadors de referència: 

 

INDICADORS DE REFERÈNCIA 

Codi Capítol Indicador Valor 

C.1. MANTENIR LA POBLACIÓ 
EXPOSADA I ESPAIS NATURALS A 
NIVELLS ACÚSTICS PERMESOS PER 
LA LEGISLACIÓ 

Nombre de persones o 
habitatges, i àmbits 
d’espais naturals protegits 
exposats a nivells 
superiors als permesos. 
Valor exigible: 0 

0 

C.2. LIMITAR LA GENERACIÓ DE 
NECESSITATS D’ENLLUMENAT 
EXTERIOR (PÚBLIC I PRIVAT) I 
EVITAR-NE ELS FLUXOS HEMISFERI 
SUPERIOR, LA INTRUSIÓ 
LLUMINOSA I L’IMPACTE NEGATIU 
SOBRE ELS ORGANISMES VIUS 

Nivells de contaminació 
lluminosa d’acord amb la 
zonificació establerta pel 
Mapa de la protecció 
envers la contaminació 
lluminosa a Catalunya 

100% de la zonificació és 
coherent amb el mapa de 
protecció de contaminació 
lluminosa a Catalunya 

C.3. REGULAR LA IMPLANTACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE 
RADIOCOMUNICACIÓ I DE 
TRANSPORT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, PER TAL DE 
MINIMITZAR ELS SEUS EFECTES 
SOBRE ELS ÉSSERS VIUS I EL 
PAISATGE 

Número de persones 
exposades amb 
permanència de més de 4 
hores/dia a 10 µT  

0 
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INDICADORS DE REFERÈNCIA 

Codi Capítol Indicador Valor 

D.4 GARANTIR LA COMPATIBILITAT 
DEL DESENVOLUPAMENT DE LA 
MODIFICACIÓ AMB LA 
VULNERABILITAT ATMOSFÈRICA 
DELS SECTORS, TENINT EN 
COMPTE LA DELIMITACIÓ DE LES 
ZONES DE PROTECCIÓ 
ATMOSFÈRICA D’ACORD AMB EL 
DECRET 226/2006, DE 23 DE MAIG 

Nivells d’immissió de 
contaminants atmosfèrics 
compatibles amb els 
requeriments exigits pel 
decret 226/2006, de 23 de 
maig 

0 
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6.  NORMATIVA 

De l’anàlisi realitzat per cadascun dels vectors de l’ambient atmosfèric (acústic, 
lumínic i electromagnètic) es pot concloure la següent normativa específica: 

A. Normativa acústica 

B. Normativa lumínica 

C. Normativa electromagnètica 

D. Normativa contaminació atmosfèrica 

6.1 NORMATIVA ACÚSTICA 

Establiment de les prescripcions de qualitat acústica 

L’establiment de les prescripcions acústiques es fan atenent  allò que estableix: 

 La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en tots aquells aspectes 
en que complementa la Llei 16/2002 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat 
acústica: 

 Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada de soroll. 
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En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors 
límit d’imissió en dB(A): 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en tots aquells aspectes 
en que complementa la Llei 16/2002 

 Decret 176/2009 del 10 de novembre que té com a finalitat principal el 
desenvolupament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, ajustant aquesta 
normativa bàsica que comporta que la zonificació acústica, establerta en els 
mapes de capacitat acústica, hagi de tenir en compte els objectius de qualitat 
acústica i els diferents usos del sòl. 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat 
acústica: 

 Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada de soroll. 

 En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns 
valors límit d’immissió en dB(A): 

 

TAULA 1. VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN dB(A) 

Zonificació acústica del territori Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 
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Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la 
taula següent: 

 

TAULA 2. VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL 

Zona de 
sensibilitat  

Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i 
altres 

- - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, 
docent i cultural 

55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi 
rural 

57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús 
residencial 

60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 
existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari 
diferent a (C1) 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i 
d’espectacles 

68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús 
industrial 

70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades 
per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o 
altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per 
a les zones urbanitzades existents 

 

El Mapa de Capacitat Acústica de Valls no està aprovat a l’actualitat. Per aquest 
motiu, i en relació als criteris definits en el Decret 176/2009, la presència 
d’infraestructures viàries properes a nuclis residencials (N-240, C-37, T-742, N-
240a), l’existència d’eixos ferroviaris (Barcelona – Aeroport –Vilanova – 
Picamoixons i Tarragona – Reus – Lleida), i els usos existents i futurs, fan preveure 
que les zones de sensibilitat acústica siguin principalment altes. 
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Les zones de sensibilitat en les zones de contacte entre nuclis residencials i 
infraestructures es mostren a continuació: 

 

ZONIFICACIONS PREVISTES EN ELS ÀMBITS PROPERS A LES INFRAESTRUCTURES 

Règim del sòl Sensibilitat Usos del sòl 

Residencial Alta (A) (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 

Residencial Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 

Terciari Moderada (B) (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 

Sistemes generals Baixa (C) (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 

 

Mesures de correcció en façana 

En base a allò que estableix el Codi Tècnic de l’edificació, s’haurà de preveure uns 
aïllaments acústics mínims en façana, en funció dels nivells d’immissió exteriors.  

L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior 
als valors de la taula següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld 
que els ens locals han de facilitar a partir dels mapes estratègics de soroll, mapes 
de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica, mesuraments 
representatius o mètodes de càlcul. Aquests són: 

 

VALORS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC A LES FAÇANES CONTRA EL SOROLL AERI D2M,NT,ATR 

Ld (nivell en 
diürn) 

Valors mínims d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, D2m,nT, 

Atr dB(A) 

 Ús de l'edifici Ld dB(A) 

 Residencial i sanitari Cultural, educatiu, administratiu i 
religiós 

 Dormitori Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència i 
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6.2 NORMATIVA LUMÍNICA 

L’enllumenament artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a 
l’habitabilitat de les zones urbanes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és 
també necessari per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, 
comercials o productives.  

El marc legal que regula la contaminació lumínica, està contingut bàsicament en: 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

 REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

En base a la Llei 6/2001, de 31 de maig s’estableixen les següents zonificacions: 

 Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits 
territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs 
característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals 
només es pot admetre una brillantor mínima. 

 Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una 
brillantor reduïda. 

 Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor 
mitjana. 

 Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. 

El PDU estableix la següent zonificació lumínica, establint uns nivells recomanats 
i uns màxims: 

 

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 

Zonificació urbanística Recomanat Màxima 

Vialitat E3 E4 

Zones verdes intensives o privades E3 E4 

Zones verdes extensives E2 E3 

Residencial E3 E3 

Equipaments E3 E4 

 

Tots els projectes de urbanització, edificació, espais lliures, i equipaments hauran 
de justificar la zonificació lumínica concreta, i establir les mesures específiques 
per al seu compliment. 

Tots els projectes de urbanització, edificació, espais lliures, i equipaments hauran 
de justificar la zonificació lumínica concreta, i establir les mesures específiques 
per al seu compliment. 
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6.3 NORMATIVA ELECTROMAGNÈTICA 

Recomanació de la Unió Europea, de 12 de juliol de 1999, relativa a la exposició 
del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 Ghz). Aquesta 
recomana a cadascun dels estats membres: 

 Adoptar un marc de restriccions bàsiques i nivells de referència agafant com a 
base allò descrit en aquesta recomanació. 

 Aplicar mesures en relació amb les fonts o pràctiques que donen lloca 
l’exposició electromagnètica dels ciutadans, quan el temps d’exposició sigui 
significativa. 

 Procurar que es respectin les restriccions bàsiques que figuren en el annex 
d’aquesta recomanació en quan a l’exposició dels ciutadans.  

Els valors màxims recomanats d’exposició de camp magnètic per a us general és 
de 100 µT. 

Cal respectar els criteris que fixa la legislació referents a la ubicació de les noves 
infraestructures elèctriques, considerant, els criteris de protecció sanitària de la 
població indicats a les següents figures legislatives: 

 Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel que s’aprova el reglament que 
estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions 
a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària front a 
emissions radioelèctriques. 

RD 3151/1968, de 28 de novembre, Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta 
Tensió 

Defineix la distància mínima que ha d’existir en les condicions més desfavorables 
entre els conductes de la línia elèctrica i els edificis o construccions que es trobin 
sota d’aquesta (U: tensió nominal en kV): 

 Sobre punts accessibles a les persones: (3,3 + U/100) metres, amb un mínim 
de 5 metres 

 Sobre punts no accessibles a les persones: (3,3 + U/150) metres, amb un mínim 
de 4 metres 

 També defineix la distància mínima que ha d’existir sobre boscos i arbres (1,5 
+ U/100) metres, amb un mínim de 2 metres. 

Organització Mundial de la Salut (OMS) 

La OMS ha realitzat estudis sobre els criteris de seguretat que s’haurien d’establir 
en camps electromagnètics. Aquests estudis continus no han assolit cap veredicte; 
ara bé la OMS aconsella que la exposició del camp magnètic no superi els 0,4 µT 
de mitjana en nadons i infants. 
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Límits i recomanacions d’altres països 

Alguns països han establert límits d’exposició de camp magnètic. Els més rellevants 
es recullen a continuació: 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT - AUSTRÀLIA 

Casos Valor límit Descripció 

General 
100 µT Per 24 h d’exposició 

1.000 µT Durant poques hores al dia 

Casos especials 0,4 µT Espais amb propietats específiques 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT - ITÀLIA 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT - 

Casos especials 10 µT Quan temps exposició > 4h/dia 

 3 µT Aplicable a línies i vivendes de nova construcció 

 0,2 µT En regions específiques d'Itàlia 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT - SUÏSSA 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT - 

Casos especials 1 µT En propietats d'ús sensible (guarderies…) 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT – PAÏSOS BAIXOS 

Casos Valor límit Descripció 

General 0,4 µT 
Fomenten denegar permís de construcció de vivendes 
en una àrea d'influència de camp magnètic ≥ 0,4 µT 

 

Observant la legislació actual i les recomanacions realitzades des de l’OMS el 
present document recomana, per tal de disminuir els riscos del camp magnètic, 
restringir els nivells d’exposició marcats per la legislació espanyola. Seguint 
normatives o recomanacions utilitzades per altres països de la Unió Europea es 
preveu delimitar la implantació d’infraestructures socials o vivendes en una àrea 
d’influència de camp magnètic concreta de 3 µT.  
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A més a més, es recomana adoptar els següents valors límits per a casos especials: 

 

LÍMIT D’EXPOSICIÓ DE CAMP MAGNÈTIC RECOMANAT 

Casos Valor límit Descripció 

General 100 µT - 

 10 µT Quan temps exposició > 4h/dia 

Casos especials 3 µT Aplicable a línies,vivendes i infraestructura social de 
nova construcció 

 1 µT En zones específiques d'infants (guarderies, parcs…) 
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1.  INTRODUCCIÓ 

La gestió de residus i materials és un aspecte clau a considerar en la redacció del 
planejament. La necessitat de terres i materials classificats, o els excedents 
procedents de les excavacions, les demolicions, i altres activitats lligades a la 
construcció, generen importants traces sobre el territori. 

També la tipologia dels materials emprats, i la forma amb què es posen en obra, 
són ara, i en un futur, aspectes a considerar per disminuir els efectes ambientals 
derivats de la seva construcció i deconstrucció. 

Finalment, els residus generats en la vida quotidiana del nou planejament, 
comporten la necessitat d’adaptar els nous habitatges, i edificis en general, a la 
selecció dels residus en origen, i a reservar els espais necessaris, tant interiors 
com exteriors, per a la correcta gestió. 
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2.  ESTAT ACTUAL 

2.1 PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

La quantitat de residus que es generen a l'àmbit domèstic està relacionada amb 
les característiques del sistema econòmic i cultural predominant que influeixen 
en la valoració dels productes d'un sol ús i fomenten uns hàbits de consum que 
afavoreixen la utilització d'envasos i embalatges prescindibles. També hi 
incideixen factors com la bonança del cicle econòmic i la percepció, encara molt 
generalitzada, que els recursos són il·limitats.  

La generació de residus al municipi de Valls presenta una tendència relativament 
estable en termes absoluts, però en termes relatius la tendència és a una 
reducció en els darrers anys, passant d’1,56 kg/hab/dia de l’any 2003 a 1,25 
kg/hab/dia del darrer any de què es disposen dades: 

GENERACIÓ DE RESIDUS A VALLS 

Any Tones Cens kg / hab i dia 

2003 12.298,8 21.649 1,56 

2004 12.240,6 22.237 1,51 

2005 12.277,0 22.851 1,47 

2006 13.008,4 23.315 1,53 

2007 12.943,1 23.948 1,48 

2008 12.670,8 24.710 1,40 

2009 11.978,8 25.092 1,31 

2010 12.005,1 25.158 1,31 

2011 11.414,7 25.016 1,25 
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En general, els residus es separen en cinc fraccions: 

 Vidre: Quan es parla de recollida segregada de vidre, es fa referència als 
envasos de vidre i a altres objectes de vidre trencats com el vidre pla. 
Suposa un important benefici ambiental perquè el vidre és 100% reciclable i 
perquè es pot reutilitzar una mitjana de 40 vegades. El vidre es recull 
principalment als contenidors de tipus iglú de color verd situats a la via 
pública en àrees d’aportació. 

 Paper i cartró: El paper normalment es recull als contenidors blaus que es 
troben a la via pública en àrees d’aportació. Suposa un important benefici 
ambiental perquè la segregació del paper ajuda a disminuir el volum de 
residus municipals i perquè permet fer nova pasta de paper a partir del paper 
recollit i així es pot estalviar l’ús de fibres vegetals. 

 Envasos lleugers: Fa referència als envasos de plàstic (ampolles, pots, 
safates), alumini o llauna, a les bosses de plàstic, als brics i, en general, a 
qualsevol residu d’envàs. Els envasos lleugers es recullen majoritàriament en 
contenidors de color groc, de tipus iglú i de càrrega lateral en les àrees 
d’aportació de la via pública. El material, un cop separat a les plantes de 
triatge, es classifica segons les diferents fraccions i es lliura als recicladors. 

 Matèria orgànica: La matèria orgànica normalment es recull als contenidors 
marrons o taronges que es troben a la via pública en àrees d’aportació. La 
recollida segregada de la matèria orgànica suposa un important benefici 
ambiental, ja que representa entre el 30% i el 40%, en pes, de les 
escombraries domiciliàries i perquè es pot tractar per convertir-la en adob 
orgànic i energia en comptes d’haver d’aplicar-hi un tractament finalista. Un 
cop recollida, la matèria orgànica i les restes de poda municipal es porten a 
una planta de compostatge o a un dels ecoparcs metropolitans on el material 
és sotmès a processos biològics que transformen els residus orgànics en 
matèries primeres. 

 Resta: Quan es parla de recollida de RESTA es fa referència a tots els residus 
que queden un cop s’han segregat les altres fraccions (vidre, paper-cartró, 
envasos lleugers i matèria orgànica). Tot i aquesta definició negativa, es 
considera que la RESTA també és una fracció segregada, que ha de rebre un 
tractament específic. La fracció RESTA majoritàriament es recull als 
contenidors de color gris situats a les àrees d’aportació de la via pública. 
També hi ha altres sistemes de recollida, com el porta a porta o la 
pneumàtica (fixa i mòbil). La fracció RESTA es porta majoritàriament als 
ecoparcs metropolitans on se sotmet a un tractament mecànic i biològic 

La generació actual de residus a Valls és la següent: 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS ACTUALS A VALLS (2011) 

Municipi Cens 
Total 

generació 
Recollida 

selectiva (RS) 
Fracció resta a 

dipòsit controlat 
Producció 

per habitant 

 N Tn Tn % Tn % kg 

VALLS 25.016 11.414,7 4.746,9 41,6% 6.667,8 58,4% 1,25 

Font. Agència de Residus de Catalunya 
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La recollida selectiva s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys al municipi de 
Valls, dotant de contenidors de vidre, paper i cartró, envasos, piles, roba i 
matèria orgànica en els punts estratègics per a donar un millor servei. S'han 
establert freqüències de recollida concretes per tal d'evitar acumulacions de 
materials en aquests contenidors. 

Existeix també unes altres xarxes de recollida de materials especials (tòners, 
piles i fluorescents, olis de cuina usats). Els punts de recollida d’aquestes xarxes, 
són bàsicament els establiments que tenen a la venta tòners, piles i fluorescents, 
o que produeixen en quantitats importants. L’objectiu és aconseguir una 
reutilització i reciclatge dels residus que s'han generat. 

Per aquells residus que no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de 
recollida, existeix la Deixalleria de Valls. 

2.2 GESTORS DE RESIDUS 

S’ha fet una anàlisi dels gestors de residus en l’entorn més proper de Valls, tant 
en relació als residus domèstics com aquells potencialment generats durant la 
construcció. 

Es diferencia les següents tipologies de gestors: 

 GESTORS DE RESIDUS DOMÈSTICS 

 Deixalleries. Són instal·lacions que permeten recollir i emmagatzemar 
de manera selectiva les fraccions dels residus municipals per a les quals 
no hi ha un sistema de recollida domiciliària o contenidors específics, 
com: ferralla i metalls, electrodomèstics i voluminosos (mobles, neveres, 
matalassos, etc.), fusta, runes i vidres, pneumàtics i bateries de cotxe, 
olis de motor i olis domèstics, radiografies i fluorescents, roba i sabates, 
electrònica (cables elèctrics, ordinadors, impressores, televisors, etc.), 
cartutxos de tinta i tòners, porexpan i piles, vernissos, dissolvents i 
tòxics. 

 Plantes de triatge. Són instal·lacions on se separen per materials algunes 
fraccions de la recollida segregada, concretament, la fracció d’envasos 
lleugers del model de cinc fraccions i la fracció d’inorgànica del model 
de residu mínim. 

Al final del recorregut, els materials recuperables resten classificats per 
material a l'àrea d'emmagatzematge:  

- Plàstics subclassificats per tipus: polietilè d'alta densitat (PEAD) 
natural i de color, polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè 
tereftalat (PET), una barreja de polipropilè (PP), clorur de polivinil 
(PVC) i poliestirè expandit (EPS). 

- Materials magnètics, que se separen entre els que contenen ferro, 
els brics i les llaunes d’alumini. 

- Bosses de plàstic, paper i cartró i vidre. 

 Plantes de compostatge. És una instal·lació dedicada a tractar matèria 
orgànica i residus vegetals per obtenir-ne compost. La matèria orgànica 
que s’hi tracta prové de la recollida selectiva, és a dir, correspon a la 
que els ciutadans recullen selectivament en origen i a la generada per 
grans productors (mercats, restaurants, comerços, etc.). 
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 Ecoparcs. Són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic 
(TMB) de la matèria orgànica recollida selectivament i de la RESTA. 
D’una banda, es tracta la RESTA (els residus no recollits selectivament i 
que poden contenir entre un 30% i un 40% de matèria orgànica) i, de 
l'altra, la fracció orgànica procedent de la recollida segregada dels 
residus municipals (FORM), que es tracta juntament amb els residus 
vegetals provinents de parcs i jardins municipals i particulars. 

 Dipòsits controlats de residus: Els dipòsits controlats són instal·lacions 
on s’aboca tot allò que no s’ha pogut valoritzar amb anterioritat; per 
exemple, el rebuig de les plantes i altres residus que no han estat 
valoritzats. L’objectiu del Programa metropolità de gestió de residus 
municipals (PMGRM) és que només es dipositin els residus que no s’hagin 
pogut valoritzar però que tot i així s’hagin tractat prèviament per reduir-
ne el potencial contaminant. 

 Plantes de tractament de voluminosos: són instal·lacions on se separen 
els residus que, per les seves dimensions, no es poden recollir segons el 
sistema de recollida segregada habitual. Es tracta, principalment, de 
mobles vells i altres materials derivats de fusta i de residus d’aparells 
elèctrics i electrònics (RAEE) de gran volum. 

 GESTORS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 Dipòsits de residus de terres i runes 

 Activitats extractives abandonades o en explotació. 

 Dipòsits de terres. 
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3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Els criteris i objectius generals es formulen en els termes de: 

 Gestió de residus, fomentant el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans, i si és el cas, facilitar la disponibilitat de les instal·lacions adequades 
per al seu tractament. 

 Gestió de materials, minimitzant l’impacte de la construcció sobre el cicle 
dels materials i del medi ambient en general. 

Aquests criteris es concreten en uns criteris específics, distribuïts en tres 
capítols: 

 D.1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus. 

 D.2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin 
la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió. 

 D.3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu 
de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

En la següent taula es fa una síntesi de l’estructura de criteris i objectius 
generals, , en relació als residus, distingint: 

 Capítol 

 Criteris i objectius ambientals 

 Mesures específiques 

 Paràmetres 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ ALS RESIDUS 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

D.1. IMPLANTAR L’EQUIPAMENT I ELS SISTEMES 
DE DISSENY URBÀ ADIENTS PER A LA 
REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA 
DELS RESIDUS EN LA URBANITZACIÓ 

D.1.1. Implantar l’equipament i sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 
recollida selectiva de residus. 

Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions per a la 
recollida selectiva de residus, tractament i gestió a nivell de planejament 

Com a conseqüència del creixement previst pel POUM, la 
generació de residus al municipi de Valls es preveu que augmenti 
un 26%, passant de les 11.415 Tn/any actuals a 14.433 Tn/any, en 
cas de desenvolupament moderat, i fins a un 57% en cas de màxim 
desenvolupament. Aquest augment haurà d’anar acompanyat 
d’una millora dels sistemes de gestió de residus actuals que 
permeti absorbir el creixement previst.  

 

D.2. PROMOURE EN ELS EDIFICIS LA PREVISIÓ 
D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS QUE FACILITIN 
LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS I, 
EN GENERAL, LES OPERACIONS DE GESTIÓ. 

D.2.1. Preveure espais mínims en habitatges, i comuns en edificis per permetre la recollida 
selectiva 

Incloure en les normes d’edificació l’exigència als projectes de preveure en els habitatges i 
en espais comuns dels immobles els espais adequats per a la recollida selectiva de les cinc 
fraccions de residus (paper, vidre, plàstic, orgànica i rebuig). En general, Aplicar, com a 
mínim, les mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

Fomentar la inclusió de tecnologies de recollida selectiva centralitzada en edificis 

A Valls s’adopta el criteri més restrictiu, i per tant 225 
dm3/habitatge. Aquest, procedent del Codi Tècnic de l’Edificació, 
és independent del tipus de recollida, i per tant d’aplicació en 
tots els planejaments. 

Percentatge d’habitatges adaptats per a la separació dels 
residus domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’edificis d’habitatges amb espais comuns 
adequats per a la recollida selectiva dels residus domèstics 
(exigible: 100%) 

Percentatge d’altres edificis amb espais adequats per a la 
recollida selectiva dels residus generats (exigible: 100%) 

D.3. ORDENAR EL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA AMB 
L’OBJECTIU DE MINIMITZAR ELS IMPACTES 
ASSOCIATS ALS MATERIALS UTILITZATS I 
FOMENTAR-NE LA DURABILITAT, LA 
REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE 

D.3.1. Gestió de terres i enderrocs 

Pel que fa als moviments de terres de la urbanització, les quals es reduiran el màxim 
d’acord amb el que ha estat indicat a A-1, preveure com a opció preferent la seva 
reutilització en la mateixa obra i, complementàriament, en altres obres autoritzades. 

Exigència, d’acord amb el que estableix la legislació específica, als projectes relatius a 
llicències urbanístiques d’enderrocament, excavació i/o construcció, de contenir una 
avaluació dels volums i les característiques dels residus originats pels enderrocs, les 
operacions de destriament i de recollida selectiva projectades per als diversos tipus de 
residus generats i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran 
en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 

Protecció del sòl, reutilitzant els horitzons superiors per a les actuacions que comportin 
revegetació. 

Es proposa que les terres sobrants dels diferents projectes 
d’urbanització siguin emprades per als diferents processos de 
restauració de la pedrera Teresa, ubicada al nord-est del nucli de 
Picamoixons. 

 

  D.3.2. Gestió de residus durant la construcció 

Incorporar als projectes d’urbanització de desenvolupament del POUM un pla de gestió de 
residus de la construcció que permeti incrementar la valorització de residus i, en general, 
la seva correcta gestió 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure 
el volum de residus generats, així com els sistemes de classificació 
en origen, gestió, i la reserva d’un punt net en l’interior del 
recinte de les diferents obres. El punts nets estaran dotats 
d’almenys un àmbit que permeti fraccionar runes, fusta, plàstic, 
paper i cartró i metalls. 

En tot cas, s’atendrà a allò que estableix Reial Decret 105/2008,. 

 

  D.3.3. Afavorir  l’ús de materials procedents de reciclatge o reciclables, o en tot cas amb 
un baix poder contaminant en la seva producció. 

Aplicar, com a mínim, les mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi 
Tècnic de l’Edificació 

Optimitzar el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de recursos 
materials 

Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i productes de llarga 
durada, reutilitzables o reciclables i, en general, materials i productes que disposin de 
distintius de garantia de qualitat ambiental 

Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells 
potencialment perillosos per a la salut 

Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció i minimització dels 
residus, tant en les obres d’urbanització com en la regulació de l’edificació 

S’atendran els següents criteris: 

- Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de 
materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables 
i, en general, materials i productes que disposin de distintius de 
garantia de qualitat ambiental. 

- Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals 
de fabricació i d’aquells potencialment perillosos per a la salut. 

- Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció 
i minimització dels residus, tant en les obres d’urbanització com 
en la regulació de l’edificació. 
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4.  AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DE MESURES 

4.1 D.1. IMPLANTAR L’EQUIPAMENT I ELS SISTEMES DE 
DISSENY URBÀ ADIENTS PER A LA REUTILITZACIÓ I LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS 

La directriu d’implantar l’equipament i establir els dissenys urbans adients per a 
la reutilització de i la recollida de residus en la urbanització, es concreta en un 
apartat: 

 D.1.1. Implantar l’equipament i sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva de residus. 

Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions 
per a la recollida selectiva de residus, tractament i gestió a nivell de 
planejament 

D.1.1. IMPLANTAR L’EQUIPAMENT I SISTEMES DE DISSENY URBÀ ADIENTS PER A LA 
REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

La recollida dels residus municipals de Valls es realitza per mitjà de contenidors 
al carrer, per a les següents fraccions, a banda de resta: vidre, paper i cartró, 
envasos, piles, roba i matèria orgànica.  
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En funció de les estadístiques municipals, s’estima la producció de residus per 
Valls: 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS A VALLS 

Nombre habitants 25.016 Tn/hab/any L/hab/dia 

Matèria orgànica 1.675 0,067 1,581 

Vidre 532 0,021 0,160 

Paper i cartró 1.109 0,044 1,214 

Envasos lleugers 457 0,018 2,501 

Residus voluminosos 514 0,021  

Poda i jardineria 146 0,006  

Piles 3 0,0001  

Medicaments 3 0,0001  

Tèxtil 71 0,003  

Altres residus. Deixalleries 62 0,002  

Selectiva Tn 4.747 0,190  

% Recollida selectiva 42%   

Fracció resta a tractament 0 -  

Fracció resta directa a dipòsit 
controlat 

0 -  

Fracció resta directa a incineració 6.668 0,267  

Total fracció resta directa a disposició 
final 

0 -  

Total fracció resta 6.668 0,267  

% Fracció resta 58%   

GENERACIÓ TOTAL 11.415 0,456  

Kg/hab/dia 1,25   

 

S’estima una densitat dels residus, i la freqüència de recollida de cada tipologia 
(Font: Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals. AMB 1997). 

 

DENSITAT DE RESIDUS 

Tipus de residu kg/l 

Vidre 0,364 

Paper i cartrons 0,100 

Envasos lleugers 0,020 

Orgànica 0,116 

RESTA 0,091 
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En base al volum teòric, la tipologia de contenidors i la freqüència de recollida, 
s’estima el nombre total de contenidors en carrer pel planejament: 

 

ESTIMACIÓ NOMBRE DE CONTENIDORS 

Tipus de residu L/hab/di
a 

L/dia Freqüèn
cia dies1 

Volum 
(L)2 

Volum 
(L)3 

Núm. 
conteni

dors  

Conteni
dors 

finals4 

Vidre 0,160 3.262 30 97.874 3.000 33 119 

Paper i cartró 1,214 24.753 10 247.528 3.000 83 119 

Envasos lleugers 2,501 50.991 7 356.939 3.000 119 119 

Orgànica 1,581 32.232 1 32.232 250 129 129 

RESTA 8,025 163.605 1 163.605 3.000 55 129 

1 interval de dies de recollida recomanat 
2 volum necessari de contenidors en carrer o soterrats 
3 volum de contenidors (en carrer estàndard) 
4 número de contenidors proposats, prenent de referència el número més elevat de cada grup de 
contenidors: 1) vidre, paper i cartró i envasos lleugers, i 2) orgànica i RESTA 

 

A més del predimensionament de les infraestructures per a la recollida de 
residus, és necessari fer una avaluació prèvia de l’impacte del nou planejament 
sobre les infraestructures generals del municipi. Aquest es fa en base al 
creixement relatiu de volum de residus, proporcional a la població, respecte la 
situació actual. 

 

INCREMENT DE VOLUM DE RESIDUS. IMPACTE SOBRE LES INFRAESTRUCTURES GENERALS 

Municipi Total Municipi (Tn/any) POUM (Tn/any) Increment 

Valls 11.415 17.927 57,1% 

 

Com a conseqüència del creixement previst pel POUM, la generació de residus al 
municipi de Valls es preveu que augmenti un 57%, passant de les 11.415 Tn/any 
actuals a gairebé 18.000. Aquest augment haurà d’anar acompanyat d’una 
millora dels sistemes de gestió de residus actuals que permeti absorbir el 
creixement previst.  

No obstant això, aquest augment correspon al màxim desenvolupament del 
POUM. Considerant només l’augment corresponent als plans parcials urbanístics, 
plans de millora urbana i polígons d’actuació urbanística, i deixant de banda els 
creixements en sòl no delimitat, l’augment en la producció de residus esdevé 
més moderat: 

 

INCREMENT DE VOLUM DE RESIDUS. IMPACTE SOBRE LES INFRAESTRUCTURES GENERALS 

Municipi Total Municipi (Tn/any) POUM (Tn/any) Increment 

Valls 11.415 14.433 26,4% 
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Les instal·lacions per a la gestió de residus d'origen municipal de la comarca de 
l’Alt Camp són les següents: 

 

INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A LA COMARCA DE L’ALT CAMP I RODALIES 

Nom Adreça Municipi 

Deixalleria d’Alcover Urbanització Mas Moresc, S/N Alcover 

Deixalleria de Valls Pol. Ind. Valls C/Basters, 11 Valls 

Deixalleria del Pla de Santa Maria C/ Baldrich El Pla de Santa Maria 

Planta de transvasament de Valls Pol. Ind. Palau Reig de Dalt, parc. 45 Valls 

Dipòsit controlat de la Conca de 
Barberà 

Camí del Pla de Nové L’Espluga de Francolí 

Planta de compostatge de 
Botarell 

Finca Mas d’en Duran Botarell 

Incineradora de Tarragona Pol. industrial Riu Clar, Parc. 300 Tarragona 

Planta de triatge d’envasos 
lleugers de Constantí 

- Constantí 

 

4.2 D.2. PROMOURE EN ELS EDIFICIS LA PREVISIÓ D’ESPAIS I 
INSTAL·LACIONS QUE FACILITIN LA RECOLLIDA SELECTIVA 
DELS RESIDUS I, EN GENERAL, LES OPERACIONS DE 
GESTIÓ 

La directriu de promoció d’una eficient gestió dels residus en l’edificació es 
concreta en un apartat: 

 D.2.1. Preveure espais mínims en habitatges, i comuns en edificis per 
permetre la recollida selectiva. 

Incloure en les normes d’edificació l’exigència als projectes de preveure en 
els habitatges i en espais comuns dels immobles els espais adequats per a la 
recollida selectiva de les cinc fraccions de residus (paper, vidre, plàstic, 
orgànica i rebuig). En general, Aplicar, com a mínim, les mesures establertes 
pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi Tècnic de l’Edificació. 

D.2.1. PREVEURE ESPAIS MÍNIMS EN HABITATGES, I COMUNS EN EDIFICIS PER 
PERMETRE LA RECOLLIDA SELECTIVA 

La determinació dels espais mínims es detalla per al total de l’edifici, i per a 
cada habitatge separadament. La forma de determinació, i el 
predimensionament d’aquest, es fa segons el marc legal de referència, i 
concretament: 

 Codi Tècnic de l’edificació. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
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Les determinacions d’ambdós no sempre són coincidents. 

Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva. 

El Decret d’ecoeficiència no fa cap referència a aquest aspecte. Per tant, es 
valora únicament allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. Aquest 
estableix que: 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors 
d’edifici per les fraccions dels residus que tinguin recollida porta a porta, i, per 
les fraccions que tingui recollida centralitzada amb contenidors de carrer en 
superfície, haurà de disposar d’un espai de reserva en el que es pugui construir 
un magatzem de contenidors quan alguna de aquestes fraccions passin a tenir 
recollida porta a porta. 

El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que 
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la 
construcció de l’habitatge, i tindrà com a mínim una superfície de 3 m2. 

Espais d’emmagatzematge immediat en habitatge. 

Les determinacions del Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència són 
divergents en aquest aspecte, sent més restrictiu el primer. 

El Decret d’ecoeficiència estableix en el seu article 7: 

Paràmetres d'ecoeficiència relatius als residus 

7.1  En el cas d'habitatges, caldrà preveure un espai fàcilment accessible de 
150 dm3 en l'interior dels mateixos, que permeti la separació de les 
fraccions següents: 

Envasos lleugers. 

Matèria orgànica. 

Vidre. 

Paper i cartró. 

RESTA. 

No obstant això, caldrà adaptar-se a les fraccions de recollida selectiva que 
fixin les ordenances municipals quan aquestes siguin diferents a les 
anteriorment esmentades.  

En la resta d'usos, les diferents entitats privatives hauran de disposar, ja 
sigui a l'interior de cadascuna, o bé en un espai comunitari, d'un sistema 
adequat als usos previstos que permeti l'emmagatzematge per separat dels 
diferents tipus de residus que s'originin, sense perjudici d'allò que disposa la 
normativa sectorial d'aplicació. 

 

El codi tècnic formula la necessitat d’un espai de magatzem immediat de residus 
mínim de 45 dm3 per fracció i habitatge, establint la necessitat de separar les 
mateixes fraccions. D’això dons resulta que l’espai mínim de magatzem serà de 
225 dm3 
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En tot cas, aquest espai mínim estarà en funció del nombre d’ocupants habituals 
en l’habitatge. Per l’estimació del volum d’emmagatzematge s’utilitza la següent 
expressió: 

C= CA · Pv 

On 

C: Capacitat d’emmagatzematge de l’habitatge [dm3] 

CA: Coeficient d’emmagatzematge [dm3/persona], que s’obté de la següent 
taula: 

 

COEFICIENT D’EMMAGATZAMEMENT PER FRACCIÓ EN HABITATGE CA 

Fracció CA 

Envasos lleugers 7,80 

Matèria orgànica 3,00 

Paper i cartró 10,85 

Vidre 3,36 

RESTA 10,50 

Font. Codi Tècnic de l’Edificació Secció HS2. Taula 2.3 

 

En funció del nombre d’ocupants per habitatge resulta: 

 

VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITAGE. 

Fracció Nombre d’ocupants en l’habitatge 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Envasos lleugers 23,40 31,20 39,00 46,80 54,60 62,40 70,20 78,00 

Matèria 
orgànica 

9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 

Paper i cartró 32,55 43,40 54,25 65,10 75,95 86,80 97,65 108,50 

Vidre 10,08 13,44 16,80 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60 

RESTA 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50 84,00 94,50 105,00 

Volum per 
habitatge (dm3) 

106,53 142,04 177,55 213,06 248,57 284,08 319,59 355,10 

 

El Decret d’Ecoeficiència estaria calculat per habitatges de quatre persones, 
mentre que el Codi Tècnic de l’Edificació ho estaria per set persones. 

En tot cas, a Valls s’adopta el criteri més restrictiu, i per tant 225 
dm3/habitatge. Aquest és independent del tipus de recollida, i per tant 
d’aplicació en tots els planejaments. 
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4.3 D.3. ORDENAR EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
CONSTRUCTIVA AMB L’OBJECTIU DE MINIMITZAR ELS 
IMPACTES ASSOCIATS ALS MATERIALS UTILITZATS I 
FOMENTAR-NE LA DURABILITAT, LA REUTILITZACIÓ I EL 
RECICLATGE 

La directriu de limitar la generació de residus durant la construcció es concreta 
en tres apartats: 

 D.3.1. Gestió de terres i enderrocs 

Pel que fa als moviments de terres de la urbanització, les quals es reduiran el 
màxim d’acord amb el que ha estat indicat a A-1, preveure com a opció 
preferent la seva reutilització en la mateixa obra i, complementàriament, en 
altres obres autoritzades. 

Exigència, d’acord amb el que estableix la legislació específica, als projectes 
relatius a llicències urbanístiques d’enderrocament, excavació i/o 
construcció, de contenir una avaluació dels volums i les característiques dels 
residus originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida 
selectiva projectades per als diversos tipus de residus generats i les 
instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en cas 
que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 

Protecció del sòl, reutilitzant els horitzons superiors per a les actuacions que 
comportin revegetació. 

 D.3.2. Gestió de residus durant la construcció 

Incorporar als projectes d’urbanització integrats en el POUM, i edificació 
d’un pla de gestió de residus de la construcció que permeti incrementar la 
valorització de residus i, en general, la seva correcta gestió 

 D.3.3. Afavorir l’ús de materials procedents de reciclatge o reciclables, o en 
tot cas amb un baix poder contaminant en la seva producció. 

Aplicar, com a mínim, les mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en 
els edificis, i pel Codi Tècnic de l’Edificació 

Optimitzar el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat 
de recursos materials. 

Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i 
productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, 
materials i productes que disposin de distintius de garantia de qualitat 
ambiental 

Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació 
i d’aquells potencialment perillosos per a la salut 

Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció i 
minimització dels residus, tant en les obres d’urbanització com en la 
regulació de l’edificació. 
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D.3.1. GESTIÓ DE TERRES I ENDERROCS 

La realització de les obres, tant d’urbanització com d’edificació, comporta la 
necessitat de demolicions de preexistències i moviment de terres. 

En general, els diferents projectes d’urbanització, en aquesta fase d’obres 
bàsiques, incorporen un balanç de terres. No és però, fins al projecte executiu, 
d’acord amb allò que estableix, Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual 
es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que és 
necessari incloure el de generació de residus. 

Article 4. Obligacions del productor de residus de construcció i demolició. 

1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de 
residus de construcció i demolició ha de complir les obligacions següents: 

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus 
de construcció i demolició, que ha de contenir com a mínim: 

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, 
dels residus de construcció i demolició que s’han de generar en l’obra, 
codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma 
que la substitueixi. 

2n Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

3r Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de 
destinar els residus que es generen en l’obra. 

4t Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 
compliment per part del posseïdor dels residus de l’obligació que estableix 
l’apartat 5 de l’article 5. 

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el 
maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra. Posteriorment, dits plànols poden ser 
objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus 
sistemes d’execució, amb l’acord previ de la direcció facultativa de l’obra. 

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si 
s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
dins de l’obra. 

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
demolició que ha de formar part del pressupost del projecte en un capítol 
independent. 

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un 
inventari dels residus perillosos que es generen, que s’ha d’incloure a 
l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com 
preveure’n la retirada selectiva, amb la finalitat d’evitar la mescla entre si 
o amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu enviament a gestors 
autoritzats de residus perillosos. 

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si 
s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació 
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per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, en els termes que 
recullen aquest Reial decret i, en particular, l’estudi de gestió de residus de 
l’obra o les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any 
natural s’ha de mantenir durant els cinc anys següents. 

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan sigui 
procedent, en els termes que preveu la legislació de les comunitats 
autònomes, la fiança o garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits que estableix l’esmentada llicència en relació amb 
els residus de construcció i demolició de l’obra. 

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a 
l’obtenció de la llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, 
almenys, els documents referits en els números 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la 
lletra a) i en la lletra b) de l’apartat 1. 

 

El planejament és un pas previ a la definició dels projectes executius, 
incorporant un projecte d’obres bàsiques on es mostra la viabilitat de la 
proposta. És en aquest marc quan és necessari presentar un balanç aproximat de 
terres, i la possibilitat de generació de residus, si més no es referència a les 
necessitats de demolició, i si és possible el reciclatge en la pròpia obra. 

Quant al moviment de terres de la urbanització es realitzarà  una estimació dels 
volums generats, concloent en la necessitat de terres o el seu excés. El balanç es 
construeix a partir de diferents conceptes. 

Al respecte, es proposa que les terres sobrants dels diferents projectes 
d’urbanització siguin emprades per als diferents processos de restauració de la 
pedrera Teresa, ubicada al nord-est del nucli de Picamoixons. 

 

 
Imatge aèria de l’actual àmbit de la pedrera Teresa 
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La pedrera Teresa, segons les dades proporcionades pel Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, presenta les següents característiques: 

 

CARACTERÍSTIQUES PEDRERA TERESA  

Codi centre i nom 7472. Pedrera Teresa (Valls) 

Empresa matriu Cantera Cal Tita 

Adreça Carretera Valls a Picamoixons, km. 2,5 

Municipi Valls (Alt Camp) 

Demarcació hidrogràfica Conques internes de Catalunya 

CNAE-2009 08.11 - Extracció de pedra ornamental i per a la 
construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra 

Activitat econòmica principal EXTRACCIÓ DE PEDRA I CLASSIFICACIÓ D’ÀRIDS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ 

Font: Registre estatal d’emissions i fonts contaminants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient 

 

Enderrocs 

Respecte a les demolicions, no se’n preveuen grans volums per al present 
planejament. No obstant, és possible que se n’acabin produint; en aquest cas, 
s’adjunta una taula que estima els pesos dels residus d’enderrocs d’edificacions 
en funció dels volums a enderrocar. 

 

PESOS DELS RESIDUS D’ENDERROC D'EDIFICACIÓ KG/M3 CONSTRUIT 

Material 
Edifici d'habitatges 

d'obra de fàbrica 
Nau industrial 

d'obra de fàbrica 
Edifici d'estructura 

de formigó 

Obra de fàbrica 542 558 338 

Formigó 84 345 711 

Petris 52 35 51 

Metall 4 7,8 16 

Fusta 23 23 1,7 

Vidre 0,6 0,8 1,6 

Plàstics 0,4 0,4 0,8 

Betums 0 0 0,9 

Altres 4 6 9 

Font: Manual de deconstrucció. ITEC i DMAiH (1995) 
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D.3.2. GESTIÓ DE RESIDUS DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el volum de 
residus generats, així com els sistemes de classificació en origen, gestió, i la 
reserva d’un punt net en l’interior del recinte de les diferents obres. Aquesta 
previsió es formalitzarà en un pla de gestió de residus de la construcció. 
Concretament el Decret d’ecoeficiència preveu: 

Caldrà incorporar al projecte executiu un pla de gestió de residus de la 
construcció, d'acord amb la normativa vigent en matèria dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. S'hauran de quantificar els residus que es 
generaran per tipologies i fases de l'obra o de l'enderroc, tot definint les 
operacions de destriament o recollida selectiva que es preveu realitzar a 
l'obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de 
residus autoritzats que s'utilitzaran, preferentment per la via de la seva 
valorització. 

 

Així es preveurà un punt net, que estarà dotat com a mínim d’un àmbit que 
permeti fraccionar: 

 Runes 

 Fusta 

 Plàstic 

 Paper i cartró 

 Metalls 

 Residus especials 

En tot cas, s’atendrà a allò que estableix Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ A LA COMARCA DE L’ALT CAMP 

Nom Adreça Municipi 

Dipòsit controlat de Valls Pol. Ind. 10 -, parc. 36-37 Valls 

Planta de reciclatge de Valls Pol. Ind. 5, parc. 16 Valls 

 

D.3.3. AFAVORIR L’ÚS DE MATERIALS PROCEDENTS DE RECICLATGE O 
RECICLABLES, O EN TOT CAS AMB UN BAIX PODER CONTAMINANT EN LA SEVA 
PRODUCCIÓ 

S’adopten les següents recomanacions: 

 Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i 
productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, 
materials i productes que disposin de distintius de garantia de qualitat 
ambiental. 

 Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació 
i d’aquells potencialment perillosos per a la salut. 
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 Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció i 
minimització dels residus, tant en les obres d’urbanització com en la 
regulació de l’edificació. 

A més, especifica aplicar, com a mínim, les mesures establertes pel Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi Tècnic de l’Edificació. Aquest en els 
aspectes relatius a materials i sistemes constructius defineix: 

Article 6 

Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius 

6.1 En la construcció de l’edifici, caldrà obtenir una puntuació global 
mínima de 10 punts mitjançant la utilització d’alguna/s de les solucions 
constructives següents: 

a) Construcció de façana ventilada en l’orientació sud-oest (± 90°): 5. 

b) Construcció de coberta ventilada: 5. 

c) Construcció de coberta enjardinada: 5. 

d) Utilització de sistemes preindustrialitzats com a mínim en el 80% de la 
superfície de l’estructura: 6. 

e) Utilització de sistemes preindustrialitzats, com a mínim, en el 80% de la 
superfície dels tancaments exteriors: 5. 

f) En el cas d’edificis d’habitatges, en què el 80% d’aquests rebin en 
l’obertura de la sala 1 hora d’assolejament directe entre les 10 i les 12 
hores solars en el solstici d’hivern: 5. 

g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents 
tancaments verticals exteriors en un 10% respecte al paràmetre fixat en el 
punt 4.1: 4. 

h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents 
tancaments verticals exteriors en un 20% respecte al paràmetre fixat en el 
punt 4.1: 6. 

i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents 
tancaments verticals exteriors en un 30% respecte al paràmetre fixat en el 
punt 4.1: 8. 

j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici: 
5. 

k) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de 
l’edifici: 8. 

l) Utilització almenys d’un producte obtingut del reciclatge de residus 
(residus de la construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per 
subbases, paviments, panells aïllants i d’altres usos: 4. 

m) En el cas que hi hagi una fase de demolició prèvia, reutilització dels 
residus petris generats en la construcció del nou edifici: 4. 

n) Que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin d’una ventilació 
creuada natural: 6. 
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o) Utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció 
i/o refrigeració) de l’edifici: 7. 

p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, 
sempre que al sistema d’enllumenat emprat no li afecti l’encesa i apagada 
sovintejada: 3. 

q) En els edificis d’habitatges, quan les obertures dels tancaments exteriors, 
ja siguin sobreexposats o exposats segons NRE-AT/87, i sense perjudici del 
que dictamina l’annex 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, disposin de 
solucions de finestra, doble finestra o balconeres en les que el conjunt 
(marcs + envidraments) tinguin un aïllament mínim a so aeri R de 28 dBA: 4. 

r) En els edificis d’habitatges, quan els elements horitzontals de separació 
de propietats o usuaris diferents, així com també les cobertes transitables, 
disposin de solucions constructives en les que el nivell d’impacte normalitzat 
Ln en l’espai subjacent no sigui superior a 74 dBA: 5. 

6.2 Al menys una família de productes dels emprats en la construcció de 
l’edifici, entenent com a família el conjunt de productes destinats a un 
mateix ús, haurà de disposar d’un distintiu de garantia de qualitat 
ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió 
Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta 
ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/ 2001 o tipus 
III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 
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5.  INDICADORS DE REFERÈNCIA 

En la taula que s’adjunta es resumeixen els paràmetres d’avaluació, en relació 
als residus 

 

INDICADORS DE REFERÈNCIA  

Codi Capítol Indicador 
POUM 
Valls 

D.2. PROMOURE EN ELS EDIFICIS LA 
PREVISIÓ D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS 
QUE FACILITIN LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS I, EN 
GENERAL, LES OPERACIONS DE 
GESTIÓ 

Percentatge d’habitatges adaptats 
per a la separació dels residus 
domèstics (exigible: 100%) 

100% 

  Percentatge d’edificis d’habitatges 
amb espais comuns adequats per a la 
recollida selectiva dels residus 
domèstics (exigible: 100%) 

100% 

  Percentatge d’altres edificis amb 
espais adequats per a la recollida 
selectiva dels residus generats 
(exigible: 100%) 

100% 
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6.  NORMATIVA 

Els aspectes relacionats amb els residus es divideixen en quatre apartats: 

 Residus generats durant la construcció 

 Terres d’excavació 

 Residus de generació domèstica. Urbanització 

 Residus de generació domèstica. Edificació 

RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el volum de 
residus generats així com els sistemes de classificació en origen, gestió, i la 
reserva d’un punt net en l’interior del recinte de les obres. Aquesta previsió es 
formalitzarà en un pla de gestió de residus de la construcció. 

El punt net, estarà dotat com a mínim d’un àmbit que permeti fraccionar: 

 Runes 

 Fusta 

 Plàstic 

 Paper i cartró 

 Metalls 

 Residus especials 

En tot cas s’atendrà a allò que estableix REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
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TERRES D’EXCAVACIÓ 

En relació als moviments de terres, tant de la urbanització com de les obres 
d’edificació, s’haurà de preveure la internalització d’excedents, en cas de donar-
se’n, en primera instància en la parcel·la, o en el planejament. S’haurà de 
justificar específicament si no és possible aquesta internalització. 

En aquest segon cas, s’hauran de gestionar les terres a través de gestors 
autoritzats, i amb una proposta del destí final de les terres, a incloure en el 
projecte d’edificació. Aquesta preferentment i per aquest ordre seran: 

 Espais degradats, que necessitin terres per a la seva restauració en el mateix 
municipi o envoltants. 

 Activitats extractives abandonades que necessitin terres per a la seva 
restauració. 

 Activitats extractives en actiu, seguint els seus programes de restauració. 

 Abocadors de terres. 

 Finalment, en millores de finques agrícoles, segons allò que estableix el 
DECRET 396/2006, DE 17 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA LA INTERVENCIÓ 
AMBIENTAL EN EL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA 
MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S’EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE TERRES 
PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, o aquell que el modifiqui o substitueixi 

Els projectes d’urbanització i edificació adjuntaran un balanç de terres, i 
proposaran específicament el destí final de les terres, amb els criteris abans 
esmentats, incloent un protocol de seguiment documental de la seva gestió en 
volum i qualitat. 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. URBANITZACIÓ 

Es preveuran els espais necessaris o les infraestructures, per a la recollida de 
residus. Aquesta com a mínim permetrà la recollida diferenciada de les següents 
fraccions: 

 Vidre 

 Paper i cartró 

 Envasos lleugers 

 Matèria orgànica 

 Resta 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. EDIFICACIÓ 

Es preveuran els espais mínims que permetin la correcta gestió de les cinc 
fraccions de residus. En general, per la determinació i el predimensionament es 
farà segons el marc legal de referència, i concretament: 

 CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

 DECRET 21/2006, DE 14 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE 
CRITERIS AMBIENTALS I D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 
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Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors d’edifici 
per les fraccions dels residus que tinguin recollida porta a porta, i per a les 
fraccions que tingui recollida centralitzada amb contenidors de carrer en 
superfície, haurà de disposar d’un espai de reserva en el que es pugui construir 
un magatzem de contenidors quan alguna de aquestes fraccions passin a tenir 
recollida porta a porta. 

El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que 
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la 
construcció de l’habitatge, i tindrà com a mínim una superfície de 3 m2. 

Espais d’emmagatzemament immediat en habitatge 

Es proveirà cada habitatge d’ un espai de magatzem immediat de residus mínim 
de 45 dm3 per fracció i habitatge, resultant en un espai mínim de 225 dm3. 

En tot cas, per habitatges de més de quatre persones, calculats multiplicant per 
u les habitacions senzilles, i per dos les habitacions dobles, es farà el càlcul 
específic segons allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, o norma que el 
modifiqui o substitueixi. Aquests, a nivell informatiu són els següents: 

 

VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITATGE. 

Fracció Nombre d’ocupants en l’habitatge 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volum per 
habitatge 
(dm3) 

225,00 225,00 225,00 225,00 248,57 284,08 319,59 355,10 

De 1 a 6 ocupants per habitatge, el valor calculat és inferior al mínim, i per tant es reflecteix el 
mínim que és de 225 dm3. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El programa energètic, forma part de l’ISA del PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE VALLS, garantint la coherència dels criteris energètics del document 
de referència i els objectius fixats en el Pla de l’Energia 2012-2020 de la 
Generalitat de Catalunya, en els àmbits residencials. 

L’objectiu del programa energètic, s’estructura en els tres eixos principals 
següents: 

1. Determinar la demanda energètica del POUM en l’horitzó 2020. 

2. Desenvolupar els objectius d’Estalvi i Eficiència Energètica i de producció 
d’energia amb fonts renovables del Pla de l’Energia 2012-2020 en l’àmbit del 
POUM, prenent com a base de comparació una urbanització convencional, en 
els termes que es definiran posteriorment. 

3. Definir les propostes per a assolir els objectius i quantificar-ne l’aportació 
tant en termes d’estalvi energètic com d’estalvi d’emissions de CO2 respecte 
a una urbanització convencional. 
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2.  EL PLA DE L’ENERGIA 2012-2020 

El document de referència a Catalunya pel que fa als aspectes energètics, és el 
Pla de l’Energia 2012-2020. En ell es descriu l’estat de situació, es defineix la 
política energètica i es concreten els àmbits d’actuació i els objectius a assolir. 

En el present document s’han realitzat les actualitzacions pertinents al Pla de 
l’Energia segons la revisió del 2009. 

2.1 ESTAT DE SITUACIÓ 

Per avaluar l’estat de situació es valoren els dos indicadors clau pel que fa al 
consum energètic, el consum d’energia final, i el consum d’energia primària. 

2.1.1 Consum d’energia final 

El consum d’energia final, és aquella energia subministrada al consumidor per a 
ser transformada en energia útil. El consum d’energia final a Catalunya el 2003 va 
ser de 15.237 [kTEP], equivalent a gairebé 19.000 milions de litres de gasolina. El 
pla de l’Energia estructura aquests consums en 5 sectors amb les següents 
característiques: 

1. Sector del transport. Els carburants són la principal energia consumida; al 
gasoil li correspon el 61% i a la benzina, el 24,4%. 

2. Sector primari. El gasoil també es la principal energia consumida i representa 
el 88,8%. 

3. Sector de la indústria. El gas natural es l’energia final més emprada i 
representa el 43,9%. 

4. Sector serveis. L’electricitat s’empra en un 67,2% 
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5. Sector domèstic. L’electricitat i el gas natural es reparteixen el consum i 
representen el 39,4% i el 41,6% respectivament. 

 

 
Consum d’energia final a Catalunya per fonts energètiques l’any 2003. Font: Pla de l’energia 2012-

2020 

 

 
Consum d’energia final a Catalunya per sectors consumidors l’any 2003. Font: Pla de l’energia 2012-

2020 

 

2.1.2 Consum d’energia primària 

Es consideren font d’energia primària les que s’obtenen directament de la natura 
com els casos de: l’energia solar, la hidràulica, la eòlica, la llenya i altres 
productes d’origen vegetal i animal, o bé, després d’un procés d’extracció de 
petroli, gas natural o carbó mineral. El consum d’energia primària a Catalunya 
l’any 2003 va ser de 25.954,5 [kTEP]. Aquest consum es va distribuir entre les 
següents fonts energètiques: 

1. Petroli. És la principal font energètica consumida a Catalunya i representa el 
48,1% del consum. 
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2. Energia nuclear. És la segona font en importància amb un 24,7% del consum. 

3. Gas natural. Representa el 21,9% del consum. 

4. Energies renovables. Representen un 3,2% del consum. 

 

 
Consum d’energia primària a Catalunya per fonts energètiques l’any 2003. Font: Pla de l’energia 

2012-2020 

 

2.2 PROSPECTIVA ENERGÈTICA A L’HORITZÓ 2030: OBJECTIUS 
DE FUTUR I EIXOS D’ACTUACIÓ 

El model de consum energètic actual, presenta una gran dependència dels recursos 
fòssils, que es calcula en un 85% del consum d’energia primària. Al ritme de consum 
actual d’aquests tipus de combustibles, es calcula que s’exhauririen les reserves 
provades actualment en els següents horitzons: 

 Petroli en 40 anys 

 Gas natural en 65 anys 

 Carbó en 200-300 anys 

La revisió d’aquests escenaris preveu crisis energètiques en el futur proper i porta 
a emprendre actuacions preventives, ja que aquest ritme no es sostenible 
indefinidament principalment per les següents causes: 

 L’esgotament progressiu dels recursos energètic fòssils 

 Els impactes ambientals creixents de l’ús de l’energia 

 Les limitacions d’alternatives energètiques que garanteixin la continuïtat del 
model a llarg termini 

En aquest marc, el Pla de l’energia 2012-2020, marca tres objectius bàsics per a 
l’energia del futur: 
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 Fer una aposta sostenibilista que prevegi les millors opcions des d’un punt de 
vista tecnològic, ambiental, econòmic i social per contrarestar les tendències. 

 Establir una nova consciència energètica que fixi unes limitacions al consum, 
perquè es puguin satisfer les necessitats actuals sense comprometre les 
necessitats de les generacions futures. 

 Promoure una transició cap a un model que depengui molt menys dels 
combustibles fòssils i molt més de les fonts renovables. 

D’aquest tres objectius es desprèn la política energètica catalana descrita en el 
pla de l’energia de la següent manera: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya i la societat catalana han manifestat 
la seva voluntat d’avançar cap a un nou model energètic basat en el 
desenvolupament sostenible, que asseguri a les generacions futures les 
mateixes oportunitats de desenvolupament actuals. 

Cal gestionar adequadament la transició cap a un model més sostenible. 

Es respiren nous aires en la política energètica catalana amb l’impuls de 
l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables i la qualitat del 
subministrament energètic. 

La missió de la política energètica catalana és assegurar un subministrament 
de qualitat per a tothom, amb un cost ajustat, racionalitzar els hàbits 
energètics i minimitzar l’impacte ambiental. 

La política energètica catalana es desenvoluparà al voltant dels eixos 
següents: 

 Augmentar la consciència social i millorar el coneixement sobre la 
problemàtica energètica. 

 Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica. 

 Impulsar les fonts energètiques renovables. 

 Desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries per 
assegurar el subministrament i diversificar les fonts d’energia. 

 Donar suport a la recerca, al desenvolupament i a la innovació 
tecnològica en l’àmbit energètic. 

 

2.3 ÀMBITS D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS DEL PLA DE L’ENERGIA 

D’acord amb els eixos de la política energètica catalana, la Generalitat de 
Catalunya ha elaborat el Pla de l’energia de Catalunya 2012-2020, estructurat en 
4 àmbits principals: 

1. Estratègia d’estalvi i eficiència energètica. En aquest àmbit es fixa l’objectiu 
de reduir un 14,1% el consum d’energia final respecte a l’escenari tendencial. 
Sobre un consum de 17.581,2 [kTEP] l’any 2015, l’estratègia d’eficiència 
preveu una reducció anual del consum de 2.483 [kTEP/any], superior al consum 
actual del sector domèstic. 

2. Pla d’energies renovables. Aquest fixa uns objectius molt ambiciosos, ja que 
pretén multiplicar per quatre el consum d’energies renovables, passant dels 
829,7 [kTEP] d’origen renovable de l’any 2003 als 2.261,5 [kTEP] de l’any 2001, 



ANNEX 6. PROGRAMA ENERGÈTIC. 2. EL PLA DE L’ENERGIA 2012-2020 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 8 DE 32 

cosa que representa l’11,5% del consum d’energia primària. Aquest increment 
representa una aportació neta de renovables d’un 10,66% sobre el consum 
d’energia final en l’horitzó 2015. 

3. Pla d’infraestructures energètiques necessàries. 

4. Programa de recerca i desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic. 
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3.  EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC PREVIST 

L’anàlisi del consum energètic per a cadascun dels sectors del POUM analitzats es 
basa en les dades del Pla de l’energia en l’horitzó 2006 i projecció a l’horitzó 2015. 
Per tal de poder extrapolar les dades del Pla, que són generals de Catalunya, als 
àmbits d’estudi, es realitza una projecció de la població per sectors d’activitat 
consumidors d’energia de la població de Valls i finalment, s’extrapolen els valors 
obtinguts en base a la població prevista del municipi a cadascun dels sectors 
estudiats. 

3.1 PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA EN 
L’HORITZÓ 2015. CONSUM ENERGÈTIC PER HABITANT 

En primer lloc, s’ha realitzat una projecció de la població de Catalunya en l’horitzó 
2015, en base a les projeccions de l’IDESCAT 2003-2015 per als diferents escenaris 
de creixement i les dades consolidades de població de l’IDESCAT per al període 
2003-2008. Amb la superposició d’aquestes dues dades, es constata que l’escenari 
de projecció més proper a la realitat del creixement demogràfic de Catalunya és 
el Mitjà-Alt, tal i com es pot comprovar en el següent gràfic: 
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Cal destacar que aquesta realitat consolidada ens remet a triar el mateix escenari 
de creixement demogràfic que es va emprar per a la redacció del Pla de l’Energia 
2012-2020, donant encara més fiabilitat a les projeccions del present document. 

Un cop obtingut l’escenari de projecció i per tant, els valors concrets de població 
que es faran servir per al càlcul del consum energètic per habitant, cal fer una 
nova apreciació. El fet que el Pla de l’energia 2012-2020 estigui estructurat en 
cinc sectors d’activitat, ens permet afinar més la projecció de consum del municipi 
en estudi, ja que es tindrà en compte la distribució de la població activa del 
municipi per cadascun dels sectors d’activitat, de tal manera, que aquesta 
distribució condicioni el consum global del municipi, i en particular el de cadascun 
dels sectors en estudi. 

Així doncs, en base a les darreres dades de distribució de la població per sectors 
d’activitat a Catalunya disponibles a IDESCAT (any 2001), es calcularà el consum 
energètic per treballador per als sectors transport, indústria, serveis i primari, i el 
consum energètic per habitant en el sector domèstic, obtenint els següents 
resultats per a l’horitzó 2015: 
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CATALUNYA 2015 - CONSUM PER PERSONA I SECTOR D'ACTIVITAT 
[MWh/any]
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4.  OBJECTIUS ENERGÈTICS 

Un cop s’ha aconseguit definir un escenari de població i consum energètic a 
l’horitzó 2015 per a cadascun dels sectors, és el moment de definir els seus 
objectius energètics. En aquest cas la metodologia és simple; es tracta de 
transferir la part proporcional de l’objectiu global del Pla de l’energia a cadascun 
dels sectors en base al consum total d’energia previst. És a dir, els objectius es 
resumeixen en dos punts: 

1. Estratègia d’estalvi i eficiència energètica. En aquest àmbit es fixa l’objectiu 
de reduir un 14,1% el consum d’energia final. 

2. Pla d’energies renovables. Augmentar fins a l’11,5% del consum d’energia 
primària per aportació d’energies renovables, respecte a l’actual 3,2% 
(+10,66%) del consum d’energia final. 

Pel que fa als altres dos àmbits del Pla de l’energia, el Pla d’infraestructures 
energètiques i el de R+D+i, no s’inclouen entre els objectius del POUM, ja que des 
del seu àmbit no és factible influir-hi de manera sensible. 
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5.  AVALUACIÓ DELS POTENCIALS DE MILLORA 

Per tal d’avaluar els potencials de millora, es realitza un anàlisi discrecional per a 
cadascun dels dos àmbits del Pla de l’energia pels quals es raonable definir 
objectius. 

5.1 ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

5.1.1 Demanda energètica i qualificació energètica 

S’ha realitzat una valoració del potencial d’estalvi del sector en base a la 
qualificació energètica dels seus edificis segons l’escala de Qualificació Energètica 
d’Edificis definida en el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprova el 
procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica d’Edificis de nova 
construcció. 

La base de comparació per als edificis residencials s’ha definit com una 
urbanització convencional, definida com aquella que es comporta de la mateixa 
manera que l’stock d’edificis el 2006, any inicial del Pla de l’Energia. Aquest 
comportament es defineix com el d’un edifici qualificat en el límit entre les 
qualificacions D i E. 

En base a la zona climàtica del sector en estudi i la superfície de sostre a edificar, 
es calcula el consum energètic de calefacció i refrigeració com a urbanització 
convencional, i restant els valors objectiu d’estalvi es defineixen els valors mínims 
de qualificació energètica de les edificacions del sector per tal de garantir el 
compliment dels objectius del Pla de l’Energia, en base a reducció de la demanda 
i per tant del posterior consum. Els valors de referència emprats per al càlcul dels 
consums s’han calculat segons el document reconegut “Escala de Calificación 
Energética. Edificios de nueva construcción” del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro Energético). 
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En complement del càlcul d’estalvi energètic, es valora igualment l’estalvi en 
emissions de CO2, de manera anàloga i utilitzant igualment els valors de referència 
d’emissions de CO2 que  es poden trobar al document reconegut “Escala de 
Calificación Energética. Edificios de nueva construcción” del IDAE (Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro Energético). 

Pel que fa al terciari i donat que la seva tipologia es tan diversa, no existeix una 
valor de consum de referència com passava amb el residencial. Es per això que es 
defineix la qualificació necessària per a assolir els objectius del Pla de l’energia, 
en base als coeficients emprats per tal de definir l’escala de qualificació d’edificis 
no residencials del document de referència “Escala de Calificación Energética para 
Edificios de Nueva Construcción” de la Dirección General de Urbanismo y Política 
de Vivienda del Ministerios de Vivienda, prenent coma  base de comparació el límit 
entre les classes D i E de manera anàloga al que s’ha fet amb el residencial. 

 

COEFICIENTS DE DEFINICIÓ DELS LÍMITS DE L’ESCALA DE QUALIFICACIÓ 
PER A EDIFICIS NO DESTINATS A VIVENDA 

Qualificació Coeficient 

A C < 0,40 

B 0,40 ≤ C < 0,65 

C 0,65 ≤ C < 1,00 

D 1,00 ≤ C < 1,30 

E 1,30 ≤ C < 1,60 

F 1,60 ≤ C < 2,00 

G 2,00 ≤ C 

 

Així doncs, una qualificació energètica de C en els edificis terciaris, és l’única 
garantia de compliment dels objectius del Pla de l’Energia, amb un estalvi 
aproximat del 30% sobre la referència. 

Per contra, en els edificis residencials i donat que tenim un marc de referència 
molt detallat, tal com s’ha exposat anteriorment, es desenvolupa el càlcul detallat 
de cadascun dels sectors a continuació, obtenint com a resultat uns valors de 
qualificació energètica molt més detallats que garanteixen igualment el 
compliment dels objectius del Pla de l’energia. 
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BALANÇ ENERGÈTIC I D’EMISSIONS RESIDENCIALS 

Població: Valls 

Zona climàtica:  

Objectiu d’estalvi i 
eficiència energètica: 

- [MWh/any] 

Sostre residencial: - [m2] 

BALANÇ ENERGÈTIC 

 Urbanització 
convencional 
[MWh/any] 

Urbanització Sector [MWh/any] 

C B A Estalvi 

Demanda de calefacció      

Demanda de refrigeració      

  

BALANÇ D’EMISSIONS 

 Urbanització 
convencional [T 
CO2/any] 

Urbanització Sector [T CO2/any] 

C B A Estalvi 

Demanda de calefacció      

Demanda de refrigeració      

  

 

DEMANDA ENERGÈTICA RESIDENCIAL (CALEFACCIÓ + REFRIGERACIÓ) DEL SECTOR [KWh/m2] 

 

VR – Valor Recomanat; ME – Mínim exigible; UC – Urbanització convencional 

 

En conclusió, els mínims exigibles en termes de qualificació energètica dels edificis 
residencials per tal de garantir el compliment del Pla de l’Energia són: 

1. Qualificació Energètica de nivell C, o 

2. Qualificació energètica de nivell D amb els següents valors mínims de demanda 
energètica: 

Demanda de calefacció <48,6 [kWh/m2] 

A B C D E
0 < D ≤ 10,75 10,75 < D ≤ 20,87 20,87 < D ≤ 35,31 35,31 < D ≤  56,98 56,98 < D

UC
56,9

VR
35,3

ME
48,6
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5.1.2 Assolellament 

La normativa de referència en termes d’assolellament, és el Decret 21/2006, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis d’ús 
majoritari d’habitatges. 

En el seu Article 6 es defineixen els paràmetres d’ecoeficiència relatius als 
materials i sistemes constructius, i entre ells es puntua amb 5 punts la solució 
constructiva següent: 

“Que el 80% dels habitatges rebin en l’obertura de la sala 1 hora d’assolellament 
directe entre les 10 i les 12 hores solars en el solstici d’hivern” 

El fet que aquest criteri tingui una puntuació de 5 punts i que per obtenir els 10 
punts necessaris en paràmetre relatius a materials i sistemes constructius es pugui 
optar per escollir entre 18 solucions possibles, fa que es consideri aquesta solució 
en el marc d’aquest estudi com una recomanació. 

Per tal de poder definir un criteri de càlcul de l’assolellament que, per una banda 
garanteixi un correcte assolellament dels edificis, i per l’altra sigui prou flexible 
per a que es pugui exigir que no recomanar, es defineix el següent: 

1. Que almenys un 80% dels habitatges de l’edifici, en la superfície mínima 
obligatòria d’obertura de la sala, rebi una hora d’assolellament directe  entre 
les 10 i les 12 hores solars en el solstici d’hivern. 

2. En els casos que no es pugui assolir aquest requisit per limitacions de 
l’ordenació o altres, que almenys que els mateixos habitatges en la mateixa 
superfície, rebin almenys una hora d’assolellament directe en el transcurs del 
dia del solstici d’hivern. 

Per tant, s’adoptarà el mateix criteri en la construcció de les edificacions futures 
previstes en el POUM. 

5.1.3 Ventilació 

Els objectius de la ventilació com mecanisme bioclimàtic són varis: 

 Cobrir la necessitat de renovació d’aire interior marcada en el CTE HS 3. 

 Ajudar al confort tèrmic en períodes de calor 

 Contribuir a la climatització. 

Per tant, es realitzarà un anàlisi de la distribució dels diferents edificis inclosos en 
els diferents sectors, per tal de verificar l’existència de ventilació natural 
transversal, que es considera desitjable en el conjunt d’habitatges del sector. 

Es definirà el percentatge d’habitatges que compleixen aquest criteri, essent 
desitjable que el conjunt d’habitatges el compleixin (excepte els habitatges per a 
dues persones). 



ANNEX 6. PROGRAMA ENERGÈTIC. 5. AVALUACIÓ DELS POTENCIALS DE MILLORA 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 17 DE 32 

5.1.4 Enllumenat públic 

5.1.4.1 Definicions 

L’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior segons el Reial 
Decret 1890/2008 es defineix com la relació entre el producte de la superfície 
il·luminada per la il·luminància mitja en servei de la instal·lació entre la potència 
activa total instal·lada: 








 


W

luxm

P

ES m
2

  

L’índex d’eficiència es defineix com el quocient entre l’eficiència energètica de 
la instal·lació i el valor d’eficiència energètica de referència en funció del nivell 
d’il·luminació mitja en servei projectada, que s’indica a la taula següent: 

R

I

   

 

VALORS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE REFERÈNCIA 

Enllumenat vial funcional Enllumenat vial ambiental i altres 
instal·lacions d’enllumenat 

Il·luminància mitja en 
servei projectada Em 
(lux) 

Eficiència energètica 
de referència εR 

Il·luminància mitja en 
servei projectada Em 
(lux) 

Eficiència energètica 
de referència εR 

≥ 30 32 - - 

25 29 - - 

20 26 ≥ 20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

≤ 7,5 14 7,5 7 

- - ≤ 7,5 5 
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L’índex utilitzat per l’escala de lletres serà l’índex de consum energètic (ICE) que 
és igual a l’invers del índex d’eficiència energètica: 

I
ICE

1
  

 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’UNA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Qualificació energètica Índex de consum energètic Índex d’eficiència energètica 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ Iε > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ Iε > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ Iε > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ Iε > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5 0,38 ≥ Iε > 0,20 

G ICE ≥ 5 Iε ≤ 0,20 

 

5.1.4.2 Qualificació energètica 

Per tal d’assolir els nivells previstos en Estratègia d’Estalvi i Eficiència energètica 
marcats pel Pla d’Energia de Catalunya es reduirà en un 14,1% el consum base en 
matèria d’enllumenat públic. No obstant, ja que no existeix documentació 
específica sobre una instal·lació de referència, es fixa aquest en el límit entre la 
qualificació D i E. 

 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT EXTERIOR  

 
VR – Valor Recomanat; ME – Mínim exigible; UC – Urbanització convencional 

 

En conclusió, els mínims exigibles en termes de qualificació d’enllumenat exterior 
per tal de garantir el compliment del Pla de l’Energia són: 

1. Qualificació Energètica de nivell B, o 

2. Qualificació energètica de nivell D amb els següents valors mínims d’índex de 
qualificació energètica: 1,54 

Els valors recomanats en la qualificació energètica d’enllumenat exterior pretenen 
ser força exigents. La tecnologia en matèria de lluminàries està en continu 
d’avenç, especialment amb la introducció de la tecnologia LED; amb la que es 
poden aconseguir uns valors de qualificació energètica molt elevats. 

A B C D E F G
0 < ICE < 0,91 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,09 ≤ ICE < 1,35 1,35 ≤ ICE < 1,79 1,79 ≤ ICE < 2,63 2,63 ≤ ICE < 5,00 5,00 ≤ ICE

UC
1,79

VR
1,09

ME
1,54
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5.2 ENERGIES RENOVABLES 

Quan s’analitzen els potencials de millora en un sector residencial com els que 
s’estudien en aquest document, s’ha de fer referència en primer lloc a les 
implantacions d’energies renovables que exigeix la llei. En aquests casos, l’única 
energia renovable que exigeix la llei, és la contribució solar mínima d’energia solar 
en la generació d’ACS exigida pel CTE i el Decret d’ecoeficiència. 

En base a la superfície de sostre, nombre d’habitatges i el nombre d’habitants, i 
els criteris de demanda més restrictius d’entre el Decret d’ecoeficiència i el CTE, 
es defineix la demanda d’aigua calenta sanitària del sector. Aquesta demanda, 
combinada amb la zona climàtica del municipi, permet determinar la contribució 
solar mínima d’ACS pel sector, tal com es defineix en la següent taula: 

 

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’ACS AMB FONTS RENOVABLES 

Àmbit Nombre 
d’habitants 

Demanda ACS 

[l/dia a 60 ºC] 

Zona climàtica Contribució 
mínima 

POUM - - [l/dia] - - 

 

Un cop definit la contribució a la demanda d’ACS amb fonts renovables definida 
per la legislació actual, es calcula quina aportació d’energia renovable representa 
pel sector, per tal de verificar que és suficient per a assolir l’objectiu definit en 
els apartats anteriors del Pla de l’Energia. Aquest càlcul es realitza en base a les 
prescripcions del Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del programa 
energètic de les ARE de l’Institut Català del Sòl. 

Aquest càlcul es realitza en base al salt tèrmic a vèncer per tal d’escalfar l’aigua 
de xarxa amb una temperatura mitjana de 10,3 [ºC] per als sectors en estudi i la 
temperatura de 60 [ºC] que s’utilitza per tal de definir la demanda tant al Decret 
d’ecoeficiència com en el CTE, permetent mesurar l’energia final necessària per 
a escalfar aquesta aigua.  

Igualment, i seguint les prescripcions del mateix plec, es calculen les emissions de 
CO2 estalviades, per tal de valorar l’impacte en les emissions de l’aportació 
d’energia renovable al sector. 

 

APORTACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE I REDUCCIÓ D’EMISSIONS 

Àmbit Contribució 
mínima 

Energia aportada Objectiu Emissions 
estalviades 

POUM - [l/dia] - [MWh/any] - [MWh/any] - [T CO2/any] 

 

Cal remarcar que el càlcul de la demanda d’ACS i per tant, la contribució mínima 
que defineixen el decret d’ecoeficiència i el CTE s’ha realitzat consolidant el 
sostre del global del sector, i en el moment de desenvolupar el planejament, es 
farà edifici per edifici. Es per això, que s’ha calculat el valor mínim de la 
contribució que haurà de complir qualsevol edifici residencial que es construeixi 
al sector per tal de garantir el compliment dels objectius fixats en el Pla de 
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l’Energia, resultant un valor mínim del 69%, sigui quina sigui la demanda de ACS 
del mateix. 

No obstant s’observa que amb l’aportació d’energia solar tèrmica no és suficient 
per tal de cobrir la contribució mínima marcada pel Pla de l’Energia. Per tant, 
s’haurà de fer alguna actuació extra. A continuació es detallen algunes de les 
possibilitats: 

 Implantació d’un parc fotovoltaic o eòlic. 

 Utilització de biomassa com a font d’energia, ja sigui a nivell individual o amb 
un “district heating”. 

Ús de sistemes d’alta eficiència energètica, com la cogeneració en edificis, ja sigui 
a nivell individual o amb un “district heating”. 
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6.  EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS 

6.1 INTRODUCCIÓ 

En l’actualització del Pla de l’Energia es fa referència a les Empreses de Serveis 
Energètics, mitjançant els seus coneixements en modelització dels consums 
energètics, la seva preparació tècnica i capacitat financera, ofereixen al 
consumidor l‘assumpció de riscos tècnics i econòmics de les actuacions en estalvi 
i eficiència energètica i en energies renovables. La implantació i el 
desenvolupament a Catalunya del sector d‘empreses de serveis energètics és 
també un element clau en l‘adquisició i penetració de solucions d‘eficiència 
energètica. 

6.2 DEFINICIONS 

A continuació es detallen diferents conceptes definits en la Directiva 2006/32/CE 
del Parlament Europeu, sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis 
energètics, del 5 d’abril: 

 

DEFINCIONS 

Servei 
energètic 

El benefici físic, utilitat o avantatge derivats de la combinació d’una energia i 
una tecnologia eficient, que podrà incloure les operacions, manteniment i control 
necessaris per a prestar el servei, que és prestat en base a un contracte i que en 
circumstàncies normals ha demostrat assolir una millora de l’eficiència 
verificable i mesurable o estimable i/o un estalvi d’energia 1a. 

Empresa de 
Serveis 
Energètics 
(ESE) 

Una persona física o jurídica que proporciona serveis energètics o de millora de 
l’eficiència energètica en les instal·lacions o locals d’usuari i afronta cert grau 
de risc econòmic al fer-ho. El pagament dels serveis prestats es basarà (en part 
o totalment) en l'obtenció de millores de l’eficiència energètica i en el 
compliment dels demés requisits de rendiment convinguts.  
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Conseqüentment, cal destacar que aquesta directiva defineix que una ESE ha de 
proporcionar una millora de l’eficiència energètica, assumint cert grau de risc 
econòmic en fer-ho. 

6.3 AVANTATGES 

6.3.1 Avantatges Tècniques 

Les principals avantatges tècniques de la contractació d’una empresa de serveis 
energètics (ESE) es resumeixen a continuació 

 L’ESE basa el seu benefici en l’estalvi energètic, a diferència d’altres tipus 
d’empreses l’activitat principal dels quals no està lligada a l’objectiu dels 
quals. Aquest incentiu és molt rellevant a efectes de la consecució dels 
resultats tècnics. 

 Una ESE disposa d’un equip tècnic qualificat, amb un ampli coneixement i 
experiència sobre quins projectes són més rentables i estalvien més energia. 

 L’ESE és responsable d’assegurar la implementació del projecte i que aquest 
funcioni d’acord amb les especificacions necessàries. A més a més, certs 
volums d’estalvi energètic estan garantits per la ESE. 

 L’ESE aconsegueix, normalment per el volum de compres que realitza, millors 
condicions de subministrament, tant tècniques com econòmiques. 

 L’ESE impulsa la renovació tecnològica de les instal·lacions, millorant la 
competitivitat i els actius productius de l’industrial. 

6.3.2 Avantatges financeres 

Les principals avantatges financeres de la contractació d’una empresa de serveis 
energètics (ESE) es resumeixen a continuació 

 L’ESE pot proporcionar finançament per a la implementació de projectes 

 Totes les despeses de les reparacions destinades a l’estalvi del consum 
energètic es recuperen per la reducció dels costos associats al mateix consum 
d’energia. 

 Reducció immediata dels costos energètic sense la necessitat de realitzar cap 
inversió, ja que la inversió la realitza l’ESE. 

 A la finalització de l’operació, el client serà propietari de l’equipament amb 
perfecte estat d’ús sense realitzar inversió prèvia. 

 Possible benefici immediat en el compte de resultat del client de la ESE, des 
de la posta en marxa de la instal·lació es paga menys per la factura energètica. 



ANNEX 6. PROGRAMA ENERGÈTIC. 6. EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 23 DE 32 

6.4 ACTUACIONS 

El Pla de l’energia de Catalunya 2012-2020 s’ha elaborat sobre la base de cinc eixos 
estratègics que han de fer possible la transició cap a un model energètic més 
sostenible: 

 Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica 

 Promoure les fonts energètiques renovables 

 Desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries per a garantir el 
subministrament i diversificar les fonts d’energia 

 Donar suport a la investigació, al desenvolupament i a la innovació tecnològica 
en l’àmbit energètic 

 Augmentar la consciència social i millori el coneixement sobre la problemàtica 
energètica. 

Les Empreses de Serveis Energètics (ESE) tenen un paper important en la 
consecució d’aquests cinc eixos, per tant és recomana estudiar la viabilitat de la 
inclusió d’aquests serveis en l’ordenació urbanística proposada en el present 
estudi. 
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7.  CÀLCUL DE PETJADA DE CO2 

S’ha realitzat una estimació de les emissions de CO2 provocades per tres factors 
diferenciats: 

 Mobilitat generada 

 Consums energètics usos residencials 

 Consums energètics cicle de l’aigua 

Per a la realització de les estimacions, s’han establert tres escenaris diferents, 
que corresponen a les tres alternatives plantejades: 

 Alternativa 0 

Correspon a la situació actual 

 Alternativa 1 

Correspon a un desenvolupament mitjà del POUM, on es concreten els 
desenvolupaments corresponents als plans parcials urbanístics, els plans de 
millora urbana i els polígons d’actuació urbanística. En total, s’estima la 
creació de 3.699 nous habitatges. 

 Alternativa 2 

Correspon al màxim desenvolupament del POUM, amb la creació d’un màxim 
de 7.551 habitatges, corresponents als de l’alternativa 1, i on s’hi afegeixen 
els lligats als plans parcials en sòl no delimitats. 

Per al càlcul, s’ha utilitzat l’eina de càlcul de les emissions de CO2 associades a un 
POUM, elaborat per la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
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Els resultats han estat els següents: 

 

EMISSIONS TOTALS (TCO2/ANY) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Mobilitat generada 163.418 82,6% 168.316 79,5% 175.091 76,4% 

Consums energètics 
usos residencials 

33.465 16,9% 42.651 20,1% 53.254 23,2% 

Consums energètics 
cicle de l’aigua 

845 0,43% 845 0,40% 845 0,37% 

TOTAL 197.728 100% 211.812 100% 229.189 100% 

 

 

 

 

En termes d’emissions per càpita, els resultats són els següents: 

 

EMISSIONS PER CÀPITA (KGCO2/HABITANT ANY) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Mobilitat generada 6.515 82,6% 5.320 79,5% 4.498 76,4% 

Consums energètics 
usos residencials 

1.334 16,9% 1.348 20,1% 1.368 23,2% 

Consums energètics 
cicle de l’aigua 

33,67 0,43% 26,70 0,40% 21,70 0,37% 

TOTAL 7.883 100% 6.695 100% 5.888 100% 
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En general, s’observa que per a una major població, les emissions totals 
augmenten. No obstant això, les emissions per càpita disminueixen en el cas de les 
alternatives 1, i de manera més clara 2, ja que l’augment de població no implica 
un augment lineal de mobilitat generada o de consums energètics, la qual cosa 
afavoreix aquesta disminució per càpita independentment de que de manera global 
es produeixi un augment. 
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8.  RESUM 

El programa energètic defineix els objectius energètics del sector en base als del 
Pla de l’Energia 2012-2020. Aquests objectius es divideixen en dos eixos: 

 Estalvi i eficiència energètica 

 Energies renovables 

8.1 ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Dins de l’àmbit d’estalvi i eficiència energètica, es desglossen els objectius en 
quatre grans àrees: 

8.1.1 Demanda energètica i qualificació energètica 

El planejament donarà compliment als objectius establerts al Pla de l’Energia 
2012-2020, prenent de referència allò que s’estableix en el Decret 21/2006, de 14 
de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en 
els edificis, i en el Codi Tècnic de l’Edificació, o norma/es que els modifiquin o 
substitueixin. 

En base a això, s’estableix un nivell de certificació energètica dels edificis de “C”, 
o en el seu defecte un nivell “D” amb el topall màxim de demanda energètica de: 
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

Sector Recomanat Demanda energètica màxima de calefacció i 
refrigeració 

Certificació Certificació kWh/m2 any 

POUM C D 48,6 

 

8.1.2 Assolellament 

En base a la legislació vigent, representada pel Decret d’ecoeficiència, es defineix 
el següent criteri: 

1. Que almenys un 80% dels habitatges de l’edifici, en la superfície mínima 
obligatòria d’obertura de la sala, rebi una hora d’assolellament directe  entre 
les 10 i les 12 hores solars en el solstici d’hivern. 

2. En els casos que no es pugui assolir aquest requisit per limitacions de 
l’ordenació o altres, que els mateixos habitatges en la mateixa superfície, 
rebin almenys una hora d’assolellament directe en el transcurs del dia del 
solstici d’hivern. 

8.1.3 Ventilació 

Es definirà el percentatge d’habitatges en els que existeixi ventilació natural 
transversal, essent desitjable que el conjunt d’habitatges el compleixin (excepte 
els habitatges per a dues persones) 

8.1.4 Enllumenat públic 

De manera anàloga a la Qualificació energètica dels edificis, es defineixen els 
nivells de qualificació energètica de l’enllumenat exterior per tal de garantir el 
compliment del Pla de l’Energia i que són: 

1. Qualificació Energètica de nivell B, o 

2. Qualificació energètica de nivell D amb els següents valors mínims d’índex de 
qualificació energètica: 1,54 

8.2 APORTACIÓ A RENOVABLES 

Per tal de donar compliment al Pla de l’Energia 2012-2020 es realitzaran dues 
actuacions: 

 Actuació 1. Es complirà allò que estableix el Decret d’Ecoeficiència, i el CTE, 
i com a mínim, es garantirà una aportació del 69 % de la demanda d’aigua 
calenta sanitària, amb fonts renovables. 

 Actuació 2. Es realitzarà alguna actuació addicional. A continuació es detallen 
algunes de les possibilitats: 

 Implantació d’un parc fotovoltaic/eòlic 
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 Utilització de biomassa com a font d’energia, ja sigui a nivell individual o 
amb un “district heating”. 

 Ús de sistemes d’alta eficiència energètica, com la cogeneració, ja sigui a 
nivell individual o amb un “district heating”. 

8.3 EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS 

Finalment, es dedica un apartat a les Empreses de Serveis Energètics (ESE), ja que 
en l’actualització del Pla de l’Energia es fa referència a les Empreses de Serveis 
Energètics, que mitjançant els seus coneixements en modelització dels consums 
energètics, la seva preparació tècnica i capacitat financera, ofereixen al 
consumidor l‘assumpció de riscos tècnics i econòmics de les actuacions en estalvi 
i eficiència energètica i en energies renovables. La implantació i el 
desenvolupament a Catalunya del sector d‘empreses de serveis energètics és 
també un element clau en l‘adquisició i penetració de solucions d‘eficiència 
energètica. 
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9.  NORMATIVA 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

El planejament donarà compliment als objectius establerts al Pla de l’Energia 
2012-2020, prenent de referència allò que s’estableix en el DECRET 21/2006, DE 
14 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I 
D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS, i en el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, o norma/es 
que els modifiquin o substitueixin. 

En base a això, s’estableix un nivell de certificació energètica dels edificis de “C”, 
o en el seu defecte un nivell “D” amb el topall màxim de demanda energètica de: 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

Planejament Recomanat Demanda energètica màxima de calefacció i 
refrigeració 

Certificació Certificació kWh/m2 any 

Valls C D 67,48 

 

RECOMANACIONS DE MESURES ENERGÈTIQUES DEL DECRET 21/2006, DE 14 DE 
FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I 
D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

Amb l’objectiu de ser més eficients energèticament, es recomana en l’àmbit del 
POUM, les estratègies energètiques amb una màxima relació estalvi i puntuació en 
el Decret. Concretament els punts del Decret d’ecoeficiència que més estalvi 
energètic aporten són per aquest ordre: 

 Aïllament tèrmic - Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels 
tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m2K; Km≤0,49W/m2K 
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 Aïllament tèrmic - Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels 
tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m2K; Km≤0,56W/m2K 

 Aïllament tèrmic - Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels 
tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m2K; Km≤0,63W/m2K 

 Disseny de l’edifici – Coberta enjardinada 

 Disseny de l’edifici – Coberta ventilada 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: ENERGIES RENOVABLES. 

A. Cal incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar 
fotovoltaica, segons determina el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) a la secció 
HE5 (Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica), per edificis 
d’hipermercats, multitenda i centres d’oci, naus d’emmagatzematge, edificis 
administratius, hotels i hostals, hospitals i clíniques i pavellons de recintes 
firals, quan aquests superen els límits de superfície i ocupació determinats al 
CTE. 

B. Cal dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions de manera que sigui 
viable la instal·lació dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics exigits al 
Decret 21/2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. S’adoptarà una solució 
constructiva arquitectònicament integrada i energèticament eficient.  

C. Als projectes d’edificació s’ha de detallar el percentatge de la demanda 
energètica coberta amb energies renovables i descriure les tecnologies 
emprades. En qualsevol cas, s’intentarà maximitzar la generació d’energia 
amb energies renovables. 

D. Es complirà allò que estableix el Decret d’Ecoeficiència, i el CTE, i com a 
mínim, es garantirà una aportació del 67 % de la demanda d’aigua calenta 
sanitària, amb fonts renovables. 

ENLLUMENAT EXTERIOR 

Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat 
exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, han de complir els 
requeriments establerts al Decret 82/2005 pel que 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; i al Real Decret 1890/2008, pel que s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les 
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ: REPERCUSSIÓ EN ESTALVI 
ENERGÈTIC 

A. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, 
sistemes més eficients i amb menor cost de manteniment. 

B. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les 
característiques següents: 

 Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els 
enllumenaments exteriors, com ara làmpades de vapor de sodi d’alta 
pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es prioritzarà aquest ús 
també per la resta d’espai públic. 
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 Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat 
públic (cèl·lules fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de 
regulació del nivell lumínic (fluxors). 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és identificar els possibles riscos existents a l’àmbit 
del POUM de Valls, que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar 
o considerar en la delimitació i ordenació del sector. Els riscos que s’han previst 
són: 

1. Risc d’inundació 

2. Risc geològic 

3. Risc químic 

4. Risc d’incendis forestals 
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2.  RISC D’INUNDACIÓ 

2.1 INTRODUCCIÓ 

Els criteris de delimitació de les zones inundables, queden reflectits en el 
DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (4682, 24.07.06), i concretament en l’article 6 i les disposicions 
transitòries primera, segona i tercera. 

Als efectes de l'aplicació de la directriu de planejament que estableix l'article 
9.2 de la Llei d'urbanisme, dins la zona inundable, que està constituïda per la 
llera dels rius i rieres i per aquelles franges de terreny vinculades a la 
preservació del règim de corrents i de les planes d'inundació per episodis 
extraordinaris, s'ha de distingir la zona fluvial, la zona de sistema hídric i la zona 
inundable per episodis extraordinaris: 

 La zona fluvial és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les 
seves riberes i que l'instrument de planificació hidrològica corresponent 
delimita d'acord amb l'avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint 
en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva 
continuïtat. El planejament urbanístic ha de qualificar els terrenys inclosos 
en la zona fluvial com a sistema hidràulic i no hi pot admetre cap ús, llevat 
d'aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic 
hidràulic. 

 La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l'instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimita d'acord amb l'avinguda per al 
període de retorn de 100 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i 
ambientals i respectant la seva continuïtat.  

En la zona de sistema hídric el planejament urbanístic no pot admetre cap 
nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació 
sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al 
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flux de l'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda. Es 
consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents: 

a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, 
ni tampoc l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les 
parcel·les. 

b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l'aire lliure, 
sense edificacions ni construccions de cap mena. 

c) Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables. 

d) L'establiment longitudinal d'infraestructures de comunicació i transport, 
sempre que permeti la preservació del règim de corrents. 

e) La implantació d'infraestructures de serveis i canonades, degudament 
soterrades i protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es 
garanteixi la no afectabilitat a la qualitat de les aigües. 

f) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de 
domini públic hidràulic. 

 La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable 
que l'instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de 
l'avinguda de període de retorn de 500 anys. En aquesta zona, atenent a les 
condicions d'inundació indicades en la delimitació establerta per la 
planificació hidrològica, el planejament urbanístic: 

a) No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d'edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què 
es produeixi la condició d'inundació greu.  

b) No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d'edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i 
d'emmagatzematge, en la part de la zona inundable per episodis 
extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació moderada. 

c) No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona 
inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 
d'inundació lleu. 

2.2 RESULTATS 

En aquest apartat es descriuen: 

 Espais fluvials situats a l’àmbit del POUM 

 Obres de defensa previstes 

2.2.1 Espais fluvials situats a l’àmbit 

EL RIU FRANCOLÍ 

El riu Francolí és el curs hídric principal que passa pel terme municipal de Valls. 
Neix al vessant septentrional de les Muntanyes de Prades i té una extensió lineal 
d’uns 60 km aproximadament, amb una conca que ocupa 838 km2. El seu 
naixement s’estableix a partir de la Font Major del TM de l’Espluga de Francolí, 
tot i que prèviament a aquesta població, el riu ja s’anomena Francolí. En tot cas 
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el naixement del riu Francolí sorgeix de la unió de diferents rieres que baixen des 
de la vessant obaga de les Muntanyes de Prades, que s’uneixen formant el riu 
Milans, i el riu Sec, que en unir-se, al seu torn, formen el Francolí. Així, el riu 
segueix una direcció d’oest a est des de l’Espluga de Francolí fins a Montblanc, 
punt en el que el riu realitza un gir de 90º per anar cap al sud, cap a Vilaverd i 
l’estret de la Riba, on s’uneix un dels principals afluents del Francolí, que és el 
riu Brugent. 

L’entrada del riu Francolí a Valls es produeix per l’extrem occidental del terme, 
un cop superat l’estret de la Riba, a l’alçada de Picamoixons. A partir d’aquest 
punt, el riu realitza una sèrie de grans meandres que fan que el flux del riu 
prengui un sentit d’oest a est, a l’alçada del Pont de Goi, per posteriorment, 
emprendre el seu rumb definitiu amb una direcció aproximada de nord a sud. 

Després de passar pel terme de Valls, el Francolí entra de pla en la plana agrícola 
i industrial del Camp de Tarragona, per desembocar al mar a Tarragona. En 
aquest darrer tram s’uneixen altres cursos fluvials rellevants com el torrent de 
Vallmoll, el riu Glorieta, i la riera de la Selva. 

L’Agència Catalana de l’Aigua classifica les diferents masses d’aigua superficials 
en funció de les seves característiques definides en els documents Impress, que 
conformen el Districte de Conca Fluvial de Catalunya (Tipus ACA). Aquest codi té 
una correspondència amb el tipus d’Instrucció de Planificació Hidrològica (Tipus 
IPH), que estableix per la resta de l’estat el Ministeri de Medi Ambient, Rural i 
Marí. Així, la conca del riu Francolí es classifica de la següent manera: 

 

MASSES D’AIGUA    

Tipus ACA IPH Conca Masses d’aigua 

Rius mediterranis de cabal variable 9 Francolí Conca alta del riu 
Francolí fins a la Riba, i 
torrents del Puig i de 
Vallmoll 

Rius de zona baixa mediterrània 
d’influència càrstica 

10 Francolí Conca del Brugent, tram 
alt del Glorieta fins a 
Alcover, tram baix del 
Francolí des de la Riba 

 

El riu Francolí està inclòs dins de la Planificació d’Espais Fluvials elaborada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

A part dels objectius generals de recuperació dels espais fluvials, per a la PEF del 
Francolí es fixen els següents objectius específics (en negreta, aquells 
directament aplicables a l’àmbit de Valls): 

 La recuperació ambiental i la millora hidràulica del tram baix del riu 
Francolí, des de la Pobla de Mafumet fins al mar, amb l'intent de recuperar 
algunes senyes d'identitat com a riu, dins de la compatibilitat amb els usos 
actuals d'aquest tram d'espai fluvial. 

 La disminució dels danys per inundacions a la ciutat de Tarragona, en concret 
a les zones més castigades per l'última gran crescuda del riu Francolí, el 10 
d'octubre del 1994, portant a terme una estratègia conjunta de plans 
diversos (evacuació, urbanístics, etc.) i mesures estructurals de millora de la 
capacitat de l'endegament. Alhora, es persegueix un creixement urbanístic 
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futur de la ciutat de Tarragona compatible amb les zones inundables del riu 
Francolí. 

 La disminució dels danys per inundacions a les zones urbanes i industrials, 
amb especial atenció al risc d'inundació de les confluències on s'assenten 
nuclis urbans (cal destacar l'Espluga de Francolí i la Riba, que pateixen greus 
danys en episodis extremals). Dins d'aquest objectiu, s'inclou la disminució 
dels possibles danys a tota la xarxa de racks de canonades de la indústria 
petroquímica, mitjançant la revisió de les proteccions actuals. 

 La disminució dels danys per inundacions a les infraestructures consolidades 
de la conca, amb especial atenció a aquelles infraestructures ubicades al 
voltant de Tarragona i Constantí. 

 La reducció dels riscos morfodinàmics associats a episodis extremals, que 
afecten en gran mesura les confluències del riu Brugent-Francolí i el riu Sec-
Francolí, dins d'una estratègia de gestió basada en la senyalització adequada, 
l'elaboració de plans d'emergència i les actuacions físiques associades a la 
retirada de material dipositat. 

 La millora de la funcionalitat hidràulica i ambiental del tram alt del Francolí, 
des del Pont Vell de Montblanc fins a la confluència amb el riu d'Anguera. 

 La recuperació d'aquelles zones més emblemàtiques de la conca del riu 
Francolí, on destaquen l'antic braç de la Masó i els torrents de Valls. La 
recuperació de l'antic braç de la Masó, anomenat «Riu Vell», s'aborda des del 
punt de vista hidràulic (actualment, únicament funciona per crescudes 
extremes) i ambiental. La recuperació dels torrents de Valls, concebuts 
com un element natural i sociocultural reivindicat per la mateixa 
població, es fonamenta en el respecte a la seva evolució morfodinàmica i 
ecosistèmica. 

 La recuperació dels boscos de ribera, sobretot pel que fa a les zones del 
tram alt i mitjà del riu Francolí, afectats per explotacions agrícoles o 
forestals o bé per alteracions morfològiques. 

La Planificació dels Espais Fluvials, a més a més, ha modelitzat la pràctica 
totalitat del recorregut del riu Francolí. Com a conseqüència, s’obtenen una 
sèrie d’àmbits inundables per a diferents períodes de retorn, tal i com s’observa 
en la següent figura: 

 

 
Zones inundables per als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys al riu Francolí, al seu pas per 

Valls 
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ELS TORRENTS DE VALLS 

En sentit estricte, els anomenats torrents de Valls són aquells que envolten el 
seu nucli urbà, i que són (d’oest a est) el torrent del Catllar (o de Sant 
Francesc), el torrent de la Xamora (o de Farigola), i el torrent del Sant Pou, i 
que antigament definien els límits naturals de l’entorn urbà. En l’actualitat però, 
l’expansió urbana ha superat aquests límits, fet que ha provocat la inclusió 
d’aquests cursos hídrics dins de l’estructura urbana, i algunes circumstàncies han 
propiciat la seva degradació. Aquests torrents es formen per la unió de diferents 
rases que provenen del mateix terme de Valls, i del terme de Figuerola i del Pla 
de Santa Maria. Així, el torrent del Catllar o torrent de Sant Francesc, prové del 
torrent Sec. El torrent de la Xamora resulta de la unió de la rasa Fonda, de la 
rasa del Ravellar, de la rasa de Fontscaldes, la rasa de Figuerola i de la rasa de 
Prenafeta. El torrent del Sant Pou prové de la rasa de Masmolets. Els tres 
torrents esmentats tenen un caràcter intermitent amb un règim hídric clarament 
mediterrani. El torrent de Catllar-Sant Francesc és el que presenta majors 
cabals, ja que disposa d’una cubeta de recepció o conca hidrogràfica 
notablement major i, conseqüentment, una major acció fluvial. 

Per la seva banda, el torrent de la Xamora i Sant Pou s’uneixen al sud-oest del 
nucli urbà, a l’alçada de la font d’en Bosc, i aigües més avall, aquests s’uneixen 
al torrent del Catllar, a la zona dels Molins, per formar el torrent del Puig, que al 
seu torn, s’uneix al riu Francolí a l’alçada de la partida dels Fontanals, ja al sud 
del terme, a la zona anomenada el pont trencat. En aquest sentit, el sistema de 
torrents de Valls, constitueix una sub-conca hidrogràfica de la xarxa fluvial del 
Francolí. 

Els torrents de Valls presenten característiques morfodinàmiques similars, perquè 
han excavat unes lleres notablement encaixades amb parets laterals molt 
verticals, que poden superar els vint metres d’alçària, donat que els materials 
geològics que travessen són similars. Es tracta dels conglomerats amb matriu 
argilosa del Miocè Superior de la Depressió de Reus-Valls. Així, donada la 
morfologia de les lleres, el risc de desbordament és pràcticament nul, tot i que 
en cas d’episodis d’avingudes, aquest risc s’incrementa, ja que per a una 
mateixa precipitació aquesta tipologia de lleres encaixonades, assoleixen alçades 
superiors que en lleres més obertes. 

A part dels torrents esmentats, a la banda oest del terme també n’hi ha d’altres 
que són tributaris del riu Francolí, per la seva riba esquerra. Aquests són (est a 
oest) la rasa del Serraller i la rasa de les Guixeres. El primer recull les aigües 
d’escorrentia de la zona de Fontscaldes, el turó dels Quatre vents, la Plana d’en 
Berga i de Sant Llorenç, mitjançant tributaris com el torrent de Sant Llorenç, la 
rasa del Xoriguer, etc. El segon recull les aigües que provenen de la serra de les 
Guixeres i està format pel torrent de la Coma Fonda i el torrent de Boscos de 
Valls, com a tributaris principals. 

En general els torrents de Valls mostren un caràcter intermitent, amb un règim 
hídric mediterrani, molt supeditat als episodis de pluja. No obstant, el fet que 
les lleres dels torrents estiguin excavades, amb una profunditat de fins a vint 
metres de fondària, sota el nivell de la plana de la Depressió Valls-Reus, permet 
l’alimentació hídrica per l’efluència de les aigües freàtiques. Aquest aportament 
gradual d’aigua permet el manteniment d’una certa circulació d’aigua en 
períodes de sequera. 
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La PEF del riu Francolí inclou els afluents vallencs del Catllar, la Xamorra i Sant 
Pou. En les següents imatges: 

 

 
Zones inundables per als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys per als torrents que travessen el 

nucli urbà de Valls 

 

Les zones inundables pertanyents als torrents de Sant Pou i la Xamora s’han 
completat en el seu tram alt amb dos estudis d’inundabilitat realitzats 
específicament per a l’elaboració del present POUM, i que s’adjunten a en els 
apèndixs. 

2.2.2 Obres de defensa 

En paral·lel al present POUM es redacta un Pla Especial dels Torrents de Valls 
que, entre d’altres, fixa les obres necessàries per a la protecció dels marges dels 
diferents cursos d’aigua que travessen el terme municipal de Valls en relació amb 
el risc d’inundabilitat associat. 

2.3 CONCLUSIONS 

La relació del POUM amb l’espai fluvial es concreta en els diversos torrents i 
rieres que creuen el municipi, i molt especialment amb aquells que es relacionen 
amb el sòl urbà municipal: el riu Francolí a Picamoixons, i els torrents de la 
Xamora, el Catllar i Sant Pou a Valls. 

Amb la realització dels estudis d’inundabilitat específics dels trams alts dels 
torrents de la Xamora i Sant Pou, es dóna compliment als requeriments de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

D’altra banda, es conclou que el sòl urbà de Valls resta fora de les zones amb un 
major risc d’inundació, i que per tant, el planejament és compatible amb aquest 
risc. No obstant això, el Pla Especial del Torrents de Valls serà l’encarregat de 
delimitar amb precisió la necessitat de portar a terme les obres necessàries per a 
la protecció dels marges del diferents cursos fluvials del POUM. 
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3.  RISC GEOLÒGIC 

Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic 
que pugui comportar un risc per a les persones, edificacions i/o infraestructures. 
Els fenòmens considerats han estat els següents: 

 Esfondraments i subsidències 

 Esllavissades 

 Susceptibilitats de moviments del sòl 

 Sismicitat 

L’àmbit d’estudi abasta el terme municipal de Valls, a l’Alt Camp. 

3.1 RESULTATS 

3.1.1 Història geològica 

El municipi de Valls es troba a la Depressió Valls-Reus, que pertany a la Depressió 
Prelitoral. No obstant, aquesta depressió és el producte de l’enfonsament dels 
materials mesozoics mitjançant la falla del Camp, i que és visible a Picamoixons. 
Així, conjuntament amb la depressió del Vallès-Penedès, constitueix el conjunt 
sudoccidental dels Catalànids, una de les tres grans unitats geològiques de 
Catalunya, a més dels Pirineus i de la Depressió de l’Ebre. 

Tanmateix, al terme de Valls es poden observar materials més antics, fruit de la 
seva història geològica: 

ERA PALEOZOICA 

Genèricament els materials paleozoics, corresponen a roques formades a partir 
de materials amb una granulometria fina (sorres i argiles) que es van dipositar 
sota les condicions d’un ambient marí, o bé degut a la precipitació de materials 
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inicialment diluïts en l’aigua, com és el cas del carbonat càlcic. D’aquesta època 
data l’orogènia herciniana, produïda per la formació del Pangea II. Els moviments 
de col·lisió resultants de l’orogènia van provocar plegaments que van propiciar la 
formació de pissarres, quarsites i calcàries metamorfitzades. Una altra 
conseqüència d’aquests xocs va ser la creació del Massís de l’Ebre, mentre que la 
zona de l’Alt Camp romania submergit dins d’un gran oceà en expansió.  

Posteriorment es va produir un episodi de distensió que va permetre la intrusió 
magmàtica, que va originar la formació de roques plutòniques, porfíriques i filons 
de quars. Cal destacar la relativa importància d’aquests materials antics que 
afloren a la zona del Bosc de Valls, donada la seva capacitat de generar sòls 
silícics, que resulten d’una singularitat enorme en un entorn eminentment calcari 
fins i tot en l’àmbit provincial, i que lògicament condiciona la vegetació que s’hi 
desenvolupa sigui silicícola i per tant rara en aquests paratges 

ERA MESOZOICA 

En aquesta època que va dels 248 milions d’anys als 65 milions d’anys, es 
produeix la fragmentació de Pangea II, amb la distribució dels continents i dels 
mars tal i com es coneixen avui en dia. No obstant, en aquest temps es 
produeixen nombroses regressions i transgressions dels oceans, degut al 
moviment de plaques. Així, durant les regressions del mar es produeix una 
sedimentació de tipus continental, donant lloc a conglomerats, argiles i guixos, i 
durant les èpoques de transgressions es produeix una sedimentació marina que 
afavoreix la precipitació de materials inicialment dissolts en l’aigua, formant 
roques calcàries i dolomies. 

En aquest context, a l’Alt Camp es troben molts materials formats durant 
aquesta època, que es situen per damunt dels materials paleozoics, i que han 
resultat menys alterats que aquests.  

 Dins del Bundsandstein, es troben de forma molt localitzada les anomenades 
roques vermelles o gresos vermells, formant el turó del Mas d’en Gínjol 

Dins del Muschelkalk cal distingir tres etapes: el Muschelkalk inferior  (que 
correspon a una època de transgressió marina) es troben les roques calcàries de 
color gris o clar i les dolomies, ben estratificats, sense fòssils que formen els 
penya-segats típics de la serra de Miramar. El Muschelkalk mitjà (que correspon 
amb una regressió del mar) on es troben argiles vermelloses. I el Muschelkalk 
superior (que de nou correspon amb una transgressió marina) on es van formar 
calcàries de colors grisos clars i margues ben estratificades, que es poden 
observar també al turó del Mas d’en Gínjol. 

ERA CENOZOICA 

Aquesta és la era geològica més recent de la Terra, i va començar fa 65 milions 
d’anys. Durant aquesta època es produeix l’orogènia alpina, degut al xoc de les 
plaques Euroasiàtica, Africana i Indoaustraliana, que fan enlairar els sòcols 
paleozoics i mesozoics, formant grans serralades i depressions, entre les que 
s’inclouen les serres costaneres catalanes, ibèrica i bètiques, i la Depressió 
Prelitoral. 

La Depressió Valls-Reus, pertanyent a la Depressió Prelitoral, és el producte de 
l’enfonsament dels materials mesozoics mitjançant la falla del Camp, que és 
visible a Picamoixons. 
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 Durant el Període del Paleogen els materials que es formen omplen les 
diferents fosses tectòniques, de tota la Depressió Prelitoral, que es dipositen 
de forma discordant amb els materials mesozoics i paleozoics més antics. Es 
tracta  bàsicament de conglomerats grollers, gresos i lutites provinents de 
l’erosió de les serralades costaneres, en èpoques de regressió i de calcàries 
amb fòssils. 

 Del període quaternari es formen els materials més nous, constituint una 
capa fina i poc consolidada i disgregada, que com en el cas anterior omplen 
les diferents depressions a partir de l’acció erosiva dels torrents i dels rius 
procedents dels relleus més pròxims, disposant-se sobre els materials 
immediatament més antics. Així, la majoria del terreny situat a la part més 
baixa i planera del municipi de Valls, coincidint amb els diferents cursos 
fluvials, està reomplert de material quaternari. 

3.1.2 Geologia de Valls 

A continuació s’observa el mapa geològic corresponent a la sèrie magna realitzat 
per l’Institut Geològic de Catalunya, que mostra en superfície els següents 
materials: 

 Capg: Gresos, pissarres, conglomerats i andesites del CARBONÍFER   
(PALEOZOIC) 

 Dd: Dolomies del DEVONIÀ (PALEOZOIC) 

 NMca: Conglomerats del MIOCÈ MITJÀ-SUPERIOR del NEOGEN (CENOZOIC) 

 PEma: Margues, argiles i calcàries del EOCÈ INFERIOR-MITJÀ, del PALEOGEN 
(CENOZOIC) 

 Qac: Graves i argiles del HOLOCÈ, QUATERNARI (CENOZOIC) 

 Qr: Graves, sorres, llims i argiles del HOLOCÈ, QUATERNARI (CENOZOIC) 

 Qt0-1: Graves, sorres, llims i argiles del HOLOCÈ, QUATERNARI (CENOZOIC) 

 Qt1: Graves, sorres, llims i argiles del HOLOCÈ, QUATERNARI (CENOZOIC) 

 Qt2: Graves, sorres, llims i argiles del PLISTOCÈ SUPERIOR-HOLOCÈ, 
QUATERNARI (CENOZOIC) 

 Qvrv2: Graves, conglomerats i sorres del HOLOCÈ, QUATERNARI (CENOZOIC) 

 Spgc: Pissarres, cuarsites i calcàries del SILURIÀ (PALEOZOIC) 

 Tbg: Gresos, argiles i conglomerats del  TRIÀSIC (MESOZOIC) 

 Tm1: Calcàries i dolomies del TRIÀSIC MITJÀ (MESOZOIC) 

 Tm2: Gresos, argiles i guixos del TRIÀSIC MITJÀ (MESOZOIC) 

 Tm3: Dolomies i Calcàries del TRIÀSIC MITJÀ-SUPERIOR (MESOZOIC) 
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Litologies predominants a Valls 

 

ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC 

Al terme de Valls es troba una part dels anomenats esculls de la Riba, que estan 
formats per pels últims contraforts de les Muntanyes de Prades i pels primers 
contraforts de la serra de les Guixeres. Aquestes formacions geològiques 
s’inclouen dins de l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya sota el 
codi 304 com a geozona dins de la categoria d’espai d’interès geològic. 

Així mateix, a prop d’aquesta zona també se’n localitzen d’altres com les 
corresponents a la Pedra d’Alcover, Modelat Granític de la Vall de Castellfollit, 
Coll d’Alforja i Serra de la Mussara (que pertanyen a la unitat de les Muntanyes 
de Prades), les Roques volcàniques carboníferes de la Serra de Miramar, Pedra de 
Sarral i Prades-Siurana. 

3.1.3 Pendents 

La descripció morfològica del sector es caracteritza per ser un relleu amb dues 
zones clarament diferenciades: 

 La primera unitat es tracta de la part de relleu més abrupte caracteritzada 
per la Serra de Miramar, que pertany a la serralada del Pre-litoral, que ocupa 
aproximadament una cinquena part de la superfície total del terme, i que se 
situa a l’extrem nord-oest del municipi. Presenta pendents elevats. 

 La segona unitat correspon a la plana al·luvial de Valls, que està 
lleugerament inclinada cap a l’oest i que drena els diferents cursos hídrics 
superficials cap al flux principal de la zona, que és el riu Francolí. Presenta 
pendents plans o gairebé plans. 

A banda de les dues grans unitats definides, els diferents torrents que travessen 
la plana de Valls sovint transcorren molt encaixats, generant forts pendents en 
els seus marges. 
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Pendents a Valls 

 

ANTECEDENTS HISTÒRICS O DOCUMENTALS 

No existeixen antecedents històrics o documentals d’esdeveniments relacionats 
amb els riscos geològics contemplats en el present apartat per a l’àmbit concret 
de Valls. 

RECONEIXEMENT DEL TERRENY 

S’ha realitzat un reconeixement exhaustiu del terreny a estudiar, a partir del 
qual s’ha elaborat un reportatge fotogràfic inclòs en un dels annexos de l’Informe 
de Sostenibilitat Ambiental. No es reconeixen elements que puguin suposar una 
susceptibilitat específica per a l’àmbit d’estudi. 

ANÀLISI DE LA SUSCEPTIBILITAT 

Esfondraments i subsidències 

Les característiques geològiques li confereixen a l’àmbit de Valls una 
susceptibilitat majoritàriament MITJANA de generació d’esfondraments i 
subsidències, tal i com queda recollit en el següent mapa elaborat pel RiskCat, 
pertanyent al Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de la Generalitat 
de Catalunya: 
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Susceptibilitat d’esfondraments i subsidències a Valls (font: elaboració pròpia) 

 

La susceptibilitat mitjana representa les àrees del terreny on afloren formacions 
lutítiques potents. En aquests llocs, l’extracció desmesurada d’aigua subterrània 
pot comportar la formació d’esfondraments graduals i subsidències. Aquestes 
zones són la depressió Central, la depressió del Vallès-Penedès, l’Alt Camp, el 
Gironès, la Cerdanya, el Baix Camp, el Maresme i el Barcelonès, entre d’altres. 

L’extrem més nord-occidental, coincidint amb la serra de Miramar, presenta 
susceptibilitats certament inferiors. 

3.1.4 Esllavissades 

Pel que fa a la generació d’esllavissades, també segons el RiskCat, la zona de 
Valls presenta susceptibilitats majoritàriament MITJANES, és a dir, zones 
muntanyoses orogràficament escarpades però amb un desnivell relativament 
baix. L’extrem oriental dels Pirineus, la Serralada Prelitoral catalana i el massís 
de Garraf mostren una susceptibilitat mitjana. 

 

 
Susceptibilitat d’esllavissades a Valls (font: elaboració pròpia) 
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Els extrems oriental i meridional susceptibilitats BAIXES, que corresponen a zones 
muntanyoses amb un relleu suau i depressions amb un lleuger desnivell orogràfic 
(dins d’aquesta zona s’inclou gran part de la serralada Litoral, representada per 
roques granítiques i metamòrfiques que configuren relleus suaus, i gairebé tota 
la depressió Central, que mostra un relleu suau que, de forma puntual, pot 
generar petites esllavissades). 

D’altra banda, s’ha realitzat una anàlisi de la susceptibilitat de moviments de 
terreny de manera local per a l’àmbit d’estudi, a partir de la informació 
elaborada al respecte per part de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) referent 
a les unitats aflorants al medi, la tipologia i el pendent. Aquesta informació es 
resumeix a la taula següent: 

 

MATRIU DE RELACIÓ DE LA SUSCEPTIBILITAT DE MOVIMENTS DE TERRENY SEGONS LES UNITATS AFLORANTS, LA TIPOLOGIA 
DEL MOVIMENT I EL PENDENT DEL TERRENY 

Litologia Tipologia del 
moviment 

Pendent del terreny 

>45º 35º-45º 30º-35º 20º-30º 10º-20º 6º-10º <6º 

>100% 70-100% 58-70% 36-58% 18-36% 11-18% <11% 

Roques 
massives 
(granits, 
calcàries, 
conglomerats, 
gresos...) 

Despreniments, 
bolcades 

MITJANA BAIXA A MODERADA 

Roques 
massives amb 
intercalacions / 
Graves 
cimentades 

Despreniments, 
bolcades 

ALTA MITJANA BAIXA A MODERADA 

Alternances 
litològiques / 
Graves i sorres 
cohesives / 
Tarteres 

Despreniments, 
bolcades, 
Lliscaments 
translacionals 

ALTA MITJANA BAIXA A MODERADA 

Alternances 
litològiques 
amb predomini 
argilós / Graves 
i sorres poc 
cohesives 

Despreniments, 
bolcades, 
Lliscaments 
translacionals i 
rotacionals, 
Fluxos 

ALTA 

 
MITJANA BAIXA A MODERADA 

Dipòsits lutítics 
Lliscaments 
rotacionals, 
Fluxos 

ALTA 

 
MITJANA BAIXA A MODERADA 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Geològic de Catalunya 

 

Així doncs, es considera que l’àmbit d’estudi presenta una susceptibilitat de 
moviments de terreny en general BAIXA A MODERADA, amb valors una mica 
superiors només a les zones de més pendents i litologies menys favorables de la 
zona de muntanya i, especialment, dels torrents que travessen el nucli de Valls. 
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Risc geològic a Valls 

 

Sismicitat 

El risc sísmic és entès com la combinació de la perillositat i vulnerabilitat 
sísmiques per un lloc del territori concret, i permet identificar les poblacions 
amb més risc. Els termes de perillositat i vulnerabilitat es defineixen de la 
següent manera: 

 La perillositat sísmica permet una estimació de la intensitat del moviment 
sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya. 

 La vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, i 
permet una estimació dels danys que el moviment sísmic considerat pot 
causar sobre els municipis de Catalunya. Construccions tals com: 

 Edificacions d’habitatge i altres usos per a la població. 

 Aquelles en les quals reposen els serveis imprescindibles per a la 
comunitat. 

 Aquelles les quals, degut a les seves activitats, en cas de sisme poden fer 
que s’incrementin els danys per efectes catastròfics associats. 

A continuació es descriuen els nivells de perillositat i vulnerabilitat sísmica del 
municipi de Valls, per acabar concloent en el nivell de risc sísmic associat. 

Perillositat sísmica 

D’una banda, tot el terme municipal de Valls té intensitat sísmica (entesa com a 
perillositat sísmica) VI de l’escala MSK, en funció de les característiques 
geotècniques dels seus sòls. Aquesta intensitat sísmica VI és considerada baixa.  

El terme sòl és utilitzat aquí des del punt de vista d’enginyeria del terreny, 
incloent el sòl edàfic, les formacions superficials, i el substrat damunt del qual 
s’assenten les construccions. Els sòls de l’àmbit d’estudi, es consideren 
principalment de tipus A (roques compactes). 
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Zonificació sísmica de Catalunya en termes d’intensitat, a partir del mapa probabilista de perillositat 

per a 500 anys de període mitjà de retorn i del mapa d’intensitats màximes estimades. (esquerra) 
Zones  sísmiques per a sòls de tipus mitjà (ICC, 1997); (dreta) Zones sísmiques que inclouen l’efecte 

específic de quatre tipus de sòl. 

 

Vulnerabilitat sísmica 

La vulnerabilitat sísmica i danys a edificacions, es consideren baixos per al 
municipi de Valls, no havent-se produït cap terratrèmol que hagi posat a prova 
aquesta vulnerabilitat. Les noves construccions, a més, han de complir amb les 
normes NCSE 02 (norma de construcció sismoresistent), i la NBEAE88 (norma 
bàsica de l’edificació. Accions a l’edificació), així com el Codi tècnic de 
l’edificació (en vigor des del juny de 2007). 

 

 
Vulnerabilitat sísmica a Catalunya 
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Risc sísmic 

Segons els mapes de risc sísmic elaborats per l’Institut Geològic de Catalunya, 
Valls és un municipi que té un risc baix, és a dir, una conjunció de perillositat i 
de vulnerabilitats baixes. No obstant això, en el Pla d’Emergències de Catalunya 
(SISMICAT) preparat per la Conselleria de l’Interior, és un dels municipis a 
realitzar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de manera obligatòria. 

3.2 CONCLUSIONS I/O RECOMANACIONS 

Es pot concloure, doncs, que d’una banda, malgrat que l’àmbit d’estudi 
correspon a una zona amb amplis sectors escarpats i amb pendents 
considerables, en general no és susceptible de desenvolupar moviments de 
vessant ni corrents d’arrossegalls, degut principalment al caràcter forestal 
d’aquests sectors, i tampoc presenta litologies susceptibles de desenvolupar 
processos de subsidència. En aquest sentit, es pot considerar que la zona més 
susceptible de desenvolupar fenòmens, naturals, que puguin representar un risc 
geològic corresponen a algunes àrees escarpades de la zona muntanyosa en 
l’àmbit nord-occidental, així com les zones més encaixades dels torrents de 
Valls. 

D’altra banda, el risc sísmic es considera baix, donada la conjunció de perillositat 
i vulnerabilitat baixes establertes per l’Institut Geològic de Catalunya. 

No s’han realitzat fitxes de zones amb susceptibilitats perquè no n’existeixen. 

Els riscos geològics no condicionen les determinacions d’ordenació del POUM, 
quant a la formulació proposada. 
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4.  RISC QUÍMIC 

4.1 INTRODUCCIÓ 

El desenvolupament de la societat occidental en els darrers anys s'ha produït 
principalment gràcies als avenços tecnològics, alguns dels quals han permès 
l'obtenció de productes que en part fan possible gaudir de l'actual nivell de vida. 
Els medicaments, els detergents, les pintures, les fibres tèxtils, els plàstics, els 
carburants i molts altres s'obtenen a partir de processos industrials diversos, tots 
de naturalesa química. El risc tecnològic originat pels processos s'anomena risc 
químic. El fet de viure en una àrea on hi ha indústries que produeixen, 
manipulen, transporten o emmagatzemen productes químics implica un risc, és a 
dir, la possibilitat que es produeixi un accident que tingui repercussions a 
l'exterior de la indústria. 

És necessari conèixer i valorar correctament aquest risc. La legislació obliga les 
empreses i l'Administració a explicar clarament les característiques del risc. El 
Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Plaseqcat, en l’Acord 
GOV/17/2007, de 6 de febrer, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergència 
exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). (DOGC 4822, de 
15.2.2007), per tal de fer front a les emergències per accidents greus amb 
substàncies perilloses que es produeixin a Catalunya. En aquest sentit, estableix 
que els municipis amb possibilitat de tenir alguna afectació elaborin el seu 
corresponent Pla d’Actuació Municipal (PAM), tot distingint entre municipis als 
quals se’ls recomana l’elaboració del seu PAM i aquells obligats a elaborar-lo. 

La “Llei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient” recull a l’Annex II el següent criteri per a 
determinar la possible significació dels efectes sobre el medi ambient:  

2. Les característiques dels efectes i de l’àrea probablement afectada, tot 
considerant en particular:  
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a) La probabilitat, duració, freqüència i reversibilitat dels efectes.  

b) El caràcter acumulatiu dels efectes.  

c) El caràcter transfronterer dels efectes.  

d) Els riscos per a la salut humana o el medi ambient (deguts, per exemple, 
a accidents).  

e) La magnitud i l’abast espacial dels efectes (àrea geogràfica i tamany de la 
població que poden resultar afectades).  

f) El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada... 

4.2 INFORMACIÓ DE LES ZONES DE RISC. 

4.2.1 Plaseqcat 

El PLASEQCAT és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya que pretén 
abastar totes les instal·lacions afectades per la normativa que regula la 
prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions que manipulen 
substàncies perilloses , així com d’altres instal·lacions que per les seves 
peculiaritats també es puguin considerar com a generadors de risc químic. Així, 
el Plaseqcat esdevé el pla d’emergència per risc químic en instal·lacions que 
manipulen substàncies perilloses (risc d’accident greu) per a tot el conjunt de 
Catalunya, elaborat des de la Generalitat de Catalunya. Les tipologies 
d’instal·lacions industrials que recull el Plaseqcat són les següents:  

 Instal·lacions afectades per l’article 9 del Reial Decret 1254/99 i posteriors 
modificacions, de transposició de la Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE) 
(conegudes com a instal·lacions de nivell alt).  

 Instal·lacions afectades pels articles 6 i 7 del Reial Decret 1254/99 i 
posteriors modificacions (conegudes com a instal·lacions de nivell baix).  

 Aparcaments de mercaderies perilloses d’Adif (Administrador 
d’infraestructures ferroviàries).  

 Instal·lacions afectades per la Instrucció Tècnica Número 10 del Reial Decret 
230/98  (Reglament d’Explosius).  

 Altres instal·lacions concretes.  

El Plaseqcat, entre d’altres dades, concreta el risc químic de les instal·lacions 
incloses al pla, és a dir, l’anàlisi de risc d’aquestes instal·lacions. En alguns casos 
determinats aquest anàlisi de risc es tradueix en hipòtesis accidentals a les que 
s’associen zones d’afectació calculades segons llindars tècnics (toxicitat, 
radiació, sobrepressió, ...) establerts a la normativa d’aplicació . Les zones 
d’afectació o planificació són les següents:  

 Zona d’intervenció: és la zona en la qual les conseqüències dels accidents 
produeixen un nivell de danys que justifica l’aplicació immediata de mesures 
de protecció. Per tant, és la zona on qualsevol persona situada a l’exterior 
(no protegits pel confinament, que és la mesura d’autoprotecció general) 
podria patir danys.  

 Zona d’alerta: és la zona en la qual les conseqüències dels accidents 
provoquen efectes que, encara que perceptibles per la població, no 
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justifiquen la intervenció, excepte per als grups de població crítics. Per tant, 
és la zona on només les persones que formin part d’un grup crític (nens 
petits, gent gran i/o malalts) podrien patir danys si estan situats a l’exterior 
(no protegits pel confinament, que és la mesura d’autoprotecció general).  

 

 
Risc químic per municipis a Catalunya. PLASEQCAT 

 

Concretament, l’anàlisi de risc conclou en hipòtesis accidentals i zones 
d’afectació per a totes les instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa 
d’accidents greus (article 9 del Reial Decret 1254/99), i molt puntualment per a 
alguna tipologia d’instal·lació diferent. Cal puntualitzar que aquest anàlisi de risc 
està realitzat pel propi industrial a través d’un informe de seguretat, el qual és 
avaluat (per tant, validat o corregit) per la Subdirecció de Seguretat Industrial 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Per tant, per a cada 
instal·lació de les abans esmentades, les zones d’afectació queden recollides de 
manera materialitzada en un document denominat avaluació de l’informe de 
seguretat, que és emprat com a base per a l’elaboració del Plaseqcat.  

En els casos anteriors, les avaluacions de l’informe de seguretat recullen també 
les distàncies corresponents a les zones de mortalitat a l’exterior de l’1% (LC1%).  

4.2.2 Franges de seguretat de la Subdirecció General de Seguretat 
Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa. 

Cal tenir en compte l’existència de franges de seguretat relatives a elements 
vulnerables i elements molt vulnerables definides per la Subdirecció General de 
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Seguretat Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
Aquestes franges són definides en relació a aspectes d’ordenació territorial i cal 
que es tinguessin en compte també. 

4.2.3 Plaseqta 

El PLASEQTA (Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona), és el 
marc orgànic i funcional elaborat per prevenir, o en el seu cas mitigar, les 
conseqüències d'accidents greus prèviament analitzats, classificats i avaluats. En 
aquest pla s'estableix l'esquema de coordinació de les autoritats, organismes i 
serveis cridats a intervenir, els recursos humans i materials necessaris per a la 
seva aplicació i les mesures de protecció més idònies. 

Davant d'un accident d'una empresa química de Tarragona, el Plaseqta delimita 
dues zones en funció dels efectes possibles: 

 Zona d'intervenció: Es la zona en la qual les conseqüències dels accidents 
produeixen o poden produir (segons l'evolució de l'accident) un nivell de 
danys que justifiquen l'aplicació immediata de mesures de protecció. 

 Zona d'alerta: Es la zona en la qual les conseqüències dels accidents 
provoquen efectes que, tot i ser perceptibles per la població, no justifiquen 
l'aplicació immediata de mesures de protecció, excepte pels grups crítics de 
població que seran definits pel responsable del Grup Sanitari per a cada cas 
concret, com a mesura preventiva o per a la informació de la població. 

4.2.4 Transcat: conceptes previs 

El TRANSCAT és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya per a 
accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Es 
tracta d’un pla que té com a objectiu principal protegir a la població en cas 
d’accident durant el transport de productes químics perillosos per carretera o 
ferrocarril.  
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El Pla incorpora mapes d’abast autonòmic sobre el flux de mercaderies perilloses 
transportades tant per carretera com per ferrocarril:  

 El mapa de flux per carretera estableix quin és el trànsit de mercaderies 
perilloses associat a les principals vies catalanes, en base a dades obtingudes 
durant el període 1995-1999, a partir de sessions de control a peu de 
carreteres i autopistes i també a partir de consultes a certes empreses i 
entitats públiques i privades. El flux es presenta en base a camions per dia 
estàndard, que es un concepte equivalent al nombre de camions que es pot 
esperar que circulin per una via un dia qualsevol de l’any.  

Es defineixen un nivells de flux en base als camions per dia estàndard: 

 

INTERPRETACIÓ DELS NIVELLS DE FLUX. CARRETERES 

Nivell de flux  Camions / dia estàndard  

Flux molt important  > 150  

Flux important  100 – 150  

Flux mitjà  50 – 100  

Flux moderat  10 – 50  

Flux baix  < 10  

 

 Pel que fa al transport per ferrocarril el mapa de flux recull les dades de 
transport informades per Renfe, operadora del transport de mercaderies 
perilloses, i es presenten en forma de les quantitats totals de mercaderies 
perilloses transportades per una línia concreta. Es defineixen un nivells de 
flux en base a les tones totals anuals:  

 

INTERPRETACIÓ DELS NIVELLS DE FLUX. FERROCARRIL 

Nivell de flux  Tones per any (t/a)  

Flux molt important  t/a > 380.000  

Flux important  180.000 < t/a 380.000  

Flux mitjà  90.000 < t/a < 180.000  

Flux moderat  45.000 < t/a < 90.000  

Flux baix  t/a < 45.000  

 

De cara als riscos de protecció civil i l’ordenació territorial, es considera 
representatiu tant el nivell de flux molt important com el nivell important.  
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4.3 CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC 

El PLASEQCAT inclou Valls com a municipi amb l’obligació d’elaborar el PAM.  

Segons les bases de Protecció Civil del Departament de l’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, dins del municipi de Valls existeix una indústria 
pertanyent al PLASEQCAT: 

 Industrias Químicas Olivé 

D’altra banda, la indústria SCA Hygiene Paper España, S.L., ubicada a Puigpelat, 
presenta un radi d’acció que inclou parcialment Valls. 

A més a més, l’extrem sud del terme municipal està inclòs en la zona d’alerta del 
PLASEQTA  

L’anàlisi del flux del TRANSCAT posa de manifest que, per la carretera N-240, 
existeix un flux important de pas de vehicles amb mercaderies perilloses. 

4.4 CONCLUSIONS 

Es pot concloure que el planejament està situat en un municipi, Valls, amb una 
indústria considerada de risc (nivell alt) pel PLASEQCAT i que, per tant, està 
obligat a l’elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM). Tot i això, aquesta 
indústria no comporta efectes directes sobre l’ordenació de l’àmbit. 

El risc químic, per tant, i pel que fa al PLASEQCAT, no comporta mesures 
específiques en l’àmbit del planejament. La inclusió en el present document és 
únicament de caràcter informatiu, fent-se constar per donar compliment al 
Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la 
Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. 

Pel que fa al TRANSCAT, la via de comunicació amb un flux “important” de 
transport de mercaderies perilloses correspon a la carretera N-240. En base a 
aquesta informació, s’haurà de determinar els nivells de flux pel trànsit de 
mercaderies perilloses, i en base a aquest establir, si s’escau, les franges de 
seguretat necessàries. 
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5.  RISC D’INCENDIS FORESTALS 

5.1 INTRODUCCIÓ 

El marc legal que regula la prevenció dels incendis, està contingut bàsicament 
en: 

 Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

 Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d'incendis forestals 
en les àrees d'influència de carreteres 

Per altra banda, el Decret 64/1995, inclou el municipi Valls com a zones d’alt 
risc d’incendi forestal. 

5.2 RESULTATS 

5.2.1 Combustibilitat 

La combustibilitat és el paràmetre que s’utilitza per tipificar la propagació del 
foc dins d'una estructura de vegetació. Es pot analitzar a través de models 
estructurals associats al comportament del foc i la seva propagació. L’estudi dels 
combustibles té com a finalitat l’elaboració d’un mapa sobre la base dels 13 
models estàndard que inclou el programa BEHAVE elaborat per l’US Forest 
Service, i que els divideix en quatre grans grups amb una propagació 
característica per a cadascun d’ells. 

El mapa de combustibles permet establir quines són les zones amb més risc en 
cas d’incendi i planificar la prevenció. 
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El criteri principal és determinar la classe de combustible per on avança el front 
del foc (això vol dir seleccionar un dels quatre grups principals: pastures, 
matollars, fullaraca sota arbrat, i restes de tallades i altres operacions 
silvícoles). Els criteris secundaris per acabar de definir el model de combustible 
es basen en l’estructura de la vegetació, la inflamabilitat de les espècies 
principals, la quantitat de combustible acumulat, el seu grau de compactació i 
humitat, etc. Normalment, la identificació dels models de combustible es fa 
mitjançant una clau fotogràfica adaptada a les condicions mediterrànies. La clau 
d’interpretació dels models de combustible (BEHAVE. US Forest Service) és la 
següent: 

 

MODELS DE COMBUSTIBLES 

Grup N ºModel Descripció 

Pastures 1 Pastura fina, seca i baixa, que cobreix completament el terra. 

Quantitat de combustible (matèria seca): 1 - 2 tm/ha Poden aparèixer 
alguna planta llenyosa dispersa ocupant < 1/3 de la superfície 

La propagació de l'incendi està regida per els combustibles herbacis fins que 
estan secs o quasi secs. El incendi es mou ràpidament a través de la pastura 
seca i materials agregats.  

Les herbàcies anuals i perennes queden incloses en aquest model, al igual 
que els rostolls. 

Pastures 2 Pastura fina, seca i baixa, que cobreix completament el terra. 

Quantitat de combustible (matèria seca): 5 - 10 tm/ha 

Les plantes llenyoses disperses cobreixen entre 1/3 - 2/3 de la superfície, 
però la propagació del foc es realitza per la pastura 

La propagació de l'incendi te lloc principalment mitjançant a través de 
combustibles herbacis fins, siguin secs o morts. Aquests són focs superficials 
en els que el material herbaci, a més de la fullaraca i les branques mortes 
caigudes del matoll o els arbres contribueixen a la intensitat del incendi. 

Àrees de matoll dispers i zones arbrades de pi o d'altres espècies que 
cobreixen entre 1/3 - 2/3 de la superfície, poden, generalment, ajustar-se 
al model, però poden incloure acumulacions disperses de combustibles que 
generen intensitats més altes i poden produir cendres. 

 3 Pastura gruixuda, densa, seca i alta (> 1 m.). Es el model típic de la sabana 
i de les zones pantanoses de clima temperat - càlid. Els camps de cereal són 
representatius d'aquest model. 

Quantitat de combustible (matèria seca): 4 - 6 tm/ha 

Poden haver plantes llenyoses disperses 

Els focs en aquest combustible són els de major intensitat dins del grup de 
pastures, i també dona lloc a grans velocitats de propagació sota la 
influència del vent. L'incendi pot ser portat dins la part superior de l'herba 
mitjançant el vent, i així creuar inclòs zones d'aigua. 

L'alçada mitja de la pastura es d'un metre, però pot variar 
considerablement. Aproximadament un terç o més del combustible es 
suposa mort o sec. Camps de cereal que encara no s’han recol·lectat són 
representatius d'aquest model. 
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MODELS DE COMBUSTIBLES 

Grup N ºModel Descripció 

Matoll 4 Matoll o plantació jove molt densa; de més de 2 m d'alçada, amb branques 
mortes al seu interior. Propagació del foc per les copes de les plantes. 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 25 - 35 tm/ha 

Poden ser focs ràpids que es propaguen per les copes del matoll que forma 
un estrat quasi continu, en el foc es consumeix les fulles i el material 
llenyós fi, viu o mort. Formacions de matoll madur de 2 metres d'alçada són 
els candidats típics, incloent-se també les repoblacions o plantacions joves 
denses. A més de les fulles inflamables hi ha material llenyós que 
contribueix a la intensitat del foc. 

L'alçada del matoll, per aquest model, depèn de les condicions locals. Pot 
haver-hi també una capa gruixuda de fullaraca que dificulti  l’extinció. 

 5 Matoll dens i verd, de menys d’un metre d’alçada. Propagació del foc per la 
fullaraca i les pastures. 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 5 – 8 tm/ha 

L’incendi es mou, generalment, per els combustibles superficials que estan 
formats per la fullaraca integrada en el matoll, per la pastura, i altres 
herbàcies de sotabosc. 

Els focs no són de gran intensitat degut a que les càrregues de combustible 
són lleugeres, el matoll es jove amb poc material mort i les fulles contenen 
poc material volàtil. El matoll generalment no es alt, però cobreix tota 
l’àrea. 

 6 Semblant al model 5, però amb espècies més inflamables, o amb restes de 
tales i amb plantes de major alçada. Propagació del foc amb vents de 
moderats a forts. 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 10 – 15 tm/ha 

L’incendi es propaga per la capa de matoll, les fulles són més inflamables 
que en el model 5, però requereix vents moderats, majors que 13 km/h a 
mitja flama. L’incendi baixarà al sòl a baixes velocitats de vent o en zones 
sense matoll. El matoll es més vell però no tant alt com en el model 4. Un 
gran ventall de condicions del matoll representen aquest model, també els 
restes de poda i/o tala  de frondoses que s’hagin assecat. Masses obertes de 
sabana amb matoll poden estar aquí representades, però la velocitat de 
propagació pot ésser sobreestimada amb vents de velocitat inferior a 30 
km/h 

 7 Matoll d’espècies molt inflamables de 0,5 a 2 m. D’alçada, situat com a 
sotabosc en masses de coníferes. 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 10 – 15 tm/ha 

L’incendi es propaga per la superfície del sòl i del estrat de matoll amb 
igual facilitat, i pot desenvolupar-se amb continguts més elevats d’humitat 
del combustible mort que en els altres models, degut a la naturalesa 
inflamable de les fulles vives del matoll i d’altres materials vius. L’ alçada 
mitja del matoll es de 0,5 a 2 m. Àrees arbrades de pi amb sotabosc de 
palmàcies i/o espècies inflamables. 

Fullaraca 
sota arbrat 

8 Bosc dens, sense matoll. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta. 
Els boscos densos de pi silvestre o faig són exemples representatius. 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 10 – 12 tm/ha 

Focs superficials, amb alçades de flama petites són el cas més general, 
encara que ocasionalment l’incendi pot trobar acumulacions de combustible 
pesant que poden produir flamarades. Tan sols sota condicions 
atmosfèriques desfavorables. 
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MODELS DE COMBUSTIBLES 

Grup N ºModel Descripció 

Fullaraca 
sota arbrat 

9 Semblant al model 8, però amb fullaraca menys compacta, i formada per 
acícules llargues i rígides o fullaraca de frondoses de fulla gran. Són 
exemple els boscos de pi pinastre, de castanyer, o de roure 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 7 – 9 tm/ha 

L’incendi es propaga per la fullaraca superficial més ràpidament que en el 
model 8 i amb una longitud de flama superior. Coníferes de fulla llarga i 
boscos de frondoses especialment roures i castanyer, són típiques. Incendis 
a la tardor en boscos de frondoses són representatius, però els vents de 
velocitat alta produeixen velocitats de propagació majors que les previstes. 
Això es degut al fenomen d’incendi esquitxat, causat per les cendres. 
Boscos relativament tancats de pins amb fulla llarga estan inclosos en 
aquest model. Les concentracions de material llenyós mort contribuiran a la 
inflamació esporàdica d’algunes copes d’arbres (coronament), i a la creació 
de focus secundaris e incendis de copes. 

 10 Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts, com a conseqüència de 
forts vents o plagues intenses,... 

Quantitat de combustible  (matèria seca): 30 – 35 tm/ha 

Els focs cremen en els combustibles superficials i els presents en el terra, 
amb major intensitat que els altres models de boscs. Els combustibles morts 
caiguts inclouen més quantitat de branques de més de 7,5 cm de diàmetre 
caigudes degut a fenòmens naturals (vent, neu,...) que originen una gran 
quantitat de material mort sobre el terra. 

Incendis de copa, focus secundaris i inflamació esporàdica d’arbres 
individuals (coronament) són més freqüents en aquest model, i donen més 
dificultat de control. Qualsevol tipus de bosc pot ésser considerat aquí sí 
existeix material mort pesant caigut; per exemple boscos infectats de 
plagues o malalties, o amb molts arbres caiguts, o boscos sobremadurs, amb 
material llenyós caigut o restes de podes o tales. 

Zones 
sense 
combustibl
e 

R1 Zones rocoses 

  Talussos sense vegetació 

  Camps llaurats 

 R2 Camps de conreu en fase vegetativa que no propaguen el foc. 

 

A partir dels models de vegetació inventariats, fruit de la visita de camp i 
l’anàlisi de la cartografia, s’han detectat dins la zona d’estudi els models 1, 3, 4, 
5, 6, R1 i R2, corresponents a terrenys agrícoles, i matollars. Les diferents claus 
de combustible corresponen a les formacions següents, essent possibles models 
mixts per a la seva caracterització: 
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MODELS DE COMBUSTIBLE DE LES FORMACIONS VEGETALS 

Vegetació Descripció Model 

Zones urbanitzades Espais consolidats actuals i futurs R1 

Vegetació de ribera Especialment al voltant del Francolí, però també 
dels torrents més importants 

4, 5 

Conreus Gran part del terme municipal, on es manté 
l’activitat agrícola 

1, 3, R2 

Matollars Tant la zona de serra, com la tendència de 
nombrosos sectors agrícoles en procés 
d’abandonament 

4, 6 

Boscs Ubicats a la zona de muntanya 3, 7 

 

La interpretació del grau de combustibilitat de les diferents formacions vegetals 
és la següent: 

 

VALORACIÓ DE LA COMBUSTIBILITAT 

Model de Combustible Combustibilitat 

4, 6, 7 4 (Alta) 

1, 3 3 (Moderada) 

5, R2 2 (Baixa) 

R1 1 (Molt baixa) 

 

L’àmbit d’estudi es caracteritza amb una combustibilitat global moderada, pel 
predomini de zones de conreu, espais en transició amb presència de matollars i 
conreus abandonats presentant una combustibilitat més elevada. També 
presenten una combustibilitat superior els àmbits de serra, amb masses forestals 
denses i sovint contínues. 

5.2.2 Inflamabilitat 

Fa referència a la facilitat d’ignició, és a dir, a la facilitat amb què a partir d’una 
brasa s’inicia el foc. 

Per determinar la inflamabilitat de les formacions vegetals presents, s’han 
contrastat els llistats resultat de l’inventari de la vegetació, associant un nivell 
d’inflamabilitat segons INIA. Però en el treball present es té en compte el 
mètode desenvolupat al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals). La inflamabilitat d’una espècie, es mesura des de dos punts de vista: 
el temps d’espera fins a l’aparició de la flama (temps d’inflamació) davant d’un 
focus de calor constant, i el percentatge d’assaigs positius. D’acord amb aquests 
dos valors es classifiquen les espècies en quatre categories:  
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GRAU D’INFLAMABILITAT DE LES DIFERENTS ESPÈCIES 

Grau Inflamabilitat 

1 Espècies inflamables tot l’any 

2 Espècies altament inflamables durant l’estiu 

3 Espècies moderadament inflamables 

4 Espècies poc inflamables 

 

Algunes de les espècies que apareixen a l’àmbit d’estudi es poden classificar com 
a: 

 Tipus 1. Espècies molt inflamables gairebé tot l’any 

 Tipus 2. Espècies molt inflamables durant l’estiu 

 Tipus 3. Espècies moderadament inflamables 

 Tipus 4. Espècies poc inflamables 

D'acord amb el valor d'inflamabilitat de cada espècie a l'estiu (moment en què el 
percentatge d'humitat és més baix i per tant el valor de d'inflamabilitat és el més 
alt) i la suma dels percentatges de recobriment de les espècies, de qualsevol 
estrat, agrupades segons el grau d'inflamabilitat, es defineixen els 10 models 
d'inflamabilitat següents: 

 

MODELS D’INFLAMABILITAT 

N ºModel Descripció 

1 Recobriment més petit que el 75% d'espècies amb inflamabilitat de tipus 4 (espècies poc 
inflamables). 

2 Recobriment més gran que el 75% d'espècies amb inflamabilitat de tipus 4 

3 Recobriment més gran que el 25% d'espècies tipus 3 (espècies moderadament 
inflamables) i recobriment major del 75% d'espècies tipus 4 

4 Recobriment més gran que el 75% d'espècies tipus 3 

5 Recobriment més gran que el 10% d'espècies tipus 1 (espècies inflamables tot l'any) i 2 
(espècies altament inflamables durant l'estiu) i major del 75% d'espècies tipus 3 

6 Recobriment major del 25% d'espècies tipus 1 i 2 

7 Recobriment més gran que el 50% d'espècies tipus 1 i 2 

8 Recobriment més gran que el 75% d'espècies tipus 1 i 2 

9 Recobriment més gran que el 100% d'espècies tipus 1 i 2 

10 Recobriment més gran que el 150% d'espècies tipus 1 i 2 

 

Els models d’inflamabilitat presents al municipi de Valls, exceptuant els espais 
urbanitzats, corresponen al 5, 8 i 10, a més de les zones de conreu. Els valors 
més elevats es deuen a certs conreus de secà, als matollars mediterranis i a les 
zones forestals. La vegetació de ribera correspon a un nivell 2, amb espècies 
moderadament inflamables. 



ANNEX 7. RISCOS 5. RISC D’INCENDIS FORESTALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 33 DE 33 

En general, es pot caracteritzar la inflamabilitat de les espècies de l’àmbit 
d’estudi com majoritàriament de tipus 5, 8 i 10, és a dir, espècies 
moderadament inflamables o inflamables durant l’estiu. 

5.2.3 Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals 

Les característiques generals de la major part del terme municipal de Valls no 
són propícies per a l’aparició de grans incendis forestals, donat l’existència de 
zones urbanes i d’una àrea agrícola contínua i poc fragmentada, llevat de les 
infraestructures que la creuen i dels nombrosos habitatges aïllats existents. 

No obstant, les característiques de la zona de muntanya són més propícies per a 
la propagació dels incendis forestals, ja que presenta una superfície forestal en 
ocasions poc fragmentada i d’elevada densitat, amb un sotabosc també 
densament poblat. 

Per tant, es pot afirmar que la continuïtat és baixa en gran part del municipi, 
però superior (moderada-alta) a la zona muntanyosa del nord-oest. 

5.3 CONCLUSIONS 

El risc d’incendi forestal de l’àmbit és de MODERAT: 

 La combustibilitat dels matollars, camps abandonats i zones forestals és 
moderada. 

 La inflamabilitat de les formacions vegetals, és moderada amb espècies 
moderadament inflamables i/o molt inflamables durant tot l’any. 

 Les masses forestals més capacitades per a propagar un incendi forestal en 
cas de produir-se es restringeixen a la zona de muntanya de l’extrem nord-
occidental del municipi. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

La importància de la connectivitat en la conservació dels espais naturals ha anat 
prenent importància a mesura de la major consciència i coneixement en la 
protecció del patrimoni natural, i la major pressió sobre aquests sistemes, 
especialment en aquelles zones amb una major activitat urbanitzadora. 

El Pla d’Espais d’Interès Natural assenyala en un dels seus articles que "els espais 
naturals no poden ser concebuts com a illes relictuals, desconnectades del 
territori que les envolta. Cal una planificació i una gestió integrades del territori 
global en què es troben immerses, cercant la connectivitat biològica i, fins i tot, 
la continuïtat física, de manera que el sistema esdevingui una autèntica xarxa.", 
i "l’ordenació territorial ha de preveure aquesta exigència ecològica, i protegir 
també aquells hàbitats naturals o seminaturals que, actuant a tall de passadissos 
o extensions d’altres formacions, contribueixen a la preservació de les zones o 
espècies de més vàlua.". Per això el Departament de Medi Ambient s’ha posat com 
a objectiu treballar de cara a “… la determinació dels criteris i les mesures 
necessaris per garantir el manteniment de les degudes connexions biològiques 
entre els espais inclosos en el PEIN." 

A part del PEIN hi ha altres plans que també fan atenció a aquesta connectivitat. 
Així al Pla Territorial General de Catalunya (1995) ja contemplava en parlar dels 
espais naturals protegits que "… els espais de lligam i de relació entre els espais 
del PEIN són aquells espais que estructuren una xarxa contínua i els incorporen en 
un sistema territorial més ampli", "… cal tractar aquests espais com un sistema 
territorial integrat d’espais naturals que ofereixin un continu natural i, d’aquesta 
manera, assegurar la continuïtat de la taca de sòl no urbanitzable per tot el 
territori". De la mateixa manera i atenent a la importància dels rius i la xarxa 
hidrològica com a corredors naturals, el Pla Hidrològic de les Conques Internes de 
Catalunya determina que les directrius generals sobre el medi ambient es 
concreten a "… garantir el respecte, la conservació i la regeneració del paper de 
corredor biològic que representa la xarxa hidrològica.". 
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Les propostes de la Diputació de Barcelona anaven en el mateix sentit per 
aconseguir l’anomenada “Anella Verda” amb tots els espais naturals protegits de 
l’àmbit metropolità de Barcelona interconnectats entre sí. També, es van formular 
iniciatives, com les del Fòrum Terrassenc per a la Protecció i l’Ordenació del Medi 
Natural i del Paisatge, que va elaborar una proposta de corredor ecològic, 
anomenat “Via Verda”, per unir els espais naturals de Collserola i de Sant Llorenç 
del Munt i Serra de l’Obac. 

Malgrat propostes divergents o parcials en la concreció dels connectors en aquest 
sector, per connectar Collserola i Sant Llorenç del Munt, proposats uns pel sector 
del Papiol i Castellbisbal seguint el puig de Madrona i voltants del torrent de Can 
Balasc, i d’altres just entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, pel sector 
dels voltants del Castell de Sant Marçal, les demandes de connexió en aquest 
territori han estat importants. 
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2.  ESTAT ACTUAL. PATRIMONI NATURAL 

2.1 FLORA I VEGETACIÓ 

De forma genèrica, els paisatges naturals a Catalunya són representats per tres 
regions biogeogràfiques: vegetació boreoalpina, vegetació euro-siberiana i 
vegetació mediterrània. El TM de Valls pertany a la regió biogeogràfica 
mediterrània. 

La zona objecte d’estudi es troba dins de la província corològica Catalano-
Valenciana-Provençal, sector Valenciano-Tarraconense (Rivas-Martínez, 1977), i 
respecte la vegetació potencial climatófila de la serra litoral que correspondria a 
la zona d’estudi, serà la comunitat climàcica de carrascar amb llentiscle i margalló 
(associació Rubio Quercetum rotundifoliae).  

No obstant, cal aclarir, que en el present treball, malgrat que el terme vegetació 
natural, comprèn el conjunt de cobertes del sòl ocupades per comunitats vegetals 
que es desenvolupen independentment de l’acció antròpica, es té present que el 
territori en general, i en concret el de Valls, ha estat fortament modificat i 
condicionat per l’activitat humana des d’antic, i que per tant en un sentit estricte 
no s’hauria d’utilitzar aquest terme, per descriure les cobertes vegetals del 

municipi. 

Tanmateix en l’àmbit del TM de Valls, la vegetació es pot classificar, de forma 
genèrica i tenint en compte els relleus descrits, en les següents zones, que a la 
vegada reflecteixen diferents ambients: 

 Vegetació lligada a les zones planeres agrícoles i espais periurbans 

 Vegetació dels espais de muntanya 

 Vegetació lligada als espais fluvials (rius, torrents i barrancs) 
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2.1.1 Vegetació lligada a les zones planeres agrícoles i espais 
periurbans  

La major part de les zones planeres del territori de Valls, o bé estan ocupades per 
conreus, o bé per àrees urbanitzades. En aquest context, la vegetació que hom 
espera trobar en aquests ambients es caracteritza per ser vegetació espontània, 
que colonitza els nous medis que temporalment han quedat erms. Des del punt de 
vista naturalístic, aquest ambient és el menys interessant en quant a singularitat 
de les espècies de vegetació presents al municipi. 

Així als sectors agraris del nord del terme dedicats al conreu tradicional de secà 
d’avellaners, garrofers, vinya i ametllers, es troba vegetació arvense,  pertanyent 
a Diplotaxetum erucoides i Euphorbiesetum segetalis.  

 Diplotaxetum erucoides i Euphorbiesetum segetalis 

 Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides ) 

 Amaranthus alba 

 Silene rubella 

 Boixac de camp (Calendula arvensis) 

 Lleteresa de camp (Euphorbia segetalis) 

 Herba berruguera (Heliotropium europaeum) 

 Morella (Solanum nigrum) 

 Ull de bou (Chrysantemum segetum) 

 Ergarostis barrelieri 

 Canyota (Sorghum halepense) 

 Castanyola (Cyperus rotundus) 

 Pebrots de ruc (Reseda pyteuma) 

 Ravenissa groga (Erucastrum nasturtifolium) 

 Lletsó (Sonchus oleraceus) 

 Corretjola de serp (Convolvulus althaeoides) 

 Campaneta (Convolvulus arvensis) 

 Cerreig verd (Setaria sp.) 

 Pebrots de suc (Reseda phyteuma) 

Així mateix, en aquestes zones de conreus arboris de secà es troben, en les zones 
amb marges de pedra seca, i dels camins rurals que limiten els conreus, herbassars 
i cardassars amb espècies assimilables a les aliances Carduo tenuiflori-Hordeetum 
leporini, Silybo-Urticetum i Bromo-Oryzopsion. 

En canvi a les hortes agrícoles de regadiu que es situen al sud del terme, i a l’entorn 
dels cursos d’aigua, es troba vegetació formada per poblacions ruderals nitròfiles 
pertanyents a l’agrupació Chenopodion muralis i l’agrupament arvense Panico-
Setarion. Als camps de cereals es poden trobar espècies pertanyents a  Secalion 
mediterraneum. 
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Tanmateix aquestes agrupacions també es poden localitzar en àrees urbanes 
alterades que afavoreixen l’inici de la colonització del lloc, com és el cas de la ja 
esmentada Chenopodion muralis, que presenta la següent composició: 

 Chenopodion muralis 

 Malva (Malva parviflora) 

 Cànem bord  (Erigeron bonariensis) 

 Blets (Chenopodium sp.) 

 Margalls (Hordeum sp.) 

 (Amaranthus viridis) 

 Ortiga petita (Urtica urens) 

 Matallums (Sisymbrium irio) 

 Espinaxoca (Xanthium spinosum) 

Per últim cal afegir que la vegetació espontània més madura es localitza al peu 
d’alguns dels marges i ribassos, amb bardisses de Pruno-Rubion ulmifolii, en els 
llocs amb més humitat. 

2.1.2 Vegetació dels espais de muntanya 

La vegetació dels espais de muntanya es troba lògicament associada a les serres 
muntanyoses situades al nord-oest del terme de Valls, que ja han estat descrites 
en punts anteriors. 

Pel que fa a aquest tipus de vegetació, cal comentar que malgrat que ocupi una 
àrea on les activitats humanes siguin menys evidents, no significa que aquesta no 
hagi estat alterada, ja que en la seva major part, aquests espais es composen d’una 
regeneració de la vegetació mediterrània pròpia, que es situa sobre dels conreus 
arboris típics de la zona (avellaners, garrofers, olivers i ametllers) que en 
l’actualitat estan abandonats. La pressió a que ha estat sotmesa tota la zona i 
l’entorn immediat (foc, tallada, estassada de sotabosc, ramaderia, conreus, etc) 
ha fet que el paisatge s’interpreti com un mosaic de garrigues, brolles, estepes i 
prats, amb un estrat arbori de pinedes de pi blanc i alzinar. A grans trets es pot 
veure com un territori potencialment dominat per la màquia i l’alzinar litoral que 
esdevé garrigues, brolles i prats per la degradació soferta. 

Tanmateix degut a les alteracions ocorregudes a l’ambient, la vegetació actual 
que hom pot trobar-hi difereix de la vegetació potencial. 

L’àmbit bàsicament està dominat per un estrat arbustiu - arbori mig - alt i força 
dens. A les parts més altes i assolellades i als sòls prims es troba una brolla de 
romaní i capçades de pi blanc. Als fondals més humits i ombrívols s’observen 
algunes alzines arbustives, pins i alguna espècie de la bardissa de terra baixa com 
ara rosers i esbarzers, sense formar comunitat desenvolupada. Així, a la zona s’hi 
troben representades bàsicament 3 tipus de formacions vegetals formant un 
mosaic. La seva distribució depèn del tipus de sol i altres factors topogràfics, ja 
que el clima no presenta diferencies notables. 

 Brolla de romaní amb pineda secundaria de pi blanc  

 Alzinar litoral 

 Màquia litoral de llentiscle i margalló 

 Bardissa de terra baixa 
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BROLLA DE ROMANÍ AMB PINEDA SECUNDÀRIA DE PI BLANC 

Aquesta brolla és la més representativa del clima mediterrani de terra baixa, esta 
formada per plantes ibèriques termòfiles de fulla persistent i petita. Prospera en 
els indrets assolellats on l’home ha alterat la vegetació primitiva (boscos i 
màquies). A tota la zona es distingeix una brolla de romaní i bruc amb capçades 
arbustives i arbòries de pi blanc, conjunt vegetal barrejat i formant mosaic amb 
l’alzinar.  

S’observa la presència de les següents espècies: 

 Arbòries 

 Pi blanc (Pinus halepensis) 

 Alzina (Quercus ilex ssp ilex) 

 Arbustives i lianoides 

 Romaní (Rosmarinus officinalis) 

 Garric (Quercus coccifera) 

 Estepa blanca (Cistus albidus) 

 Argelaga (Genista scorpius) 

 Bruc d’hivern (Erica multiflora) 

 Foixarda (Globularia alypum) 

 Estepa borrera (Cistus salviifolius) 

 Gatosa (Ulex parviflorus ssp. Parviflorus) 

 Herbàcies 

 Pelaguer junci (Stipa offneri) 

 Llistó (Brachypodium retusum) 

Associats a les brolles, allà on existeixen sòls poc desenvolupats, també apareixen 
els llistonars i comunitats de crespinell en les abundants àrees d’aflorament rocós, 
amb Sedum sediforme, el llistó (Brachypodium retusum), espècies com Phlomys 
lichnitis, Dactylis glomerata, la farigola (Thymus vulgaris) i corretjola 
(Convolvulus althaeoides), apart de diverses plantes anuals petites de la família 
crucíferes. 

Cal destacar, que en els indrets silícics del bosc de Valls es desenvolupa una brolla 
litoral silícica d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici 
rosmarinetosum), caracteritzada per la presencia d’espècies relativament 
silicícoles com Lavandula stoechas, Cistus salviifolius i per l’absència d’algunes 
espècies marcadament calcícoles com Erica multiflora. La degradació de les 
brolles silicícoles tot sovint porta també a la presència dels prats d’albellatge 
(Hyparrhenietum hirto-pubescentis), dominat per la presencia de la gramínia 
Hiparrhenia hirta, amb la presència també de ginesta (Spatrium junceum). 

D’altra banda, als espais més enlairats i afectats per les ventades de la carena de 
la serra de la Cogulla, l’existència de clapes d’un tipus de vegetació baixa, 
assimilable a la brolla, que està format per plantes dels tipus coixinets d’eriçó. Es 
tracta de les brolles d’eriçó (Erinaceo-Anthyllidetum montanae ) dominades per 
l’eriçó (Erinacea anthyllis). 

Per últim, també cal considerar la vegetació rupícola pròpia dels cingles calcaris 
que es donen a la serra de les Guixeres. Aquest tipus d’hàbitat és molt petit en 
quant a l’extensió, aquestes espècies s’agrupen dins de Aspleni petrarchae. 
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ALZINAR 

L’alzinar litoral és el bosc esclerofil·le, característic per antonomàsia de la 
mediterrània de clima marítim subhumit i temperat (descrit ja en l’apartat de 
vegetació potencial). Es pot presentar sense gaires diferències sobre substrats molt 
diversos, des de les calcàries al granit.  A la zona objecte d’estudi es troba l’alzinar 
barrejat amb la pineda i la brolla, formant un mosaic textural, però no es pot 
parlar de comunitat desenvolupada en grau de maduresa. En tot cas, tan sols en 
alguns vessants frescals de la Muntanya de la Vila, el Turó dels quatre vents, 
presenten rodals més o menys ben desenvolupats. Gran part del municipi de Valls 
es troba en el domini de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis-galloprovinciale). Així 
en aquests sectors s’observa la presència de les següents especies: 

 Arbòries 

 Alzina (Quercus ilex) 

 Pi blanc (Pinus halepensis) 

 Arbustives 

 Cirerer d’arboç (Arbutus unedo) 

 Galzeran (Ruscus aculeatus) 

 Marfull (Viburnum tinus) 

 Llentiscle (Pistacea lentiscus) 

 Aladern (Rhamnus alaternus) 

 Lianoides 

 Lligabosc (Lonicera implexa) 

 Arítjol (Smilax aspera) 

 Englantina (Rosa sempervirens) 

 Heura (Hedera helix) 

 Herbàcies i falgueres 

 Viola (Alba  ssp. Debnbardtii) 

 Asplenium adiantum-nigrum 

Com a fet a destacar cal esmentar la presència d’alzines sureres (Quercus suber) 
al voltant dels boscos de Valls degut a la naturalesa silícica dels sòls d’aquesta 
àrea, que són molt rars i molt excepcionals en tota la província. També cal 
destacar la presència d’alguns elements de roures (Quercus cerrioides i Quercus 
faginea) tal i com citen els autors Eloi Josa i Xavier Salat a la riera dels Frares, i 
Josep Maria Llorach a la font de Sant Bernat. Així mateix també se’n troben a 
l’àrea situada entre el torrent del Sant Pou i el Camí de Masmolets. De forma 
genèrica es pot afirmar que en els sectors més ombrívols i frescals de l’alzinar es 
poden localitzar elements puntuals dels roures citats. 

MÀQUIA LITORAL DE LLENTISCLE I MARGALLÓ 

Aquesta comunitat (Querco-Lentiscetum) cobreix els vessants meridional de les 
serres del terme. Aquesta màquia és la vegetació climàcica de les contrades 
mediterrànies meridionals d’hivern temperat i, a Catalunya, creix a les àrees 
litorals entre el Garraf i el Baix Ebre. Malgrat que es desenvolupa òptimament 
sobre materials calcaris es presenta aquí amb una configuració bastant típica. És 
una formació densa i punxosa dominada àmpliament pel llentiscle (Pistacia 
lentiscus) i el garric (Quercus coccifera), als quals s’hi barregen diverses espècies 
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arbustives i lianoides esclerofil·les. Però la planta que caracteritza la comunitat, 
tot i que habitualment no és la més abundant ni de bon tros, és el margalló 
(Chamaerops humilis), única palmera autòctona a Europa i protegida al nostre 
país. Entre aquesta màquia, que té una altura mitjana (1-1,5 m), s’hi poden 
barrejar alguns peus de pi blanc (Pinus halepensis), normalment baixos i retorçats, 
i també de carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia). 

BARDISSA DE TERRA BAIXA 

Les bardisses son bosquines baixes, denses i impenetrables formades per arbustos 
i lianes, moltes de les quals són espinoses. Són comunitats pròpies dels marges dels 
boscos caducifolis, en espais lluminosos, sobre sòls humits, que formen un mosaic 
textural juntament amb la vegetació retallada de ribera i l’alzinar. Les bardisses 
ocupen bona part de les lleres dels torrents de Valls  

S’observen les següents especies: 

 Arbustives i lianoides 

 Corylus avellana 

 Prunus spinosa 

 Rubus ulmifolius 

 Roser canina 

 Hedera helix 

 Clematis vitalba 

2.1.3 Vegetació lligada als espais fluvials (rius, torrents i barrancs) 

La vegetació lligada als cursos hídrics presents al terme de Valls es troben en les 
immediacions tant del riu Francolí, com dels diferents torrents i rases tributaris 
d’aquest. 

Així, al voltant dels sistemes hídrics es troben  mostres de diferents poblacions 
d’alberedes, salzedes, canyissars, creixenars, bogars, canyars, així com bardissa i 
comunitats nitròfiles i ruderals 

Les riberes tenen un gran valor ecològic per la singularitat dels seus hàbitats, 
gràcies a que la presència contínua d’aigua permet la formació d’un microclima 
diferenciat. El bosc de ribera desenvolupa unes funcions molt significatives dins 
l’ecosistema fluvial: 

 L’erosió produïda per l’escorrentia de l’aigua es veu frenada per les arrels, 
estabilitzant els marges del riu davant les seves crescudes. Així, s’afavoreix la 
sedimentació dels materials sòlids transportats pel riu sobre els terrenys 
inundats. 

 La vegetació de ribera forma part de l’ecosistema fluvial i participa activament 
en l’intercanvi de matèria i d’energia. La fullaraca, els branquillons, les flors, 
els fruits, etc. proporcionen matèria orgànica que cau a l’aigua i què és font 
d’aliment per a molts éssers vius. 

 El sistema d’arrels de la vegetació riberenca ajuda a depurar de substàncies 
tòxiques la capa d’aigua freàtica i també la superficial. 
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 La vegetació de ribera ben estratificada proporciona gran quantitat d’hàbitats 
diferents on poden trobar protecció un gran nombre d’éssers vius tant aquàtics 
com  terrestres. Els ecosistemes riberencs tenen un major nombre d’espècies 
i d’individus que els del seu voltant. A més a més el bosc de ribera actua com 
a zona de transició entre la terra i l’aigua, el que li dona gran importància com 
a corredor biològic. 

 Si el bosc de ribera està ben conservat, la vegetació ombreja el riu (bosc en 
galeria) de forma que l’exposició de l’aigua al sol és molt minsa i per tant les 
variacions tèrmiques diàries i estacionals són molt menors. Que l’aigua sigui 
freda a més de neta fa que la quantitat d’oxigen dissolt sigui més gran i per 
tant afavoreix la vida dels organismes aquàtics, alguns dels quals són en aquest 
aspecte molt exigents. La limitació de llum posa fre al creixement de les algues 
i a l’escalfament de l’aigua. 

 Finalment les riberes tenen una gran bellesa i per tant un elevat valor 
paisatgístic. 

No obstant, tal i com succeeix amb la resta d’ambients descrits fins ara, la 
vegetació present al llarg dels cursos hídrics també s’ha vist alterada, bé per la 
modificació de les lleres (encaixonament), bé per l’abocament de substàncies 
contaminants, o bé per l’efecte d’avingudes d’aigua. En l’estudi específic dels 
torrents de Valls es tindran en compte els ambients i les funcions ecològiques de 
cada tram, però també i especialment les seves funcions socials. 

ALBEREDES 

La vegetació potencial que hom esperaria trobar a les ribes del riu Francolí, i als 
torrents que presenten una major disponibilitat hídrica correspondria a l’albereda 
litoral (Vinco- Populetum albae), que presenta la següent composició: 

 Estrat arbori 

 Àlber (Populus alba) 

 Freixe  (Fraxinus angustifolia) 

 Om (Ulmus minor) 

 Estrat arbustiu i lianoide 

 Arç blanc (Crataegus monogyna) 

 Roldor (Coriaria myrtifolia) 

 Esbarzer (Rubus ulmifolius) 

 Estrat herbaci i lianoide 

 Vinca (Vinca minor, V. difformis) 

 Sarriassa (Arum italicum)  

 Romegueró (Rubus caesius) 

 Fenàs  boscà (Brachypodium sylvaticum) 

 Lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 

 Heura (Hedera helix) 

 Vidalba (Clematis vitalba) 

Cal dir que aquesta comunitat es troba representada en diversos trams del riu 
Francolí, que presenta unes terrasses fluvials que permeten als àlbers 
desenvolupar-se. Tanmateix els diferents torrents, que en general presenten unes 
lleres encaixonades, tal i com s’ha comentat en diverses ocasions, no permet el 
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desenvolupament d’aquests, cedint la dominància de la població als oms (Ulmus 
minor) degut a la major adaptabilitat d’aquesta espècie a la menor disponibilitat 
d’humitat freàtica dels torrents Valls. 

SALZEDES 

Al terme de Valls apareixen també elements de les salzedes. Aquestes comunitats 
ocupen els marges dels rius i afavoreixen l’alentiment de l’aigua en moments 
d’avingudes i la retenció del sòl, encara que també en pateix les conseqüències. 
Les comunitats més representatives són:  

Les salzedes de Sarga (Saponario-Salicetum purpureae) són bosquetons caducifolis 
que ocupen les ribes dels corrents d’aigua quasi permanents, amb caràcter menys 
termòfils que els baladrars, murtrars o alocars i són una transició cap als veritables 
boscos de ribera. Les espècies que la caracteritzen són: 

 Estrat arbori 

 Sarga (Salix elaeagnos) 

 Sàlic  (S. purpurea) 

 Freixe (Fraxinus angustifolia) 

 Estrat herbaci i lianoide 

 Herba saponera (Saponaria officinalis) 

 Esbarzer (Rubus ulmifolius) 

 Llúpol (Humulus lupulus) 

 Carbassina (Bryonia dioica) 

 Fenàs boscà (Brachypodium silvaticum) 

 Menta borda (Mentha rotundifolia) 

 Dolçamara (Solanum dulcamara) 

 Canya (Arundo donax) 

 Vidalba (Clematis vitalba) 

 Lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 

S’han descrit elements propis d’aquest grup en punts concrets del riu Francolí. No 
obstant, pel que fa als torrents de Valls, existeix discrepància sobre la seva 
presència com a comunitat pròpiament dita.  

Salzeda (Salicion albae) 

Les salzedes de S. alba constitueixen la primera orla arbòria a prop de l’aigua i 
realitza una important funció alhora d’evitar l’erosió i frenar la velocitat de 
l’aigua. Alguns salzes blancs apareixen de forma puntual al riu Francolí. 

D’altra banda, lligats als cursos hídrics es desenvolupen una sèrie d’espècies 
vegetals que comparteixen una característica, ja que es desenvolupen en indrets 
on l’aigua inunda completament les seves arrels. Així les espècies que en formen 
part, tenen permanentment les arrels i les tiges submergides. Aquestes, són les 
comunitats dels helòfits. 
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Canyissar (Typho-Schoeneplectetum glauci) 

Aquest grup està constituït per espècies pròpies d’indrets amb una elevada humitat 
edàfica (que no significa permanentment entollats) i amb poca profunditat 
d’aigua. 

 Canyís (Phragmites australis) 

 Boga (Typha angustifolia, T. latifolia) 

 Jonca d’estany (Schoeneplectetus lacustris ssp. glaucus) 

 Lliri groc (Iris pseudacorus) 

 Espunyidera de marjal (Galium palustre) 

 Dolceta (Samolus valerandi) 

 Plantatge d’aigua (Alisma plantago-aquatica) 

Creixenar (Apietum nodiflori) 

Aquest grup es troba en rierols, cursos d’aigües poc profunds, i lleugerament 
eutròfics (rics en elements nutritius). Així mateix, es tracta d’una comunitat 
helofítica, que pot suportar curts períodes de sequera als cursos d’aigua. Diversos 
autors citen aquesta comunitat al torrent del Catllar, per sobre del pont de Mas 
Miquel, i a l’aiguabarreig entre aquest torrent i el de la Xamora. D’altra banda 
altres autors en citen exemplars a la Font de la Mineta. 

 Créixens bords (Apium nodiflorum) 

 Créixens (Nasturtum officinale) 

 Créixens de cavall (Veronica anagallis aquatica) 

 Romà (Rumex conglemartus) 

 Dolceta (Samolis valerandi) 

L’esbarzerar o bardissa 

En diversos trams apareixen mostres de la comunitat d’esbarzerar (Rubio-
Coriarietum) acompanyats d’importants exemplars de lledoner (Celtis australis), 
o arbres exòtics plantats voluntàriament o assilvestrats, com el plataner (Platanus 
x hispanica), la troana (Ligustrum lucidum), el llorer (Laurus nobilis). L’esbarzerar 
(Rubus ulmifolius) és un indicador de nivells de nitrogen. 

En aquest sentit doncs, degut a la problemàtica actual de contaminació difosa de 
nitrats procedents fonts agràries, com per problemes relacionats amb els 
col·lectors d’aigües municipals, aquestes comunitats s’han vist afavorides en front 
d’altres comunitats com les jonqueres i les olmedes, menys nitrofíliques. 

 Estrat arbustiu 

 Esbarzer (Rubus ulmifolius) 

 Roldor (Coriaria myrtifolia) 

 Arç blanc (Crataegus monogyna) 

 Aranyoner (Prunus spinosa) 

 Olivereta (Daphne gnidium) 

 Sanguinyol (Cornus sanguinea) 

 Rosers (Rosa sp.) 
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 Lianoides 

 Vidalba (Clematis vitalba) 

 Ridorta (Clematis flammula) 

 Roja (Rubia peregrina) 

 Heura (Hedera helix) 

 Estrat herbaci 

 Fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) 

 Orenga  (Origanum vulgare) 

Cal esmentar que, degut a les diverses alteracions ocorregudes tant als torrents 
com al riu Francolí, (siguin per riuades, modificacions de la llera o abocaments 
contaminants), molts els espais fluvials han estat colonitzats per espècies 
pertanyents a l’aliança (Arundini-Convolvuletalia sepium), és a dir el canyar. La 
canya (Arundo donax), com a element principal és en origen un element al·lòcton, 
però que gaudeix d’una àmplia distribució al territori. Així, es formen comunitats 
denses, sobretot en aquells punts amb un alt contingut amb nitrats, degut o bé a 
la contaminació difosa per nitrats d’origen agrari, o bé per abocaments. 

Sovint aquestes comunitats es troben també associades als bleterars, en aquells 
punts dels torrents clarament contaminats amb aigües residuals, en alguns punts 
com a conseqüència de la mala funció dels col·lectors municipals. 

En el context del treball exclusiu dels torrents de Valls que ha de prendre forma 
de Pla Especial o de Pla Director, es realitza un estudi específic de la vegetació de 
ribera en relació a la qualitat i quantitat de l’aigua per, en última instància, 
descriure’n usos compatibles i/o incompatibles amb la preservació d’aquests 
espais. 

2.1.4 Hàbitats Corine 

Per tal de realitzar propostes de gestió encaminades a la preservació dels diferents 
ambients i/o espais existents a Valls, cal estudiar i conèixer  els hàbitats presents.  

Com a conseqüència de la formulació de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 
de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, coneguda popularment com la Directiva Hàbitats, s’estudien en l’àmbit 
europeu els diferents hàbitats existents en el projecte CORINE Biotopes Manual of 
the European Community (CBM). En aquest projecte s’efectua un sistema de 
classificació dels hàbitats, ja siguin naturals, seminaturals i/o artificialitzats, que 
els jerarquitza i els agrupa en funció de característiques similars. 

A Catalunya s’ha utilitzat aquest mètode per identificar tots els hàbitats existents. 
Així, s’han identificat més de 600 tipus d’hàbitats, naturals, seminaturals i 
artificialitzats, que han estat estan identificats i descrits a la Llista dels hàbitats 
de Catalunya (LHC), que ha estat elaborada per la Universitat de Barcelona, a 
partir de l'adaptació al territori català del document CORINE Biotopes Manual of 
the European Union (CBM). 

A continuació es mostren els diferents hàbitats existents al terme de Valls, en 
funció de la codificació que reben els hàbitats a Catalunya, segons les LHC que 
adapten els hàbitats Corine. (veure plànol 8 Hàbitats Corine). 
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LLISTA D’HÀBITATS DE CATALUNYA (LHC). FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE CAPES 
D’INFORMACIÓ EN FORMAT MIRAMON DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 

Llista d’hàbitats de Catalunya (LHC) Grup 
Codi 
hàbitat 

Codi 
Corine Àrea (Ha) Àrea (%) 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus 
ilex) de terra baixa 

G45 45c  18,94 0,34 

Bosquines de pi blanc (Pinus 
halepensis) procedents de colonització 

G32 32ae 32.B*    58,88 1,07 

Bosquines dominades per matabou 
(Bupleurum fruticosum), sovint fent el 
mantell marginal d'alzinars, de terra 
baixa 

G32 32ad 32.4G 15,60 0,28 

Brolles de romaní (Rosmarinus 
officinalis)  -i  timonedes-, amb 
foixarda (Globularia alypum), 
bufalaga (Thymelaea tinctoria),... 
calcícoles de terra baixa 

G32 32u - 204,93 3,71 

Canyars de vores d'aigua G50 53d 53.62 82,50 1,49 

Conreus abandonats G80 87a  114,93 2,08 

Fenassars (prats de Brachypodium 
phoenicoides), amb Euphorbia 
serrata, Galium lucidum (espunyidella 
blanca),... xeromesòfils, de sòls 
profunds de terra baixa i de la baixa 
muntanya mediterrània 

G34 34g 34.36   57,45 1,04 

Garrigues de coscoll (Quercus 
coccifera), sense plantes termòfiles o 
gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, 
de terra baixa i de l'estatge submontà 

G32 32t 32.41          148,43 2,69 

Llistonars (prats secs de Brachypodium 
retusum), i prats terofítics calcícoles, 
de terra baixa 

G32 34h - 5,96 0,11 

Llits i marges de rius, o vores 
d'embassaments, sense vegetació 
llenyosa densa 

G20 24a - 69,96 1,27 

Matollars (estepars i brolles) silicícoles 
de terra baixa 

G32 32n - 151,64 2,75 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) 
amb sotabosc de brolles calcícoles, de 
les contrades mediterrànies 

G42 42ab - 76,71 1,39 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) 
amb sotabosc de màquies o garrigues 

G42 42aa 42.8412*     125,20 2,27 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), 
amb sotabosc de brolles silicícoles, de 
terra baixa 

G42 42ac 42.8416*     6,10 0,11 

LLISTA D’HÀBITATS DE CATALUNYA (LHC). FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE CAPES 
D’INFORMACIÓ EN FORMAT MIRAMON DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 

Llista d’hàbitats de Catalunya (LHC) Grup 
Codi 
hàbitat 

Codi 
Corine Àrea (Ha) Àrea (%) 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), 
amb sotabosc de màquies o garrigues 
amb ullastre (Olea europaea var. 
sylvestris), margalló (Chamaerops 

G42 42z 

42.8411*     

 

 

24,57 0,45 
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LLISTA D’HÀBITATS DE CATALUNYA (LHC). FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE CAPES 
D’INFORMACIÓ EN FORMAT MIRAMON DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 

Llista d’hàbitats de Catalunya (LHC) Grup 
Codi 
hàbitat 

Codi 
Corine Àrea (Ha) Àrea (%) 

humilis), ... de les contrades 
marítimes càlides 

Prats sabanoides d'albellatge 
(Hyparrhenia hirta), de vessants 
solells de les contrades marítimes 

G34 34k 34.634    162,44 2,94 

Conreus herbacis extensius de secà G80 82c - 144,36 2,62 

Fruiterars alts, predominantment de 
secà: conreus d'oliveres (Olea 
europaea), d'ametllers (Prunus 
amigdalus), de garrofers (Ceratonia 
siliqua),. 

G80 83a - 2127,09 38,53 

Camps d'avellaners (Corylus avellana) G80 83e 83.221*      753,82 13,66 

Vinyes G80 83d - 517,96 9,38 

Àrees urbanes i industrials, inclosa la 
vegetació ruderal associada 

G80 86a - 530,26 9,61 

Àrees urbanitzades, amb claps 
importants de vegetació natural 

G80 86b - 84,77 1,54 

Basses d'aigua dolça industrials, 
agrícoles,... grans canals i estanys 
ornamentals 

G80 89b 89.23 1,26 0,02 

Pedreres, explotacions d'àrids i runam G80 86c - 36,35 0,66 

 

D’aquestes dades se’n desprèn que l’hàbitat que ocupa una coberta de sòl més 
important del terme és la referent als conreus llenyosos en general, on els 
fruiterars alts (oliveres, ametllers i garrofers) ocupen el 38,53 %, els camps 
d’avellaners el 13,66 %, i la vinya el 9,38 %. No obstant els primers es situen al 
voltant del nucli urbà de Valls, on el sòl és en general menys fèrtil; els camps 
d’avellaners es situen a les terrasses fluvials amb sòls més fèrtils, com és el cas de 
la zona dels Fontanals i la Segarra, que es situen al voltant del riu Francolí i del 
torrent del Puig, respectivament; i la vinya que es situa principalment a l’est de 
Fontscaldes i fins a Masmolets. 

D’altra banda, es pot observar amb claredat que les zones amb hàbitats més 
diversos estan indefectiblement associades a les zones de muntanya i als cursos 
hídrics. En aquest punt cal destacar, tal i com ja s’ha fet en punts anteriors, la 
vegetació silicícola (degut a la seva poca abundància a la comarca i fins i tot a la 
província), que es situa als voltants dels Boscos de Valls, fins a tocar del Turó dels 
Quatre Vents, i que representa el 2,75% del total del municipi. Així, també cal 
destacar els diferents hàbitats forestals de substitució de l’alzinar litoral que es 
distribueixen per la serra de les Guixeres. 
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Pel que fa a la vegetació lligada als cursos hídrics, amb aquesta classificació no es 
poden identificar les diferents comunitats vegetals descrites el punt anterior 
Vegetació. Tanmateix, s’observa que hi és present al voltant del riu Francolí, dels 
torrents de Valls, de la rasa del Serraller, i la rasa de les Guixeres. En total, com 
s’ha vist al punt anterior, aquests hàbitats ocupen el 2,76 % de la superfície del 
municipi. 

Per últim, l’existència de diferents nuclis al terme de Valls, juntament amb el 
polígon industrial suposen la ocupació de l’11,81 % de la superfície del terme. 
(veure també els treball de Criteris d’ordenació del Sòl No Urbanitzable del TM de 
Valls) 

2.1.5 Hàbitats d’Interès Comunitari 

A partir de la cartografia dels hàbitats CORINE es va elaborar una categoria 
d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), també a nivell a nivell europeu, per tal de 
preservar una sèrie d’hàbitats rellevants bé per la seva biodiversitat, o bé per la 
seva raresa i especificitat. Dels hàbitats d’interès comunitari n’hi ha de prioritaris 
i de no prioritaris. 

Així, mitjançant la transposició de la Directiva 97/62/CEE del Consell de 27 
d’octubre de 1997 per la que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i de flora 
silvestres, es llisten els hàbitats d’interès comunitari, que mitjançant una 
correspondència establerta al  Interpretation Manual of european union habitats 
tenen el seu equivalent amb els hàbitats corine i amb Llista dels hàbitats de 
Catalunya (LHC).  

Al terme de Valls es troben els següents hàbitats d’interès comunitari: 

 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI A VALLS 

Grup Codi HIC Nom  Prioritari 

Aigües corrents 3260 
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb 
vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

No 

Pastures 
seminaturals 

6220 
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) 

Si 

Boscos caducifolis 
mediterranis i 
submediterranis 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera No 

92D0 
Bosquines i matollars meridionals de rambles, 
rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

No 

Boscos esclerofil·les 
mediterranis 

9340 Alzinars i carrascars No 

Boscos de coníferes 
de muntanyes 
mediterrànies 

9540 Pinedes mediterrànies No 

 

A les zones de muntanya es troben les Pinedes mediterrànies i els alzinars i 
carrascars, que es situen a les vessants solanes de les diferents serres i turons que 
configuren la serra de les Guixeres, i fins i tot se’n descriuen seguint el curs de la 
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rasa del Serraller fins gairebé al seu pas per la Plana d’en Berga. També es troben 
Prats mediterranis basòfils a prop de la rasa de les Guixeres. 

A les zones planes agrícoles es troben Pinedes mediterrànies sobre tot a la zona 
superior dels Fontanals, que queda elevada respecte les terrasses fluvials del 
Francolí. Així també es troben representats els Prats mediterranis basòfils a la 
partida de la Segarra i entre els barris del Bon Sol i dels Clols. 

Lligats als cursos hi ha els HICs Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, que 
es situen al Francolí fins al Pont de Goi a la part baixa de la rasa del Serraller, i als 
torrents de Valls fins a la seva confluència amb el riu Francolí. Així mateix, 
s’identifiquen Bosquines i matollars, meridionals de rambles, rieres i llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea) al tram del riu Francolí que va des del Pont de Goi fins als 
Fontanals, on des d’aquest punt del curs fluvial es troba l’HIC dels Rius 
mediterranis de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant. 

2.2 FAUNA 

De forma genèrica al terme de Valls no es troben espècies de fauna amenaçada, o 
bé espècies especialment emblemàtiques, tot i que sí que existeixen espècies molt 
remarcables, sobretot degut a la situació de Valls entre dos espais naturals 
protegits com són les Muntanyes de Prades i la Serra de Miramar, com és el cas de 
l’àliga cuabarrada (Hieraetus fasciatus), que habita el primer dels espais citats, al 
voltant del riu Glorieta, i que utilitza el territori de Valls com a àrea de campetx. 

En general, com succeeix amb la vegetació, la fauna s’organitza en funció dels 
ambients que habita. Així per exemple existeixen espècies de fauna que es 
localitzen als ambients més forestals situats al nord del municipi, d’altres habiten 
els espais oberts ocupats per camps de conreu, i d’altres estan lligats als cursos 
d’aigua del municipi. No obstant, cal considerar a diferència de la vegetació, que 
la fauna és mòbil, i pot ocupar més d’un espai a la vegada, per tal de satisfer les 
seves necessitats vitals. 

2.2.1 Mamífers 

Pel que fa als mamífers, aquests tampoc presenten cap de les espècies més 
emblemàtiques o escasses, que sí poden estar més presents a zones més interiors. 
No obstant, a les zones forestals del nord del municipi, es poden trobar mosteles 
(Martes foina), fagines (Martes foina), toixons (Meles meles), guineus (Vulpes 
vulpes) i porcs senglars (Sus scrofa). Així mateix és més que probable que es puguin 
trobar alguns gats mesquers (Genetta genetta). 

D’altra banda, cal remarcar que la fragmentació de l’hàbitat, deguda als processos 
d’urbanització, ja siguin per la construcció de vivendes aïllades, o  
d’infraestructures viàries han provocat el progressiu empobriment de la població 
de mamífers sobretot a la plana agrícola. Tot i així alguns micromamífers s’han 
pogut adaptar, i conviuen en aquest mosaic agroforestal, solcat per torrents, que 
els hi proporciona amagatall i indrets on alimentar-se. Es tracta de diferents 
espècies com el conill (Oryctolagus cuniculus), l’eriçó (Aleterix algirus), el ratolí 
de camp (Mus musculus) i de bosc (Mus spretus), les mussaranyes (Crocidura 
russula, Suncus etruscus), el talpó (Microtus duodecimcostatus, etc). 
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En un àmbit supramunicipal, cal destacar el paper la serra de les Guixeres com a 
un important corredor biològic entre la serra de Miramar i les Muntanyes de Prades, 
que permet la comunicació d’aquests espais i per tant la presència d’espècies més 
estranyes com el reintroduït cabirol (Capreolus capreolus). Així mateix, en un 
àmbit local les diferents rases i torrents del municipi actuen al seu torn de 
connectors ecològics que permeten la comunicació entre la muntanya i l plana. 

Per últim cal esmentar la possible presència de ratpenats. A casa nostra es poden 
trobar els següents: el ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus ferumequinum), 
ratpenat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), el ratpenat mediterrani 
de ferradura (Rhinolophus euryale), el ratpenat orellut gran (Myotis myotis), el 
ratpenat orellut mitjà (Myotis blythii), el ratpenat d’orelles dentades (Myotis 
emarginata), el  ratpenat de peus grans (Myotis capaccini), el ratpenat de cova 
(Miniopterus schreibersii), i el ratpenat de Bechstein (Myotis bechsteinii). 

2.2.2 Aus 

Les aus del territori de Valls no presenten en general un gran interès naturalístic, 
tret d’algunes espècies de rapinyaires com és el cas de la ja esmentada àliga 
cuabarrada (Hieraetus fasciatus). Així mateix s’han confirmat la presència de 
població nidificant de dues espècies de rapinyaires força interessant, com són el 
duc (Bubo bubo) i el falcó pelegrí  (Falco peregrinus). Tanmateix, és possible la 
nidificació dins del terme d’aus rapinyaires més menudes i exteses pel territori, 
com l’aligot (Buteo buteo), l’esparver (Accipiter gentilis), el xoriguer (Falco 
tinnunculus) o els nocturns mussol (Athene noctua), xot (Otus scops) i òliba (Tyto 
alba). 

Pel que fa a les aus aquàtiques presents al municipi es poden trobar fàcilment els 
ànecs coll-verds (Anas platyrynchos), a Mas Miquel, però no seria estrany trobar 
altres espècies lligades a l’aigua en altres indrets del terme, com el bernat 
pescaire (Ardea cinerea) o el blauet (Alcedo atthis). També es poden trobar 
espècies limícoles com la xivitona (Actitis hypoleucos), o la becada (Scolopax 
rusticola). Així mateix en ambients embosquinats propers a l’aigua permeten la 
nidificació d’aus típiques com l’oriol (Oriolus oriolus), el picot verd (Picus viridis), 
el rossinyol bord (Cettia cetti), el rossinyol (Luscinia megarynchos). 

En ambients forestals, agrícoles i mixtes es poden trobar les següents espècies: 
dels fringíl·lids (verdums (Carduelis chloris), caderneres (Carduelis carduelis), 
gafarró (Serinus serinus), pinsà (Fringilla coelebs)), els pàrids (mallerengues (Parus 
sp)), els sílvids (tallarols (Sylvia sp)), els túrdids (pit-roigs (Erithacus rubecula), 
bitxacs (Saxicola torquata), les merles (Turdus merula), les grives (Turdus 
viscivorus) i tords (turdus philomelos)), els alàudids (les cogullades (Galerida 
cristata i G. theklae)), els córvids (el gaig (Garrulus glandarius) i la garsa (Pica 
pica)), els estornells (Sturnus vulgaris i S. unicolor), la puput (Upupa epops), els 
abellerols (Merops apiaster), les cueretes (Motacilla alba), els mosquiters 
(Phylloscopus sp.), els emberícids (gratapalles (Emberiza cirlus)), el raspinell 
(Certhia brachydactula), les orenetes (Hirundo rustica, els falciots (Apus apus), el 
cucut reial (Clemator glandarius), els sibocs (Caprimulgus rufficollis), la perdiu 
(Alectoris rufa), les tórtores (Streptotelia decaocto, S. turtur) i tudons (Columba 
livia). 



ANNEX 8. BIODIVERSITAT 2. ESTAT ACTUAL. PATRIMONI NATURAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 20 DE 31 

2.2.3 Amfibis 

Els amfibis és segurament el grup més amenaçat degut a la destrucció dels seus 
hàbitats, que estan íntimament lligats a les zones humides. En aquest sentit el 
territori de Valls per mitjà dels torrents i del riu Francolí exerceix un paper de 
preservació fonamental, malgrat les alteracions ocorregudes. 

Així a Valls es poden localitzar les espècies pròpies d’aquests ambients com són: 
Salamandra (Salamandra salamandra), el Tòtil (Alytes abstetricans), el Gripau 
d’esperons (Pelodytes punctatus), el Gripau comú (bufo bufo), el Gripau corredor 
(Bufo calamita), i la Granota verda (Rana perezi) 

2.2.4 Rèptils 

Pel que fa als rèptils, aquests també es poden trobar en ambients lligats a l’aigua, 
tot i que també n’hi ha que es localitzen en els ambients agrícoles de secà.  

D’entre els diferents representants de rèptils, a Valls es poden localitzar les 
següents espècies: el vidriol (Anguis fragilis), el dragó rosat (Hemidactylus 
turcicus), el dragó comú (Tarentola mauritanica), el llangardaix ocel·lat (Lacerta 
lepida), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el sargantaner gros 
(Psammodromus algirus), el Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus), la serp 
llisa meridional (Coronella girondica), la serp blanca (Elaphe scalaris), la serp 
verda (Malpolon monspessulanus) 

2.2.5 Peixos 

Pel que fa als peixos, resulta d’una importància cabdal el manteniment de d’aigua 
permanent tan en els torrents de Valls, com en el riu Francolí, i tot i el caràcter 
estacional d’aquests, existeixen zones amb aigua més o menys permanent que 
permet l’existència de peixos. 

En aquest sentit, es poden trobar peixos autòctons com l’anguila (Anguilla 
anguilla), el barb cua-roig (Barbus haasi), la bagra (Leuciscus cephalus), així com 
espècies al·lòctones introduïdes en alguns casos per la pesca, com el carpí vermell 
(Carassius auratus) i la carpa (Cyprinus carpio). 

2.2.6 Altres 

És evident que el territori de Valls està habitat per una munió d’altres espècies 
d’animals, com per exemple tots aquells que pertanyen als artròpodes, anèl·lids, 
etc. En aquest sentit molts d’ells depenen de l’aigua per a la cria de les seves 
larves, i per tant la degradació dels seus hàbitats pot afectar finalment a les 
poblacions presents a Valls. 
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Per últim, pel que fa a la fauna lligada als cursos hídrics caldria destacar, en un 
sentit negatiu, la presència del cranc roig americà (Procambarus clarkii), que és 
una espècie de crustaci al·lòcton recentment introduït, que s’ha estès notòriament 
al conjunt de la península ibèrica i que està desplaçant a l’espècie de cranc 
autòctona, que és el cranc ibèric (Austropotamobius pallipes). La proliferació del 
cranc roig americà ve donada perquè aquest tolera nivells elevats de contaminació 
de l’aigua. No obstant, la principal amenaça a part de la destrucció de l’hàbitat 
en si, és la introducció de la afanomicosi, micosi transportada pel cranc de riu 
americà, que afecta al cranc ibèric.
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3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS. 

Els criteris i objectius ambientals quant a la Biodiversitat i Matriu Territorial es 
concreten en uns criteris específics, distribuïts en dos capítols, els quals també 
integren aquells definits pel document de referència. 

 E.1. Preservar i millorar els valors paisatgístics existents d'interès, el patrimoni 
cultural i els valors identitaris. 

 E.2. Fomentar la naturalització de l'espai urbà. 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ A BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

E.1. ESTABLIR COM ELEMENT BÀSIC I 
VERTEBRADOR UN SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 
QUE RESPONGUI A CRITERIS DE 
BIODIVERSITAT URBANA, FÍSICAMENT 
CONTINU I CONNECTAT A LES XARXES 
URBANES I TERRITORIALS 

E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de 
coherència en el disseny dels espais lliures urbans. Preveure la connectivitat dels espais 
lliures exteriors amb els espais lliures interiors. 

L'ordenació s’ha estructurat connectant els espais lliures entre sí, a 
través de vialitat tova, amb els espais lliures exteriors. En aquest 
sentit, resulta fonamental la connexió dels espais interiors amb el 
seguit de torrents que travessa el nucli de Valls. 

 

  E.1.2. Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, envoltants 
de connectors ecològics. 

La totalitat dels espais corresponents a hàbitats d’interès 
comunitari queden ubicats sobre territori corresponent a sòl no 
urbanitzable. 

El principal connector ecològic de l’àmbit del planejament 
correspon al corredor que conforma el riu Francolí en sentit nord-
sud.  

 

  E.1.3. Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més significatius dels 
sectors. 

Es conservaran els peus arboris més rellevants del tramat urbà de 
Valls, així com els conjunts arboris destacats de la resta del terme 
municipal. 

 

E.2. FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI 
URBÀ 

E.2.1. Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor introduint 
mesures per a la seva preservació, i en especial dels espais fluvials i de la vegetació de 
ribera. 

 

Els espais de valor, dintre de l’espai urbà, corresponen a la xarxa 
hidrogràfica i la vegetació que l’acompanya.  

En referència als espais fluvials, pren especial importància 
l’existència d’una xarxa fluvial que travessa el nucli principal de 
Valls, que presenta una morfologia de lleres molt encaixades, amb 
pendents molt elevats, així com vegetació associada. 

El Pla Especial dels torrents de Valls determinarà la relació de la 
xarxa hidrològica amb l’entramat urbà de Valls, definint aquelles 
actuacions necessàries per assegurar la conservació d’aquests 
espais i la compatibilitat amb els usos urbans contigus. 

Percentatge d’habitatges adaptats per a la separació dels residus 
domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’edificis d’habitatges amb espais comuns adequats 
per a la recollida selectiva dels residus domèstics (exigible: 100%) 

Percentatge d’altres edificis amb espais adequats per a la 
recollida selectiva dels residus generats (exigible: 100%) 

  E.2.2. Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un 
baix poder contaminant en la seva producció. 

 

Com a norma general, els enderrocs que puguin haver-hi hauran de 
ser reaprofitats per a ferms i àrids per formigons no estructurals en 
la mesura del possible. En cas de no ser possible el seu 
reaprofitament, com el de la resta d’elements, es procedirà al seu 
reciclatge, sempre que sigui possible. 

A més a més, sempre que sigui possible, els materials a emprar 
hauran de procedir de processos de reciclatge. 

 

  E.2.3. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària, utilitzar a la jardineria d'espais públics 
especies adaptats bioclimàticament. 

En general, tota la xarxa viària del POUM inclou arbrat. L'adaptació 
bioclimàtica, i específicament de consum de recursos hídrics es 
preveu, permetent una major cobertura de verd, amb espècies amb 
menors requeriments, donat que es fixa la dotació d'aigua pel 
sector. 
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4.  AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DE MESURES 

4.1 E.1 ESTABLIR COM ELEMENT BÀSIC I VERTEBRADOR UN 
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES QUE RESPONGUI A CRITERIS DE 
BIODIVERSITAT URBANA, FÍSICAMENT CONTINU I 
CONNECTAT A LES XARXES URBANES I TERRITORIALS 

Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que respongui 
a criteris de biodiversitat urbana, físicament continu i connectat a les xarxes 
urbanes i territorials es concreta en tres objectius específics: 

 E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element 
de coherència en el disseny dels espais lliures urbans. Preveure la connectivitat 
dels espais lliures exteriors amb els espais lliures interiors. 

 E.1.2. Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, 
envoltants de connectors ecològics. 

 E.1.3. Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més 
significatius dels sectors. 

E.1.1. INTRODUIR CRITERIS DE BIODIVERSITAT, I UNA CONCEPCIÓ RETICULAR COM 
ELEMENT DE COHERÈNCIA EN EL DISSENY DELS ESPAIS LLIURES URBANS. PREVEURE 
LA CONNECTIVITAT DELS ESPAIS LLIURES EXTERIORS AMB ELS ESPAIS LLIURES 
INTERIORS 

S’ha dissenyat una xarxa reticular d’espais lliures dins del nucli urbà de Valls, ben 
connectada entre sí i de proximitat, de tal manera que tota la població tingui accés 
directe a peu a algun d’aquests espais lliures. Aquesta xarxa, a més, connecta amb 
el sòl no urbanitzable del municipi, ja sigui per mitjà de la xarxa de camins o bé a 
través dels torrents que travessen de nord a sud el sòl urbà de Valls, es realitza de 
manera complementària al model actual existent, de manera que sempre que sigui 
possible, es durà a terme implantant una o dues franges arbrades. La intenció és 



ANNEX 8. BIODIVERSITAT 4. AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DE MESURES 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 26 DE 31 

disposar d’un carrer arbrat a una distància inferior a 100 m des de qualsevol punt 
habitat. 

Per sobre dels seus carrers es destaca la qualitat dels passeigs del nucli urbà, coma 
elements estructurants dels espais verds urbans, entre els que destaquen el dels 
Caputxins, el de l’Estació i el del President Tarradelles. 

La xarxa de “carrers verds” es completarà amb la creació de carrers d’atenció 
preferent per als vianants i amb el reforçament dels itineraris de bicicletes. 

D’altra banda, s’ha dissenyat una xarxa de camins que conforma un sistema radial 
respecte al nucli de Valls, que permet la interconnexió dels espais lliures urbans 
amb el sòl no urbanitzable. Aquest sistema radial permet la possibilitat 
d’interconnectar els camins que parteixen del nucli urbà entre sí, per mitjà d’un 
camí de ronda que envolta el nucli urbà. D’aquesta manera, la xarxa de camins es 
configura també de manera reticular, permetent la connexió de manera radial, 
però també en circumval·lació. 

Pel que fa als torrents, que travessen de nord a sud el nucli urbà de Valls es 
defineixen com espais lliures que, de la mateixa manera que els camins, asseguren 
una bona connexió entre la matriu urbana i el sòl no urbanitzable. Es preveu la 
construcció de 4 noves passeres per a vianants sobre els torrents, que connectin: 

 L’eixample de ponent, per mitjà d’una passera al carrer Josep Maria Cases 
Homs. 

 L’eixample de llevant, per mitjà de tres passeres front l’Auditori, el parc de 
Mas Miquel i l’hospital. 

No obstant això, aquests aspectes també es concretaran amb el Pla Especial dels 
torrents de Valls, que entre d’altres coses, ha de definir els usos i la relació amb 
la matriu urbana dels cursos d’aigua que travessen el nucli. 

 

 
Xarxa de camins al voltant del nucli de Valls. En vermell, la xarxa principal; en taronja, la 

secundària; en discontinu, la proposta de nova creació 
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E.1.2. QUALIFICAR COM A ZONES VERDES O ESPAIS LLIURES ELS INDRETS DE MAJOR 
VALOR, ENVOLTANTS DE CONNECTORS ECOLÒGICS 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, els hàbitats d’interès comunitari presents en 
l’àmbit del POUM són els següents: 

 Codi 3260. Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació 
submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-
Batrachion). No prioritari.  

Sobre l’extrem més meridional del Francolí al seu pas pel terme municipal de 
Valls.  

 Codi 6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia). Prioritari. 

Sobre algunes zones aïllades de la serra de les Guixeres i de la plana agrícola. 

 Codi 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. No prioritari. 

Resseguint els torrents principals: Catllar, Xamorra, Sant Pou, Rasa del 
Serraller, i el tram alt del Francolí. 

 Codi 92D0. Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs 
humits (Nerio-Tamaricetea). No prioritari. 

Resseguint la major part del riu Francolí. 

 Codi 9340. Alzinars i carrascars. No prioritari. 

Coincidint amb boscos d’alzinars i carrascars de la zona de muntanya. 

 Codi 9540. Pinedes mediterrànies. No prioritari. 

Com en el cas anterior, s’ubica sobre les pinedes mediterrànies més importants 
de l’àrea de muntanya de Valls. 

 

 
Hàbitats d’interès comunitari en l’àmbit del POUM de Valls. En gris, el sòl urbà del POUM 
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En l’anterior figura, es mostra la disposició dels hàbitats d’interès comunitari 
dintre de l’àmbit del planejament. En gris, s’ha representat l’espai que el nou 
POUM classifica com a sòl urbà o urbanitzable. La totalitat dels espais 
corresponents a hàbitats d’interès comunitari queden ubicats sobre territori 
corresponent a sòl no urbanitzable. 

El principal connector ecològic de l’àmbit del planejament correspon al corredor 
que conforma el riu Francolí en sentit nord-sud. De fet, a més gran escala, el 
Francolí actua com a connector ecològic permetent la interconnexió de les 
muntanyes de la serralada pre-Litoral amb la part baixa de la plana del Camp de 
Tarragona i el mar. 

E.1.3. CONSERVAR ELS PEUS ARBORIS I CONJUNTS ARBRATS AMB ESPECIAL VALOR I 
MÉS SIGNIFICATIUS DELS SECTORS. 

Dins del nucli urbà de Valls, els conjunts arbrats més importants coincideixen amb 
els diferents parcs i places, així com amb els carrers de secció més important, tals 
com la carretera de Tarragona, la carretera de Montblanc, el passeig de l’Estació 
i el del President Tarradellas. El planejament assegura el manteniment d’aquest 
conjunt arbrat pertanyent a la xarxa de carrers del POUM. 

 

 
Alineacions de plàtans al passeig de l’Estació 

 

D’altra banda, en el sòl no urbanitzable del POUM, els principals conjunts arbrats 
es localitzen en els següents punts: 

 Resseguint la xarxa hidrogràfica. Destaca especialment la llera del riu Francolí, 
amb presència d’alberedes i salzedes. 

 L’entorn de la serra de les Guixeres, malgrat la recurrència d’incendis forestals 
i l’antropització de la zona, presenta alguns conjunts arbrats significatius 
característics del clima mediterrani, com són les pinedes i, en menor mesura, 
alguns alzinars i carrascars. 

Tots aquests conjunts arbrats es localitzen en sòl no urbanitzable i, per tant, el 
planejament n’assegura la seva conservació. 
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4.2 E.2. FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ. 

El foment de la naturalització de l’espai urbà es concreta en tres objectius: 

 E.2.1. Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor 
introduint mesures per a la seva preservació, i en especial dels espais fluvials 
i de la vegetació de ribera. 

 E.2.2. Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en 
tot cas amb un baix poder contaminant en la seva producció. 

 E.2.3. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària, utilitzar a la jardineria 
d'espais públics especies adaptats bioclimàticament. 

Tots aquests objectius, tenen un caràcter concret, que difícilment poden 
desenvolupar-se en el planejament general, més enllà d’establir directrius que es 
transfereixen al planejament derivat. 

E.2.1. QUALIFICAR COM ESPAIS LLIURES ELS HÀBITATS D'INTERÈS I ALTRES ESPAIS 
DE VALOR INTRODUINT MESURES PER A LA SEVA PRESERVACIÓ, I EN ESPECIAL DELS 
ESPAIS FLUVIALS I DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA 

Els espais de valor, dintre de l’espai urbà, corresponen a la xarxa hidrogràfica i la 
vegetació que l’acompanya. Aquesta també inclou part dels HIC, i per tant és la 
base que serveix per estructurar els espais lliures en l’àmbit urbà. 

En referència als espais fluvials, pren especial importància l’existència d’una xarxa 
fluvial que travessa el nucli principal de Valls, formada pels torrents de Sant Pou, 
la Xamora i el Catllar. Aquesta xarxa presenta una morfologia de lleres molt 
encaixades, amb pendents molt elevats, així com vegetació associada. 

 

 
Xarxa hidrològica travessant el nucli de Valls 

 

En aquest sentit, s’elabora paral·lelament al present POUM, un Pla Especial dels 
torrents de Valls, que entre d’altres aspectes, determinarà la relació de la xarxa 
hidrològica amb l’entramat urbà de Valls, definint aquelles actuacions necessàries 
per assegurar la conservació d’aquests espais i la compatibilitat amb els usos 
urbans contigus. 
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E.2.2. AFAVORIR L'ÚS DE MATERIALS PROCEDENTS DEL RECICLATGE O RECICLABLES, 
O EN TOT CAS AMB UN BAIX PODER CONTAMINANT EN LA SEVA PRODUCCIÓ 

Com a norma general, els enderrocs que puguin haver-hi hauran de ser reaprofitats 
per a ferms i àrids per formigons no estructurals en la mesura del possible. En cas 
de no ser possible el seu reaprofitament, com el de la resta d’elements, es 
procedirà al seu reciclatge, sempre que sigui possible. 

A més a més, sempre que sigui possible, els materials a emprar hauran de procedir 
de processos de reciclatge. D’entre els materials d’aquest tipus més comunament 
utilitzats hi ha: 

 Ús d’àrids reciclats en detriment de materials directament extrets de 
pedreres, per a l’elaboració, per exemple, de mescles bituminoses en calent. 
D’aquesta manera, es redueix el cost del material de la mescla reciclada, la 
generació de residus i la problemàtica de la seva correcta gestió. 

 Ús de productes com formigó reciclat, àrid reciclat procedent de residus de la 
construcció i demolició, escòries siderúrgiques, vidre reciclat, polietilè 
reciclat, polipropilè reciclat, plàstic procedent dels residus municipals, i restes 
vegetals de jardineria i d’escorça de pi, per a l’elaboració de materials per a 
l’obra. 

 Altres materials es detallen en la següent taula: 

 

ÚS DE MATERIALS RECICLATS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

Material reciclat Ús 

Conglomerats Material de sub-base per a carreteres, materials per a 
fonaments, reblerts per drenatge, materials de productes 
concrets i reblert general de grans volums 

Asfalts Conglomerats de reblert i sub-base 

Materials d’excavació Materials de reblert 

Reblerts Millora de finques 

Cendres de combustible 
polvoritzat 

Fabricació de certs productes, ús en reblerts i millores, 
construcció d’autopistes i reforçament de certes estructures 

Metalls Fabricació de nous metalls 

Vidre Fabricació d’ecopaviments, ecopartició de blocs i “glassphalt” 
(paviments de vidre), substitutiu de sorres i conglomerats per a 
morters, reblerts de rases i millora de materials 

Plàstic Materials sintètics com la “polifusta” (plàstic lumber) per 
paisatge, horticultura y enginyeria hidràulica 

Cautxú Fabricació de teules de pissarra per a teulades i materials de 
superfícies de camps d’esports/àrees de lleure per infants 

Polistirè expandit Fabricació de formigó lleuger per a treballs no estructurals 

Font: Ministeri de Medi Ambient de Hong Kong 

 

S’ha inclòs en la normativa urbanística la necessitat d’utilitzar materials 
reciclables o reutilitzables. 
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E.2.3. DOTAR D'ARBRAT EL CONJUNT DE LA XARXA VIÀRIA, UTILITZAR A LA 
JARDINERIA D'ESPAIS PÚBLICS ESPECIES ADAPTATS BIOCLIMÀTICAMENT 

En general, tota la xarxa viària del POUM inclou arbrat. L'adaptació bioclimàtica, 
i específicament de consum de recursos hídrics es preveu, permetent una major 
cobertura de verd, amb espècies amb menors requeriments, donat que es fixa la 
dotació d'aigua pel sector. 

Els criteris principals per a la seva selecció es basaran en els següents punts: 

 Clima: ús d’espècies originàries de la zona o adaptades a la climatologia 
mediterrània, que resultaran ser més sanes i resistents, i amb menor necessitat 
de manteniment i consum de recursos. 

 Entorn: en funció de certs paràmetres com la proximitat a edificis, amplada 
de carrers o el trànsit, se seleccionaran les espècies tenint en compte l’alçada 
de l’arbre i el diàmetre de la capçada. 

 Sostenibilitat: algunes espècies poden oferir diversos serveis ambientals, com 
la retenció de pols i contaminants o la creació de zones ombrívoles. 

 Altres paràmetres com la convivència amb la població, la durabilitat i 
permanència (període de floració, si són de fulla caduca o perenne, canvis del 
color del fullatge, etc.). 
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1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

La normativa que regula el paisatge a Catalunya és la Llei 8/2005 de 8 de juny de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge. Aquesta llei crea els “Catàleg de 
paisatge” com a instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el 
planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i 
d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el 
Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. 

En aquest sentit, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer 
com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un 
determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el paisatge en funció 
de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, 
defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. Aquests catàlegs 
aporten, per tant, informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans i 
contribueixen d’aquesta manera a la definició i aplicació d’una nova política de 
paisatge a Catalunya. 

L’abast territorial dels catàlegs es correspon amb el de cadascun dels àmbits 
d’aplicació dels plans territorials parcials, que coincideix amb les set regions en 
què s’organitzarà en un futur l’estructura política administrativa de Catalunya (Alt 
Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, 
Terres de Lleida, Regió Metropolitana de Barcelona i Terres de l’Ebre). 

El municipi de Valls es troba inclòs en el Catàleg de paisatge del Camp de 
Tarragona. Concretament dins aquest catàleg, el seu terme municipal està inclòs 
dins la Unitat de Paisatge número 22, corresponent a la Plana de l’Alt Camp. 
Aquesta unitat integra el terme municipal de Valls, Figuerola del Camp, sud de 
Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, oest de Vila-rodona, Alió, Bràfim, 
Puigpelat, Nulles, Vilabella i Vallmoll.  

En els següents apartats del present annex, es realitza en primer lloc una 
descripció general dels trets més característics a nivell de paisatge, que defineix 
la unitat de paisatge corresponent a la Plana de l’Alt Camp, extreta del Catàleg 
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de Paisatge del Camp de Tarragona, on s’integra el municipi de Valls. Aquesta 
descripció es troba inclosa de forma més extensa a l’apèndix del present annex. 

En segon lloc, es realitza una descripció més acurada i mitjançant unes fitxes, del 
paisatge corresponent al municipi de Valls, directament afectat pel planejament 
d’ordenació urbanística. En aquestes fitxes es fa una relació de la tipologia de 
paisatges susceptibles de ser afectats pel planejament, el grau de rellevància que 
tenen, la fragilitat dels mateixos i propostes de mesures de protecció.
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2.  DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA UNITAT DE PAISATGE 22. 
PLANA DE L’ALT CAMP 

En aquest apartat es fa una breu descripció dels trets més característics a nivell 
de paisatge de la unitat de la Plana de l’Alt Camp, la qual inclou el municipi de 
Valls, a més d’altres municipis, tal i com s’aprecia en la imatge adjunta. 
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Plànol general de la Unitat 22. Plana de l’Alt Camp, dins el catàleg del Camp de Tarragona 

A banda de la descripció genèrica que es fa en aquest apartat de la unitat de 
paisatge de la Plana de l’Alt Camp, en l’apèndix corresponent al present annex, 
es presenten tant la fitxa com els plànols que defineixen l’esmentada unitat, les 
quals han estat extretes del catàleg de paisatge de les Terres de Lleida. 

2.1.1 Trets distintius de la unitat de paisatge 22. plana de l’alt camp 

La unitat de paisatge 22. Plana de l’Alt Camp es caracteritza per estar constituïda 
per una plana lleugerament basculada cap al sud i tancada per un amfiteatre de 
muntanyes, travessada per una xarxa de torrents tributaris del riu Francolí que 
porten aigua esporàdicament encara que alimenten un important aqüífer 
subterrani. 

El paisatge és eminentment agrícola, només interromput pels polígons industrials 
de Valls i el Pla de Santa Maria. Els conreus estan dedicats als cereals d’hivern en 
el sector nord, entre Valls i el Pla de Santa Maria, i al conreu de la vinya a les 
planes del sud-est: d’Alió fins a Nulles i els Garidells. 

Els polígons industrials de la plana, juntament amb els incendis forestals de la 
serra de Miramar, són els principals factors de transformació paisatgística. 

D’altra banda, el caràcter més o menys compacte dels nuclis urbans situats en el 
medi rural, junt amb la presència d’un cert mosaic format per conreus i bosquines, 
dota d’una gran personalitat al paisatge, una personalitat reconeguda pels propis 
habitants de la zona. 

Hi ha una gran diversitat d’elements del patrimoni arquitectònic d’interès 
dispersos en el paisatge (parets de pedra seca, cellers modernistes, etc.). 
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Plànol de miradors i itineraris paisatgístics de la unitat 22. Pla de l’Alt Camp 

 

2.1.2 Caracterització del paisatge de la unitat 16. Horta de Pinyana 

LITOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

La Plana de l’Alt Camp presenta una forma triangular, amb la part més ampla en 
el costat sud, i  més estreta en l’extrem nord, on resta tancada per un amfiteatre 
de muntanyes. 

La topografia de la Plana de l’Alt Camp és molt regular en el sector nord, entre el 
Pla de Santa Maria i Valls, on la disposició del terreny és com la d’un pla feblement 
inclinat cap el sud. En el sector sud, des de Valls, Alió i Puigpelat i fins al Francolí 
aflora una faixa de materials més antics, constituïts per argiles, gresos i 
conglomerats. 

Al nord-oest de la plana s’aixeca la serra de Miramar, que constitueix una alineació 
estreta que fa de nexe d’unió entre el massís de les Muntanyes de Prades i els 
relleus de l’Alt Gaià.  

XARXA HIDROGRÀFICA 

La Plana de l’Alt Camp està travessada per torrents de règim intermitent i fort 
estiatge que tenen la seva capçalera a la serra de Miramar. Tenen un traçat de 
nord a sud d’acord amb el pendent i inicialment s’encaixen feblement en els 
sediments de peudemont que rebleixen el sector nord de la plana. Tots ells van a 
confluir al torrent del Puig després de vorejar o travessar el nucli de Valls, on han 
originat barrancs considerables a causa de la forta incisió en els materials 
miocènics. Finalment, vessen les seves aigües en el riu Francolí. 
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VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL 

La vegetació espontània ha estat desplaçada pels conreus en la major part de la 
plana. Només en els petits tossals i suaus elevacions del sector nord-est hi ha 
pinedes de pi blanc en mosaic amb la vegetació de brolla. Els boscos més extensos 
es troben en els vessants de la serra de Miramar: pinedes de pi blanc i alzinars. La 
vegetació de ribera ha estat molt malmesa. 

La poca superfície ocupada per la vegetació a la plana fa que la problemàtica dels 
incendis forestals estigui localitzada només als relleus de la serra de Miramar.  

2.1.3 Organització actual del paisatge 

El paisatge de la Plana de l’Alt Camp és un paisatge agrícola bastant homogeni. Els 
camps de conreu estan establerts sobre una plana gairebé perfecta en el sector 
que s’estén entre el Pla de Santa Maria i Valls. Al sud de Valls l’horitzontalitat de 
la plana es veu interrompuda per alguns tossals i petites elevacions. L’activitat 
agrícola prospera sobre els sòls desenvolupats en materials sedimentaris, més fins 
i fèrtils en el sector sud. Els cereals d’hivern predominen en les immediacions del 
Pla de Santa Maria, mentre que la vinya, els avellaners, en menor mesura els 
ametllers i els garrofers són els conreus que caracteritzen el paisatge del sector 
meridional, entre Valls, Nulles i els Garidells. No hi ha cursos d’aigua importants 
que travessin la Plana a excepció del Francolí, que se situa en la divisòria entre les 
planes de l’Alt i el Baix Camp. La homogeneïtat del paisatge només es trenca per 
la presència de dos polígons industrials de grans dimensions situats a la perifèria 
dels dos nuclis de població principals: Valls i el Pla de Santa Maria. El seu impacte 
visual és gran al ser visibles des de qualsevol punt una mica elevat dels voltants de 
la Plana. 

2.1.4 Valors paisatgístics 

La diversitat paisatgística de la Plana de l’Alt Camp és un valor estètic del 
paisatge. La zona de muntanya contrasta amb la plana, principalment pel relleu i 
per la presència de zones boscoses més contínues, tot i que el paisatge a vegades 
es veu alterat pel pas de les infraestructures de transport i comunicacions, així 
com pels efectes dels incendis forestals. 

Entre els valors ecològics del paisatge destaca la presència del riu Francolí i les 
valls del Gaià, juntament amb l’existència de la serra de Miramar i de la serra 
Voltorera. 

La zona muntanyosa actua de corredor i connector biològic i paisatgístic entre el 
bloc del Gaià i les muntanyes de Prades, però té molts problemes de continuïtat. 
Les zones més properes als rius Francolí i Gaià, conserven espais d’alt valor 
ecològic, però cada cop més amenaçades per la pressió humana. Un dels punts més 
interessants del Francolí és la zona entre el Pont de Goi i la Plana de Picamoixons, 
que encara conserva uns certs valors botànics i faunístics típics dels boscos de 
ribera mediterrània. 

 



ANNEX 9. PAISATGE 2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 9 DE 27 

 
Plànol dels valors naturals i ecològics de la Unitat  22. Plana de l’Alt Camp 

 

La zona sud de la Plana de l’Alt Camp té valors productius lligats a l’agricultura, 
principalment enfocats a la producció de vins i caves, tot i que el sector turístic 
veu devaluats els valors productius associats al paisatge degut a la dinàmica 
constructiva que s’està produint a la majoria de nuclis de la zona. 

La Plana de l’Alt Camp, especialment el sector central entorn de Valls, en els 
darrers segles ha patit molts canvis. Tanmateix, conserva diversos vestigis de la 
seva evolució històrica des de temps dels romans fins als nostres dies. 

Hi ha diferents cellers modernistes a la comarca, com els de Bràfim i Nulles, que 
tenen un alt valor patrimonial, històric i forta càrrega simbòlica.  

En relació a l’ús social del paisatge, el coll de Lilla és un mirador privilegiat des 
d’on es pot observar el conjunt i la diversitat de la plana de l’Alt Camp i de bona 
part del Camp de Tarragona. Des del punt de vista dels valors religiosos i 
espirituals destaca que aquest lloc es troba dins de la zona d’influència de la ruta 
del Císter. 

Entre els valors simbòlics i identitaris del paisatge destaquen les construccions de 
pedra seca combinades amb la presència dels conreus de vinya, cereal, oliveres i 
ametllers. 

2.1.5 Riscos i impactes 

L’impacte paisatgístic principal de la Plana de l’Alt Camp és el provocat pels dos 
polígons industrials establerts entre Valls i el Pla de Santa Maria, juntament amb 



ANNEX 9. PAISATGE 2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016 PAG. 10 DE 27 

els efectes provocats pels incendis forestals, especialment al sector sud de la serra 
de Miramar. 

Els riscos sobre el paisatge de la Plana de l’Alt Camp són nombrosos: 

 Les infraestructures de gran abast, com el projectat desdoblament de la N-240 
entre Tarragona i Montblanc, poden transformar excessivament el paisatge. 

 El retrocés econòmic de l’agricultura i l’especialització productiva envers 
determinats conreus pot alterar significativament el mosaic tradicional 
preexistent. 

 L’amenaça constant que per les zones boscoses com la serra de Miramar 
suposen la sequera i els incendis. 

 Les condicions climatològiques de la zona, amb forts vents, pot atreure la 
instal·lació d’una central eòlica, amb l’impacte associat sobre el paisatge. 

2.1.6 Avaluació del paisatge 

Amenaces: 

 Pressió urbanística, en l’àrea sud de la unitat i als espais contigus a la 
carretera de Valls al Pla de Santa Maria, amb la conseqüent pèrdua de qualitat 
paisatgística dels sectors afectats. 

 Infraestructures de comunicacions entre el litoral i l’interior, que pot 
afavorir la ubicació de noves activitats, a part d’atreure població, amb la 
conseqüent demanda de sòl i posteriors transformacions sobre el paisatge. 

 Predomini del paisatge agrícola està en perill a causa de que l’agricultura es 
veu molt influenciada per les dinàmiques econòmiques externes. 

Oportunitats: 

 Sentiment d’identificació amb el paisatge per part de la població local, que 
pot ajudar a la valorització del paisatge i una millora de la gestió. 

 Variabilitat zonal del paisatge agrícola, que enriqueix la percepció que se’n 
té des dels nombrosos miradors de les muntanyes perifèriques. 

2.2 DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PAISATGE DE VALLS 

Per a la descripció del paisatge de Valls susceptible de ser afectat pel nou 
planejament, s’utilitzen unes fitxes on es va desglossant la informació relacionada 
amb aspectes com la delimitació de les unitats de paisatge, la presència de 
paisatges d’atenció especial, la sensibilitat de les unitats definides, els valors de 
paisatge més representatius i les vulnerabilitats.  

Seguidament es descriu la informació que engloba cada un dels apartats que 
integra la fitxa: 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC I ESTAT DEL PLANEJAMENT 

Breu definició de l’emplaçament que inclou una síntesi de les dades generals 
(situació geogràfica, els accessos existents, nuclis de població propers), i de l’estat 
actual de planejament que l’integra. 
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ANÀLISI DEL PAISATGE A TRAVÉS DELS FACTORS FORMADORS DEL MATEIX (VALORS 
I COMPONENTS DEL PAISATGE) 

Descripció dels components del paisatge que serveix per identificar els principals 
elements que caracteritzen i estructuren el lloc (formes de relleu, cursos hídrics, 
masses de vegetació, trama agrícola, implantacions urbanes, infraestructures, 
etc.). En la descripció s’atenen a aspectes visuals com les formes (àrees, vores, 
línies, punts), el cromatisme i la textura; i es ponderen aquestes variables en 
funció de la seva continuïtat, diversitat, dominància, unitat, intensitat, integritat, 
complexitat, etc. D’aquesta forma s’obtenen els valors de paisatge més destacats 
i  que acaben determinant la qualitat paisatgística del lloc. Aquests valors poden 
ser de diferents tipus (estètics, naturals i ecològics, productius, històrics, socials, 
simbòlics i identitaris i religiosos i espirituals). 

CARACTERITZACIÓ DEL LLOC I DELIMITACIÓ DE LES UNITATS DE PAISATGE 

Identificació de la/es unitat/s de paisatge o paisatges d’atenció especial que 
integren l’àmbit d’actuació. S’entén com a unitat de paisatge les porcions de 
territori amb un mateix caràcter. Aquest caràcter depèn de la combinació de 
formes de relleu, de cobertes de sòl, organització de l’espai, dimensió històrica, 
de la percepció, de les transformacions immediates; o de les relacions que 
s’estableixen entre la població i el seu paisatge. 

S’entén com a paisatges d’atenció especial, com aquelles porcions de territori que 
presenten una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des del punt 
de vista paisatgístic (zones periurbanes en transformació o indrets amb una intensa 
i ràpida transformació dels seus usos). Aquests poden pertànyer a una o més unitats 
de paisatge. 

DETERMINACIÓ DELS FACTORS DE VISIBILITAT 

La visió dels paisatge està fortament condicionada per l’existència de certs punts 
d’observació, conques i recorreguts visuals. Els factors de visibilitat són d’especial 
importància per poder caracteritzar el paisatge existent. 

Els punts d’observació més importants ho son en virtut del seu abast visual o de la 
seva freqüentació humana (nuclis de població, miradors...). És important escollir 
punts d’observació emblemàtics, des dels quals es puguin observar àmplies 
panoràmiques que incloguin diverses unitats de paisatge o altres vistes que es 
considerin d’interès. 

S’entén com a conques visuals com el conjunt de punts connectats visualment amb 
un determinar punt d’observació. Dins d’aquestes es diferencien les vistes des dels 
principals eixos viaris, les vistes des de punts i miradors, així com el potencial 
d’observació des dels nuclis de població i els seus entorns.  

Els recorreguts visuals son aquells recorreguts dins o fora de l’àmbit d’actuació 
que ofereixen un ampli àmbit de visibilitat interessant des del punt de vista 
paisatgístic. 

DESCRIPCIÓ DE LA SENSIBILITAT I FRAGILITAT DE LES UNITATS DEL PAISATGE  

En aquest punt es defineix la susceptibilitat del paisatge en veure alterats els seus 
valors i atributs, i el seu caràcter, per l’efecte paisatgístic de qualsevol actuació 
que hi tingui lloc. 
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Els factors que repercuteixen especialment en la fragilitat del paisatge del lloc son 
l’abast de la conca visual, l’accessibilitat, el grau de freqüentació de la població, 
capacitat d’emmascarament de la vegetació, edificacions o presència d’elements 
discordants. 

CONCLUSIONS 

En aquest apartat es fa una síntesi dels valors més significatius a nivell de paisatge 
de l’espai analitzat, incloent àmbits concrets que caldria protegir o potenciar, o 
bé aquells els quals des del punt de vista paisatgístic tenen una baixa rellevància 
de cara a la seva conservació. 

2.2.1 Fitxa de paisatge del municipi de Valls 
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LOCALITAT VALLS (ALT CAMP) 

 

  

SUPERFÍCIE TERME 55,3 km2 

ESTAT DEL 
PLANEJAMENT 

Pla General d’Ordenació Urbana de 
1986 

 

 

 
  

VALORS I COMPONENTS DEL PAISATGE 

GEOMORFOLOGIA Està caracteritzada per cinc unitats: 

 Conreus agrícoles de secà, ocupant gran part del centre i nord del terme municipal. Tradicionalment dedicats al cultiu d’avellaners, garrofers, vinya i ametllers, tot i que l’abandonament d’alguns sectors ha donat pas a la 
colonització per part de vegetació arvense. Presència d’habitatges disseminats. 

 Conreus de regadiu associats principalment al riu Francolí i al torrent del Puig. Horta amb presència de nombroses edificacions aïllades. 

 Zones urbanitzades. Destaca el nucli urbà principal de Valls, amb la seva zona d’activitat industrial lligada de grans dimensions, així com els nuclis històrics de Picamoixons, Masmolets i Fontscaldes. Presència d’urbanitzacions 
(les Parcel·les de Palau de Reig, la Plana d’en Berga, Solivent, Bon Sol, les Comarques, Santa Magdalena i Mas Clariana; elevat nombre d’edificacions aïllades distribuïdes principalment sobre la zona agrícola. 

 Zona de muntanya pertanyent a la serralada Pre-litoral, abastant el quadrant nord-occidental del territori. Les formacions vegetals més característiques són la brolla de romaní amb pineda secundaria de pi blanc, l’alzinar litoral, 
la màquia litoral de llentiscle i margalló i la bardissa de terra baixa. 

 Rius i rieres que travessen el municipi. Destaca el riu Francolí, que en sentit nord-sud, discorre per l’oest del terme municipal, amb un elevat nombre d’afluents d’entre els que destaca el torrent d’en Puig. 

AIGUA Té un paper bàsic en la lectura del paisatge del municipi, la presència del riu Francolí vorejant el terme municipal en sentit N-S per l’oest, amb els diferents afluents associats existents. 

A més a més, destaca l’alta presència de sèquies, canals, recs i basses, que aporten humitat a la vegetació i permeten el regadiu. 

VEGETACIÓ La vegetació s'estructura en les següents tipologies: 

 Els marges del riu Francolí i de la resta de torrents, amb presència de vegetació de ribera. A més, les vores de les principals sèquies i canals i pantans presenten plantacions de pollancres i plàtans, així com canyissar. 

 Vegetació associada als conreus predominantment de regadiu, encara que hi ha alguns d’aquests camps que s’han abandonat, havent-hi alguns guarets de gran interès.  

 Boscos de pins i alzinars associats a la zona de muntanya. 

INFRASTRUCTURES En el terme de Valls, es troben les següents vies principals de comunicació: 

 C-51, que uneix Valls amb el Vendrell 

 C-37, entre Alcover, a ponent de Valls, i la Vall d’en Bas. És la via de la qual forma part l’Eix Transversal. 

 N-240, que enllaça Cadis amb Barcelona. 

 A-27, entre Tarragona i Montblanc. 

 Línia de tren de mitja distància Barcelona-Lleida, amb estacions a Valls i Picamoixons. 

A més d’aquestes carreteres principals, existeixen altres carreteres secundàries, i nombrosos camins agrícoles i forestals, alguns d’ells asfaltats, al llarg de tot el territori de Valls. 

AGRICULTURA L’agricultura domina la major part del terme, existint una clara diferència entre la zona d’horta, al sud, i els conreus de secà, predominants als sector septentrional. Alta presència d’edificacions lligades a l’activitat agrícola com 
masies i coberts disseminats per tota la zona d’estudi. 
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CARACTERITZACIÓ DEL LLOC I DELIMITACIÓ DE LES UNITATS DEL PAISATGE 

UNITAT DE LA SERRA DE LES GUIXERES UNITAT DE VALLS 

Zona muntanyosa de pendents elevats enquadrada en el sector nord-occidental del territori, amb predomini d’un mosaic agro-
forestal. Als extrems est i sud s’assenten els nuclis de Fontscaldes i Picamoixons, respectivament. 

Zona plana dominada pel nucli urbà de Valls i el polígon industrial en extensió cap al nord. Es tracta del sector més urbanitzat 
del terme municipal. 

  

UNITAT DEL PALAU DE REIG DE DALT-BAIONA UNITAT DEL FRANCOLÍ-TORRENT DEL REIG 

Zona plana dominada per conreus de secà. Masos aïllats i nombrosos camins rurals, així com diferents urbanitzacions en actiu. Sector més meridional, vertebrat al voltant del Francolí i el torrent del Puig, dominat per conreus d’horta, amb nombroses 
sèquies i canals, així com edificacions aïllades i algunes urbanitzacions. 
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DETERMINACIÓ DELS FACTORS DE VISIBILITAT  

Com a punts d’observació majoritaris i conques visuals rellevants es consideren: 

 Les característiques planeres de gran part del terme municipal que provoquen, en general, una baixa visibilitat de la major part del territori. 

 Visibilitat elevada de gran part del territori únicament des dels vessants més elevats, i orientats cap a E i S, de la serra de les Guixeres. Cal remarcar especialment la ubicació del Coll de l’Illa (540 m), des d’on es divisa part del paisatge del Camp 
de Tarragona. 

 Visibilitat general de la zona d’horta ubicada al sud del nucli de Valls, des dels cingles de la frontera municipal de Valls i Vallmoll. 

Es pot determinar que l’entramat agrícola de la plana on es situa la població de Valls, configuren un paisatge amb vistes molt poc extenses des de la plana, només destacables des de les zones muntanyoses de l’extrem nord-occidental del territori. 

Algunes rutes amb paisatges característics de la zona són: 

 C-37, des de Valls en direcció al Pont d’Armentera. Paisatge agrari de vinyes, ametllers i oliveres. 

 N-240, des de Valls en direcció Montblanc, travessant el Coll de l’Illa. 

 C-51, des de Valls en direcció El Vendrell. Paisatge agrícola. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SENSIBILITAT I FRAGILITAT DEL PAISATGE 

La sensibilitat del paisatge ve condicionada pels següents aspectes: 

 Presència d’un gran polígon industrial al nord del nucli de Valls. 

 Elevada recurrència dels incendis forestals en l’àmbit de la serra de les Guixeres. 

 Risc de què infraestructures de gran abast com la N-240, o d’altres que es puguin desenvolupar pel fet de tractar-se d’un àmbit de pas entre l’àmbit de Tarragona i l’interior de la Península per la plana de Lleida i la vall de l’Ebre, transformin en 
excés el paisatge. 

 El retrocés de l’activitat agrícola pot accelerar el procés d’alteració de del mosaic tradicional preexistent. 

 Les condicions climatològiques del territori, caracteritzada pels forts vents de mestral, poden atraure la instal·lació d’una central eòlica, amb l’impacte paisatgístic associat que comporta. 

Tenint en compte els aspectes assenyalats, es considera que el paisatge és força sensible als canvis, així que l’alteració de qualsevol d’aquests aspectes pot incrementar la seva fragilitat. 

 

CONCLUSIONS 

Degut al planejament, es considera que les alteracions sobre un paisatge sensible als canvis poden incrementar la seva fragilitat. En aquest sentit, tot seguit s’assenyalen aquells valors de paisatge més susceptibles d’ésser conservats dins l’àrea 
d’actuació, així com les possibles accions encaminades a la preservació del mateix, per tal d’assegurar la qualitat que actualment té. 

 Conservació i potenciació del mirador del coll de l’Illa.  

 Conservació de la vegetació dels hàbitats d’interès comunitari per la vegetació, especialment d’aquells prioritaris, corresponents als prats mediterranis rics en anuals 

 Promoure la conservació dels espais lliures configuradors de paisatge, com espais de contenció del creixement urbà i de transició permeable entre l’àrea urbana i el medi natural, des dels punts de vista ecològics i paisatgístic. 

 Protecció de zones amb elevat interès paisatgístic, com els torrents que travessen el nucli de Valls o la vegetació de ribera dels diferents cursos d’aigua, en especial del Francoló 

 Protecció de les nombroses sèquies, canals i recs, així com basses i pantans, que aporten humitat a la vegetació i permeten el regadiu 

 Preservació i potenciació de les plantacions de pollancres i plàtans existents a les vores de les principals sèquies, canals i pantans 

 Elaboració d’una ordenança paisatgística que reguli les característiques tipològiques i de tractament paisatgístic de les noves instal·lacions comercials o industrials 

 Restauració i recuperació dels espais residuals propers a zones urbanes i carreteres, donant prioritat als que són més visibles o que puguin causar impactes negatius més forts 

 Adopció de mesures per conservar l’activitat agrària en espais que puguin quedar residuals, per raons paisatgístiques, ecològiques i socials, o en zones on es detecta un procés d’abandonament 

 Fomentar la utilització d’espècies autòctones o amb baixa demanda hídrica, no invasores ni incloses en el catàleg d’espècies que puguin propagar el foc bacterià, i que es puguin integrar ràpidament en el paisatge 

 Evitar la proliferació de nous sectors urbans que suposin un impacte sobre el continu agrícola dominants de gran part del terme municipal de Valls. 

 Minimització de la fractura en la trama agrícola actualment existent 

 

 





ANNEX 9. PAISATGE 3. CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. APROVACIÓ PROVISIONAL. OCTUBRE 2016  PAG. 17 DE 27 

3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS. 

Els criteris i objectius ambientals quant al paisatge es concreten en uns criteris específics, distribuïts en 
quatre capítols, els quals també integren aquells definits pel document de referència. 

 F.1. Preservar i millorar els valors paisatgístics existents d'interès, el patrimoni cultural i els valors 
identitaris. 

 F.2. Establir la ordenació a partir d'estratègies d'integració paisatgística, atenent a la singularitat i 
la fragilitat de l’àmbit 

 F.3. Urbanització. Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans 

 F.4. Edificació. Tenir cura de la qualitat paisatgística de l'edificació 
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CRITERIS I OBJECTIUS EN RELACIÓ AL PAISATGE 

Codi Capítol Descripció criteris i objectius Mesures específiques Paràmetres 

F.1 PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS 
PAISATGÍSTICS EXISTENTS D'INTERÈS, EL 
PATRIMONI CULTURAL I ELS VALORS 
IDENTITARIS 

F.1.1. Descripció general del paisatge  S’ha portat a terme la descripció del paisatge, definint els diferents 
tipus existents. 

Els àmbits on la incidència sobre el paisatge es preveu més 
important correspon essencialment als espais de límit entre el sòl 
urbà i l’entorn dels torrents de Valls. 

 

  F.1.2. Valors específics i identitaris del paisatge S’han analitzat els valors específics i identitaris del paisatge. En 
general, es tracta de paisatges força neutres. Destaquen per sobre 
dels demés, algunes unitats de paisatge com: 

- Entorn dels torrents de Valls 

- Riu Francolí i el paisatge d’horta lligat 

 

F.2. ESTABLIR L’ORDENACIÓ A PARTIR 
D'ESTRATÈGIES D'INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA, ATENENT A LA 
SINGULARITAT I LA FRAGILITAT DE L’ÀMBIT 

 L’anàlisi del paisatge, així com la identificació dels seus valors 
específics, i a través dels altres criteris de naturalització de l’espai 
urbà i d’estratègia de xarxa, han comportat la convergència de 
l’ordenació sobre criteris d’integració paisatgística, tant en allò 
referent estrictament a l'ordenació, com en aspectes referents al 
tractament de límits i la seva formalització.  

 

F.3. URBANITZACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT 
PAISATGÍSTICA DELS ESPAIS URBANS 

F.3.1. Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants i bicicletes, el tractament 
de la vegetació 

Es preveu la continuïtat dels espais de vianants i bicicletes 
majoritàriament, i especialment a través dels espais lliures. 
Aquests aspectes es concreten en l’estudi de mobilitat generada 
així com en el Pla Especial dels torrents de Valls. 

 

  F.3.2. Exigència de la integració visual en el paisatge urbà de les instal•lacions de serveis 
tècnics en superfície amb el seu soterrament sempre que sigui possible, i especialment en el 
cas de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica i similars 

En general, les instal•lacions de serveis tècnics s'integren al 
paisatge urbà, ja sigui en tractaments de límit, en afloraments de 
servituds de pas, o amb la definició arquitectònica de les 
edificacions, quan aquesta es produeixi. 

 

  F.3.3. Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística dels espais de vora amb 
els sòls no urbanitzables. 

El desenvolupament i l'ordenació dels nous sectors urbans de Valls 
s’han realitzat permetent la seva integració en l’entorn més 
immediat, aportant una atenció especial a tots aquells límits amb 
el sòl no urbanitzable, susceptibles de condicionar la qualitat 
paisatgística de la zona. 

 

F.4. EDIFICACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT 
PAISATGÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ 

F.4.1. Ordenar els volums de les edificacions en relació a les característiques del terreny i 
del paisatge, tot establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva 
percepció visual 

S’han definit un seguit de criteris referents a volumetries i atenent 
a criteris funcionals, d’orientació i a la seva percepció visual. 
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4.  AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DE MESURES 

4.1 F.1 PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS PAISATGÍSTICS 
EXISTENTS D'INTERÈS, EL PATRIMONI CULTURAL I ELS 
VALORS IDENTITARIS 

La preservació i millora dels valors paisatgístics existents d’interès, patrimoni 
cultural i valors identitaris, es concreta en els següents objectius específics: 

 F.1.1. Descripció general del paisatge 

 F.1.2. Valors específics i identitaris del paisatge 

F.1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PAISATGE 

En la fitxa de l’apartat 2 del present annex, es fa una descripció acurada del 
paisatge en estudi, i s’hi adjunten un seguit de fotos descriptives, tot detallant els 
següents aspectes del mateix: 

 Anàlisi del paisatge a través dels factors formadors 

 Caracterització del lloc i delimitació de les unitats del paisatge 

 Determinació dels factors de visibilitat 

 Descripció de la sensibilitat i fragilitat del mateix 
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F.1.2. VALORS ESPECÍFICS I IDENTITARIS DEL PAISATGE 

El paisatge de l’àmbit d’actuació es caracteritza bàsicament per les unitats 
següents: 

 Conreus agrícoles de secà, ocupant gran part del centre 
i nord del terme municipal. Tradicionalment dedicats al 
cultiu d’avellaners, garrofers, vinya i ametllers, tot i que 
l’abandonament d’alguns sectors ha donat pas a la 
colonització per part de vegetació arvense. Presència 
d’habitatges disseminats. 

 

 

 Conreus de regadiu associats principalment al riu Francolí 
i al torrent del Puig. Horta amb presència de nombroses 
edificacions aïllades. 

 

 

 

 

 Zones urbanitzades. Destaca el nucli urbà principal de 
Valls, amb la seva zona d’activitat industrial lligada de 
grans dimensions, així com els nuclis històrics de 
Picamoixons, Masmolets i Fontscaldes. Presència 
d’urbanitzacions (les Parcel·les de Palau de Reig, la Plana 
d’en Berga, Solivent, Bon Sol, les Comarques, Santa 
Magdalena i Mas Clariana); elevat nombre d’edificacions 
aïllades distribuïdes principalment sobre la zona agrícola. 

 

 Zona de muntanya pertanyent a la serralada Pre-litoral, 
abastant el quadrant nord-occidental del territori. Les 
formacions vegetals més característiques són la brolla de 
romaní amb pineda secundaria de pi blanc, l’alzinar litoral, 
la màquia litoral de llentiscle i margalló i la bardissa de 
terra baixa. 
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 Rius i rieres que travessen el municipi. Destaca el riu 
Francolí, que en sentit nord-sud, discorre per l’oest del 
terme municipal, amb un elevat nombre d’afluents d’entre 
els que destaca el torrent d’en Puig.  

 

 

 

 

4.2 F.2 ESTABLIR L’ORDENACIÓ A PARTIR D'ESTRATÈGIES 
D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, ATENENT A LA 
SINGULARITAT I LA FRAGILITAT DE L’ÀMBIT 

El desenvolupament i l'ordenació dels nous sectors urbans de Valls s’han realitzat 
permetent la seva integració en l’entorn més immediat, aportant una atenció 
especial a tots aquells límits amb el sòl no urbanitzable, susceptibles de 
condicionar la qualitat paisatgística de la zona. 

En aquest sentit, pren una especial rellevància la frontera del sòl urbà amb els 
torrents de Valls, qualificats pel present planejament com a sistema hídric. El Pla 
Especial dels Torrents de Valls ha de garantir una bona integració d’aquest sistema 
de torrents en l’entorn, i alhora, es garantiran unes fronteres de qualitat entre les 
façanes urbanes de Valls i els torrents. 

4.3 F.3 URBANITZACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT 
PAISATGÍSTICA DELS ESPAIS URBANS 

F.3.1. PREVEURE ASPECTES COM LA CONTINUÏTAT, ELS ESPAIS DE VIANANTS I 
BICICLETES, EL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ. 

S’han definit estratègies específiques en aquest aspecte que es troben recollides 
en l’estudi de mobilitat general. 

F.3.2. EXIGÈNCIA DE LA INTEGRACIÓ VISUAL EN EL PAISATGE URBÀ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS TÈCNICS EN SUPERFÍCIE AMB EL SEU SOTERRAMENT 
SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, I ESPECIALMENT EN EL CAS DE LES INSTAL·LACIONS 
DE TRANSPORT D'ENERGÍA ELÈCTRICA I SIMILARS 

En general, les instal·lacions de serveis tècnics s'integren al paisatge urbà, ja sigui 
en tractaments de límit, en afloraments de servituds de pas, o amb la definició 
arquitectònica de les edificacions, quan aquesta es produeixi. 

F.3.3. DUR A TERME TRACTAMENTS ESPECÍFICS D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DELS 
ESPAIS DE VORA AMB ELS SÒLS NO URBANITZABLES. 

El desenvolupament i l'ordenació dels nous sectors urbans de Valls s’han realitzat 
permetent la seva integració en l’entorn més immediat, aportant una atenció 
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especial a tots aquells límits amb el sòl no urbanitzable, susceptibles de 
condicionar la qualitat paisatgística de la zona. 

En aquest sentit, pren una especial rellevància la frontera del sòl urbà amb el 
sistema hídric definit pels torrents de Valls. El Pla Especial dels Torrents de Valls 
ha de garantir una bona integració d’aquest sistema de torrents en l’entorn, i 
alhora, es garantiran unes fronteres de qualitat entre les façanes urbanes de Valls 
i els torrents. 

4.4 F.4. EDIFICACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT 
PAISATGÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ 

F.4.1. ORDENAR ELS VOLUMS DE LES EDIFICACIONS EN RELACIÓ A LES 
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY I DEL PAISATGE, TOT ESTABLINT CRITERIS PER A 
LA SEVA DISPOSICIÓ I ORIENTACIÓ PEL QUE FA A LA SEVA PERCEPCIÓ VISUAL 

En referència a l’edificació, es defineixen els següents criteris d’ordenació: 

Cada unitat de volum continua constituirà sempre un conjunt arquitectònic únic, 
amb independència de la seva possible construcció per fases. El projecte 
d’edificació serà unitari i definirà les dimensions, formes, elements estructurals, 
tancaments i acabats del conjunt a edificar, així com el destí dels espais lliures de 
parcel·la i la localització dels diferents usos en l’edificació projectada. 

Quan es redacti un avantprojecte unitari que afecti una illa d’edificació, es podran 
variar o ajustar, sempre que sigui degudament justificat, algunes de les 
determinacions particulars de cada zona. Es respectaran sempre, però, l’altura i 
alineació a vials bàsics, l’edificabilitat i la densitat màxima prevista i es verificaran 
les condicions d’assolellament dels diferents volums d’edificació. Aquestes 
modificacions hauran de comptar amb l’aprovació explícita dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament. 

Sense perjudici de l’anterior, els vials interns a cada unitat de zona i els espais 
lliures privats a cada illa, seran objecte de un projecte únic. 
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5.  NORMATIVA 

ESPAIS LLIURES DE PARCEL·LA 

1. Els projectes d’edificació han d’incloure un projecte de revegetació i/o 
enjardinament dels espais lliures de parcel·la i, si s’escau, de restauració de 
les àrees denudades de nova creació.  

 S’entén que les obres d’enjardinament es realitzen als espais lliures, d’ús 
públic o privat. 

 S’entén que les obres de restauració es duen a terme en aquelles àrees 
d’ocupació temporal que no han de ser urbanitzades ni enjardinades però 
que han sofert una alteració a causa de les obres (talussos i àrees 
perimetrals, parcel·les emprades com abocadors i préstecs, zones de 
instal·lacions auxiliars de les obres, etc.).   

2. L’objectiu de la restauració és la restitució de l’ús original del terreny 
(forestal/rural) en cas que aquest no es modifiqui cap a urbanitzable o bé, la 
revegetació d’un àrea per evitar fenòmens erosius, la desestabilització de 
talussos o per fomentar la integració paisatgística de l’actuació. 

Espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans 

1. Directriu sobre espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans. A les 
zones verdes i espais lliures urbans, la tria d’espècies vegetals cal que respecti 
els criteris següents: 

 Adequar-se a les característiques climàtiques, edafològiques i 
topogràfiques de l’àmbit d’actuació. 

 Presentar baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment 

 No necessàriament seran espècies autòctones, però no s’utilitzaran 
espècies amb demostrat comportament invasor. En aquest sentit, la 
detecció d’espècies invasores en les zones a urbanitzar requereix el seu 
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control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació, i la gestió 
dels residus vegetals es farà de manera que no generi noves dispersions. 

 A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb 
alt risc d’incendi, es recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat 
(relacionades a l’annex 2 del Decret 123/2005). 

2. A les àrees a restaurar s’han d’emprar sempre espècies autòctones; s’ha 
d’estendre en primer lloc terra vegetal, s’ha d’aplicar una hidrosembra o 
sembra (segons el pendent del terreny) i, si s’escau, es faran plantacions 
arbòries i/o arbustives. 

3. En el disseny de parcs i jardins s’han de seleccionar les espècies considerant 
la seva capacitat de regulació climàtica i cal compaginar aquest criteri amb el 
consum hídric de l’espècie. Així, s’ha de considerar: 

 Quan la necessitat de refredar el microclima sigui compatible amb la 
capacitat hídrica del municipi, cal definir en els espais verds, especialment 
en vials, arbrat i vegetació amb alta evapotranspiració i capacitat 
d’ombreig, per tal de reduir la temperatura a l’interior de la ciutat  

 Es prioritzarà la plantació d’espècies caducifòlies prop de les façanes 
meridionals dels edificis, de tal manera que permetin la insolació al hivern, 
i protegeixin del sol a l’estiu. 

ALTRES DISPOSICIONS EN RELACIÓ AMB ELS ESPAIS LLIURES 

1. En el supòsit que alguna de les zones verdes de la urbanització limiti amb una 
carretera, els projectes han d’establir les mesures de prevenció d’incendis 
forestals i les franges de seguretat i protecció establertes a la normativa 
aplicable (Decret 130/1998). 

2. D’acord amb la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es 
prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià 
(Erwinia amylovora), a les zones verdes públiques (incloent l’arbrat viari), no 
es podran plantar espècies dels gèneres recollits al Decret 42/2007, pel que 
s’estableixen mesures de prevenció del foc bacterià. 
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Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

Unitat de paisatge 22: Plana de l’Alt Camp

Plana de l’Alt Camp

Trets distintius

• Plana lleugerament basculada cap al sud i tancada per un amfiteatre de muntanyes.

• Xarxa de torrents tributaris del riu Francolí que porten aigua esporàdicament encara que alimen-
ten un important aqüífer subterrani.

• Paisatge agrícola que predomina arreu, només interromput pels polígons industrials de Valls i el
Pla de Santa Maria.

• Els conreus estan dedicats als cereals d’hivern en el sector nord, entre Valls i el Pla de Santa
Maria, i al conreu de la vinya a les planes del sud-est: d’Alió fins a Nulles i els Garidells.

• Els polígons industrials de la plana, juntament amb els incendis forestals de la serra de Miramar,
són els principals factors de transformació paisatgística.

• El caràcter més o menys compacte dels nuclis urbans situats en el medi rural, junt amb la presència
d’un cert mosaic format per conreus i bosquines, dota d’una gran personalitat al paisatge, una
personalitat reconeguda pels propis habitants de la zona.

• Hi ha una gran diversitat d’elements del patrimoni arquitectònic d’interès dispersos en el paisatge
(parets de pedra seca, cellers modernistes, etc.)

COMARCA: Alt Camp i Tarragonès

SUPERFÍCIE: 21.452 hect.

MUNICIPIS:

Valls, Figuerola del Camp, sud de Cabra del 
Camp, el Pla de Santa Maria, oest de Vila-
rodona, Alió, Bràfim, Puigpelat, Nulles, 
Vilabella i Vallmoll

Figura 22.1. Panoràmica de la Plana de l’Alt Camp des de la serra de Miramar. Destaca enmig de la gran superfície de conreu el polígon industrial
del Pla de Santa Maria.

ha
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Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge

La  Plana de l’Alt Camp s’individualitza a l’extrem nord de la gran plana
del Camp de Tarragona. Presenta una forma triangular, amb la part
més ampla en el costat sud, on queda delimitada per l’esglaó excavat
pel curs del riu Francolí que la separa de la plana del Baix Camp. Es fa
més estreta en l’extrem nord on resta tancada per un amfiteatre de
muntanyes: la serra de Miramar, al nord-oest, la separa de la Conca de
Barberà; el curs del riu Gaià i els relleus del Bloc de Gaià l’encerclen
pel nord i nord-est. Pel costat de llevant els terrenys del massís de
Bonastre la separen del Baix Penedès.

La topografia de la Plana de l’Alt Camp és molt regular en el sector
nord, entre el Pla de Santa Maria i Valls, on la disposició del terreny és
com la d’un pla feblement inclinat cap el sud. En poc més de vuit
quilòmetres es passa dels 400 metres d’altitud del Pla de Santa Maria
fins als 250 metres de cota existents al nord de Valls. Una morfologia
subhoritzontal que està modelada en els dipòsits sedimentaris
quaternaris: conglomerats no consolidats, corresponents a un siste-
ma de cons de dejecció procedents de les muntanyes veïnes.

En el sector sud,  des de Valls, Alió i Puigpelat i fins al Francolí aflora
una faixa de materials més antics, d’edat miocènica, constituïts per
argiles, gresos i conglomerats que donen lloc a formes més diverses
i irregulars com algun tossal i petits sectors enlairats una desena de
metres per sobre de la plana circumdant. A les petites depressions
d’aquesta àrea central s’hi han acumulat les restes de l’erosió de la
cobertora miocènica formant terres de cultiu molt fèrtils.

Al nord-oest de la plana s’aixeca la serra de Miramar, que constitueix
una alineació estreta que fa de nexe d’unió entre el massís de les
Muntanyes de Prades i els relleus de l’Alt Gaià. Les màximes altituds es

troben al Tossal Gros (867 m) i a la Cogulla (788 m). En el vessant de
la serra que mira a la plana de l’Alt Camp hi afloren pissarres del sòcol
paleozoic i a sobre hi descansen els materials propis de la sèrie
estratigràfica del Triàsic: gresos i conglomerats vermells, calcàries
dolomítiques, argiles i gresos vermells i un altre cop calcàries
dolomítiques. La serra és fàcilment franquejada pels passos de l’estret
de la Riba, del coll de l’Illa i del coll de Cabra aprofitats pel traçat de
les principals vies de comunicació. Els esculls de la Riba, modelats
en les calcàries triàsiques, estan catalogats com a geozona en
l’Inventari del Patrimoni Geològic de Catalunya.

La Plana de l’Alt Camp està travessada per torrents de règim intermitent
i fort estiatge que tenen la seva capçalera a la serra de Miramar.
Tenen un traçat de nord a sud d’acord amb el pendent i inicialment
s’encaixen feblement en els sediments de peudemont que rebleixen
el sector nord de la plana. Tots ells van a confluir al torrent del Puig
després de vorejar o travessar el nucli de Valls, on han originat barrancs
considerables a causa de la forta incisió en els materials miocènics.
Finalment, vessen les seves aigües en el riu Francolí, que entra pel
nord travessant la serralada Pre-litoral per l’estret de la Riba. En aquest
estret ha excavat els materials mesozoics aprofitant una línia de falla
fins a sortir a la plana de Picamoixons. La Rasa de la Fonollosa és el
torrent de més longitud. Entra a la plana pel coll de Cabra del Camp i
s’uneix al Francolí al sud de Vallmoll, després d’haver vorejat el Pla de
Santa Maria, Alió, on desapareix en un curt tram, i Puigpelat. Més
important que l’aigua superficial que circula pel llit de rieres i torrents
són les aigües subterrànies emmagatzemades en els aqüífers. Tota la
plana es troba sota el domini de dos grans aqüífers protegits: el de l’Alt
Camp i el del Bloc del Gaià.

La vegetació espontània ha estat desplaçada pels conreus en la major
part de la plana. Només en els petits tossals i suaus elevacions del
sector nord-est hi ha pinedes de pi blanc en mosaic amb la vegetació

de brolla. Al paratge de Sortanelles, al sud de Figuerola del Camp, hi
resta un petit alzinar en la confluència de dos torrents que és una
mostra del tipus de bosc que devia ocupar la plana abans de la seva
transformació agrícola. Els boscos més extensos es troben en els
vessants de la serra de Miramar: pinedes de pi blanc i alzinars. La
vegetació de ribera ha estat molt malmesa per l’extensió dels conreus
fins la mateixa riba dels torrents i només es troben fragments de
salzedes i alguns arbres de ribera (pollancres i àlbers) en punts
esparsos com en el torrent de Bogatell. A la zona humida del Camí de
Valls hi ha canyissars, i al Clot de la Barquera, entre la Secuita i Vistabella,
hi ha bogars i canyissars.

La poca superfície ocupada per la vegetació a la plana fa que la
problemàtica dels incendis forestals estigui localitzada només als
relleus de la serra de Miramar. Malgrat que el foc ha afectat en algunes
ocasions diferents sectors de la muntanya, només la serra Voltorera i
la plana que s’obre al seu peu fins al Pla de Santa Maria estan incloses
en un Perímetre de Protecció Prioritària.

Les espècies de fauna amb interès de conservació responen als tres
tipus d’hàbitats principals que es troben a la Plana de l’Alt Camp: els
conreus, els boscos de la serra de Miramar i els ambients aquàtics.
Els camps de conreu mantenen poblacions d’aus com el sargantaner
petit, el mussol banyut, el tòrlit i el gaig blau; petits mamífers com
l’eriçó clar; i rèptils com el dragonet i la sargantana cua roja. Exemplars
de rapinyaires com el falcó pelegrí, l’àliga cuabarrada i l’esparver
cendrós, procedents de les muntanyes veïnes, sobrevolen els camps
i els boscos. A les ribes de torrents i rieres es troben la rata d’aigua, el
turó i el martinet de nit.

Figura 22.3. Paisatge agrícola dels voltants del Pla de Santa Maria distorsionat per la presència
d’un polígon industrial.

Figura 22.2. Entre Nulles i Bràfim el paisatge agrari està constituït per un mosaic de conreus entre els que destaquen els cereals d’hivern, la vinya, l’avellaner.
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El Tossal Gros de Miramar està inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Na-
tural, conjuntament amb la serra Carbonària i part de l’entorn del Pantà
de Gaià formen part de la Xarxa Natura 2000.

El paisatge agrícola varia de nord a sud de manera que es distingeixen
dues àrees de conreu principals. A la plana que s’estén entre el Pla
de Santa Maria, Figuerola del Camp i Valls hi predomina el cultiu dels
cereals d’hivern, ordi principalment. En canvi, a partir de Valls i cap el
sud i el sud-est, la vinya guanya importància en el paisatge i en els
camps d’Alió, Puigpelat, Nulles, Vilabella, Bràfim i els Garidells hi pre-
domina netament sobre l’avellaner, l’ametller i l’olivera. També s’hi
poden trobar alguns camps de garrofer que testimonien la importància
que va tenir aquest arbre fins les glaçades de 1956, que van suposar
un fort retrocés del seu conreu. Els avellaners predominen a la Masó,
el Rourell i Vallmoll a causa de les possibilitats de regadiu.

Evolució històrica del paisatge

Es disposa de documentació gràfica i escrita d’aquesta àrea des del
segle XII, fet que dóna a entendre la rellevància d’alguna de les
poblacions existents en aquest àmbit. Històricament queda demostra-
da la importància estratègica d’aquesta zona com a pas de
comunicacions. De la mateixa manera, hi ha registres datables del
segle III prop de Valls i a la serra de Miramar, de la presència de la Via
Aurèlia, que comunicava Tarraco amb Lleida i altres sectors interiors
de l’antiga província romana Tarraconense.

Els primers fogatges són del segle XIV, i des d’aquell moment hi ha
registre documental de la població, la seva evolució i alhora la
importància d’aquesta pel seu impacte en la transformació del paisatge.

Des del punt de vista de la presència d’assentaments humans en
l’àmbit de la Plana de l’Alt Camp, destaca la dualitat existent entre els
terrenys abruptes formats per la serra de Miramar, que ha estat un
àmbit històricament despoblat, i l’àmbit de la plana, que és on
tradicionalment s’ha concentrat la població.

L’àmbit de la serra de Miramar  ha estat utilitzat com a font de recursos
primaris de la gent que residia en localitats properes a aquesta serra,
com per exemple, La Riba, Lilla, Fontscaldes, Figuerola, Cabra del
Camp i Valls. La presència d’assentaments humans a les parts més
elevades de l’àmbit es redueix al poble de Miramar, situat al cor de la
serra a una alçada de 600 metres, i on a l’entorn del mateix hi ha una
sèrie de masos que darrerament s’han arreglat com a segones
residències. El poble de Miramar havia arribat a tenir 162 habitants a
l’any 1867 i en aquests moments no hi viu ningú de manera permanent.
Aquest és un clar exemple del procés de despoblament que van patir

Organització actual del paisatge

El paisatge de la Plana de l’Alt Camp és un paisatge agrícola bastant
homogeni. Els camps de conreu estan establerts sobre una plana
gairebé perfecta en el sector que s’estén entre el Pla de Santa Maria i
Valls. Al sud de Valls l’horitzontalitat de la plana es veu interrompuda
per alguns tossals i petites elevacions. L’activitat agrícola prospera sobre
els sòls desenvolupats en materials sedimentaris, més fins i fèrtils en
el sector sud. Els cereals d’hivern predominen en les immediacions
del Pla de Santa Maria, mentre que la vinya, els avellaners, en menor
mesura els ametllers i els garrofers són els conreus que caracteritzen
el paisatge del sector meridional, entre Valls, Nulles i els Garidells. No
hi ha cursos d’aigua importants que travessin la Plana a excepció del
Francolí, que se situa en la divisòria entre les planes de l’Alt i el Baix
Camp. La homogeneïtat del paisatge només es trenca per la presència
de dos polígons industrials de grans dimensions situats a la perifèria
dels dos nuclis de població principals: Valls i el Pla de Santa Maria. El
seu impacte visual és gran al ser visibles des de qualsevol punt una
mica elevat dels voltants de la Plana.

L’àrea de la Plana de l’Alt Camp es pot subdividir en tres subsectors: el
sector nord, corresponent a la zona muntanyosa (serra de les Guixeres,
Miramar, etc.);  el sector central, corresponent a la plana (Valls, Alió,
Pont d’Armentera, El Pla de Sta. Maria, Fontscaldes, Picamoixons,...);
el sector sud, a la zona de les valls que drenen cap al Francolí i el Gaià
(riu Francolí,  Perafort, Bràfim, etc.).

Figura 22.4. A Figuerola del Camp es cultiven avellaners als camps més propers al poble i
cereals d’hivern als camps situats als sectors més baixos. S’observa com les parcel·les estan
delimitades per murs baixos de pedra seca.

diverses localitats de la zona a partir de la segona meitat del segle XIX.

El sector de la plana, que ocupa la major part d’aquest territori, és un
espai amb indicis clars d’activitat humana des de la prehistòria. A l’època
romana, i principalment amb la reconquesta, al segle XII, és quan es
va començar a colonitzar de manera més important el territori i es van
començar a consolidar els assentaments de població actualment
existents. La zona al 1718 comptava amb poc més de 9.000 habitants,
al 1787 ja arribaven als 25.443, assolint-se el màxim de població al
1860, amb 38.822 habitants. A partir d’aquell moment, la fil·loxera i la
posterior crisi agrària, unida a la Guerra Civil i la postguerra, van fer
que la població l’any 1950 hagués disminuït fins als 28.475 habitants.
La població de la zona no va tornar a recuperar-se fins  als anys 1970
coincidint amb els processos de migració derivats del desenvolupament
econòmic i industrial del moment, que va  provocar que a l’any 1981 la
població assolís els 32.882 habitants, creixement que s’ha anat
consolidant fins arribar als 37.744 habitants al 2003.

Les característiques físiques i climàtiques de la serra de Miramar no
han afavorit la seva explotació agrària però sí les activitats vinculades
a l’explotació ramadera i forestal. Tot i això, les zones més baixes del
sector, i gràcies a les correccions dels pendents produïdes per la
construcció de marges de pedra seca, molt abundants a la zona més
occidental, va permetre la presència de cultius com l’olivera i l’avellaner.
En aquest subsector del territori el paisatge ha anat evolucionant des
del caracteritzat per masses boscoses empobrides i conreus ubicats
als peus de la serra, propi del segle XIX i primer quart del segle XX, fins

a un paisatge dominat per les masses forestals, en diferents estats
d’evolució característic de la segona meitat del segle XX.

El conreu de la vinya va assolir la seva màxima expansió abans de
l’arribada de la fil·loxera, l’any 1893, arribant-se a conrear en la totalitat
de la Plana. Després de la fil·loxera el paisatge va anar canviant d’acord
amb l’aparició de nous conreus com els ametllers, les oliveres i, en les
zones més properes al Francolí, els avellaners. Al començament del
segle XX, la crisi de la producció agrària va donar lloc a l’abandonament
d’aquells conreus situats en zones de més difícil accés i menys
productives, fet que va provocar que aquests espais fossin colonitzats
i ocupats per masses forestals de pi blanc i matollars. La zona
muntanyosa en les darreres dècades ha patit de manera significativa
l’impacte dels incendis i de l’obertura o ampliació de les infraestructures
de comunicació.

El conjunt del paisatge d’aquests espais, exceptuant la major part del
municipi de Valls, encara avui està fortament marcat pel caràcter rural,
fruit de la forta especialització agrícola que va assolir la comarca i que
encara s’ha mantingut fins als nostres dies. L’especialització industrial
i de serveis que ha patit la comarca des de la dècada dels 70 fins a
l’actualitat ha servit a moltes famílies de pagesos per compaginar a
temps parcial,  la pagesia, amb d’altres activitats de diversos sectors
(indústria, construcció, serveis, etc.).
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El paisatge de la Plana de l’Alt Camp està sotmès a les dinàmiques
socioeconòmiques relacionades amb l’activitat agrícola que, per la gran
superfície de terreny que ocupa, té una forta incidència en el paisatge.
En les darreres dècades hi ha hagut una certa substitució d’alguns
conreus com la vinya i el garrofer per alguns fruiters (avellaners,
ametllers i cirerers). En alguns pobles els garrofers han recuperat una
part de la superfície perduda les darreres dècades.

Un altre factor de canvi paisatgístic ha estat la implantació dels2 polígons
industrials localitzats a Valls i al Pla de Santa Maria A causa de la gran
superfície que ocupen i la seva localització tenen un impacte conside-
rable sobre el paisatge.

Al sector sud, els factors que incideixen més sobre els processos de
canvi del paisatge són els relacionats amb les transformacions
derivades de la dinàmica de creixement urbanístic de caire residen-
cial. Aquest fenomen, afavorit per la demanda de nous habitatges
relativament assequibles i ben comunicats amb els grans nuclis urbans,
ha provocat una creixent dispersió territorial de les infraestructures i
els assentaments urbans arreu del Camp de Tarragona en detriment
dels models tradicionals de creixement que fins fa poc eren més aviat
de progressió aritmètica.

L’agricultura està perdent pes econòmic, tot i la lluita per la diversificació
i la millora de la qualitat dels seus productes en un context d’alteració
de la qualitat paisatgística i ambiental gairebé generalitzada.

Figura 22.5. Al sector nord de la Plana de l’Alt Camp hi predomina el conreu dels cereals d’hivern. Les parcel·les sovint estan delimitades per files d’oliveres.

Dinàmica actual del paisatge

Al sector nord, el paisatge alterna la presència majoritària de zones
forestals, principalment a les zones més elevades, amb un paisatge
agrícola de secà, on predomina bàsicament el cultiu de la vinya,
acompanyat d’ametllers i oliveres. Aquests cultius apareixen intercalats
amb altres conreus erms que degut al seu abandonament han estat
ocupats de manera successiva per espècies arbustives
característiques de les brolles mediterrànies. Hi ha una molt baixa
presència d’assentaments de població en aquesta zona, on només
destaca la pedania de Miramar, que pertany al municipi de Figuerola.
Aquest petit nucli de població, ara deshabitat, compleix una clara funció
estacional de segona residència. Destaca en aquest sector el pas de
diverses infraestructures de comunicació i transport, com l’autopista
AP-2 i la TP-2311 al seu pas per l’estret de Cabra, la N-240 al seu pas
pel Coll de l’Illa (entre Valls i Montblanc), la C-14, una línia de Ferrocarril
convencional i una d’alta velocitat al seu pas per l’estret de la Riba. A
més, també travessa un oleoducte i una línia de molt alta tensió. La
quantitat d’infraestructures revela la importància estratègica com a pas
de comunicacions d’aquest punt del Camp de Tarragona.

El sector central bascula entorn a la presència de Valls, que ha actuat
com a pol de desenvolupament i canvi de la realitat de l’Alt Camp pel
que fa al procés de dinamisme econòmic i social de la comarca. En
aquest sentit, el polígon resultant de la unió de Valls amb la resta de
poblacions de la comarca situades al nord i l’est de la capital, destaca
en un paisatge eminentment agrícola on s’alternen la presència de
camps de vinya, amb els d’oliveres i ametllers, juntament amb la
presència de terrenys abandonats o petits rodals de pi blanc encerclats
per camps. A excepció de l’autopista AP-2, que travessa diagonalment
el territori, i de diversos polígons industrials (el de Valls, el del Pla de
Santa Maria, i l’inacabat polígon de Bràfim-Alió), es configura un paisatge
agrícola ordenat, amb una elevada qualitat paisatgística, on els usos
residencials i industrials hi són escassos.

El sector sud és l’àmbit que, des del punt de vista de transformació i
alteració del paisatge tradicional, és més dinàmic, i és el que més

Destaca, pel que fa a l’expressió artística del paisatge, Narcís Oller,
una de les figures més destacades de la narrativa realista del segle
XIX, autor entre d’altres obres de Vilaniu (Valls) i La Febre d’Or, obres
on descriu la realitat d’indrets de Valls i voltants durant el segle XIX.

Artistes com Jaume Huguet, Francesc Galofre o Jaume Mercader han
pintat el paisatge de la zona. I  fotògrafs com Pere Català i Pic, Francesc
i Pere Català i Roca els van immortalitzar amb les seves càmeres.

En l’actualitat escriptors com Joan Barril o fotògrafs com Toni Vila estan
deixant registre escrit, fotogràfic i pictòric dels paisatges de la zona,
testimonis d’un present que ens expliquen molt del passat i que ens
fixen la imatge que hauria de perdurar en el futur.

Expressió artística del paisatge

possiblement evolucionarà de forma més ràpida en els propers anys.
Destaquen en aquesta zona la presència dels creixements urbans dels
municipis com els Garidells, Perafort i la Secuita, fortament
influenciades per la capacitat transformadora del paisatge que repre-
senta la proximitat a la ciutat de Tarragona, la Refineria o l’estació
Perafort - la Secuita de la línia d’alta velocitat. Actualment, el paisatge
predominant en aquest àmbit està caracteritzat per la transformació
constant degut a l’expansió urbana dels nuclis històrics mitjançant
promocions d’habitatges unifamiliars i l’ampliació de les infraestructures
de comunicació existents. L’empremta dels polígons industrials en el
paisatge és cada vegada més important degut a la seva dispersió pel
territori.

Grans usos i cobertes del sòl:

18,60%
0,01%

6,32%

75,08%

Vegetació espontània

Espai agrícola

Espai construït

Morfologia litoral i làmines
d'aigua
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Figura 22.7. Nucli de Puigpelat.

Figura 22.6. Vista general de Valls desde la perifèria de la ciutat.

La diversitat paisatgística de la Plana de l’Alt Camp és un valor estètic
del paisatge. La zona de muntanya contrasta amb la plana, principalment
pel relleu i per la presència de zones boscoses més contínues, tot i
que el paisatge a vegades es veu alterat pel pas de les infraestructures
de transport i comunicacions,  així com pels efectes dels incendis
forestals. La plana està caracteritzada per una alternança de zones de
sembrats i conreus amb altres d’urbanitzades per usos residencials i
industrials. Com més proper a l’entorn dels nuclis urbans importants,
com ara Valls, Vallmoll, El Pla de Santa Maria, Puigpelat,..., el paisatge
va perdent el valor rural i agrícola que encara es pot observar en molts
indrets de la comarca. La presència de les vinyes, els ametllers, els
avellaners i les oliveres, dóna lloc a un canvi en els colors i les textures
al llarg de l’any.

Entre els valors ecològics del paisatge destaca la presència del riu
Francolí, al límit  occidental d’aquesta zona, i les valls del Gaià al límit
oriental, juntament amb l’existència de la serra de Miramar i de la serra
Voltorera, que tanquen l’àrea pel nord.

La zona muntanyosa actua de corredor i connector biològic i paisatgístic
entre el bloc del Gaià i les muntanyes de Prades, però té molts
problemes de continuïtat per la constant fragmentació de la zona pro-
vocada pel pas de vies de comunicació i transport. Les zones més
properes als rius Francolí i Gaià, conserven espais d’alt valor ecològic,
però cada cop més amenaçades per la pressió humana, tant per la
freqüentació i ús d’aquests espais, com per l’ocupació permanent que
pateixen per l’ampliació de les vies de comunicació, usos industrials o
residencials. Un dels punts més interessants del Francolí és la zona
entre el Pont de Goi i la Plana de Picamoixons, un espai situat just

sota de la urbanització Serradalt, que encara conserva uns certs valors
botànics  i faunístics típics dels boscos de ribera mediterrània.

La zona sud de la Plana de l’Alt Camp (Puigpelat, Bràfim, Vilabella, La
Secuita, els Garidells i Vallmoll) té valors productius lligats a
l’agricultura, principalment enfocats a la producció de vins i caves. La
presència del turisme rural encara resulta incipient, i el major
aprofitament productiu en aquest sentit es dóna en els innumerables
restaurants repartits per la zona que ofereixen una gastronomia típica
elaborada amb productes locals. Malgrat això, el sector turístic veu
devaluats els valors productius associats al paisatge degut a la dinàmica
constructiva que s’està produint a la majoria de nuclis de la zona.

La Plana de l’Alt Camp, especialment el sector central entorn de Valls,
en els darrers segles ha patit molts canvis. Tanmateix, conserva diver-
sos vestigis de la seva evolució històrica des de temps dels romans
fins als nostres dies. La presència històrica d’aigua a la zona i
l’aprofitament de la mateixa ha deixat moltes mostres i exemples
d’arquitectura rural, com per exemple recs, molins, pous, basses, fonts,
etc. Cal destacar la presència de diferents restes romanes i íberes a
Valls, prop dels torrents que travessen la ciutat.

Hi ha diferents cellers modernistes a la comarca, com els de  Bràfim i
Nulles, que tenen un alt valor patrimonial, històric i forta càrrega
simbòlica, i elements catalogats com a Bé cultural d’interès nacional i
Bé cultural d’interès local, com els edificis del barri antic de Valls.

En relació a l’ús social del paisatge, el coll de Lilla és un mirador
privilegiat des d’on es pot observar el conjunt i la diversitat de la plana
de l’Alt Camp i de bona part del Camp de Tarragona. És un espai molt
viu i alhora aprofitat per a múltiples actes i esdeveniments, caminades,
trobades, curses, rutes, etc.

Des del punt de vista dels valors religiosos i espirituals destaca
que aquest lloc es troba dins de la zona d’influència de la ruta del Císter,
sent zona de pas per la gent que va a Poblet des de Santes Creus i a
la inversa.

Entre els valors simbòlics i identitaris del paisatge destaquen les
construccions de pedra seca combinades amb la presència dels
conreus de vinya, cereal, oliveres i ametllers. Especialment aquest
últim conreu configura una imatge molt apreciada pels habitants de la
comarca a l’època de la florida (febrer-març). També la presència del
relleu en forma cònica del cim de la muntanya de Miramar, la Cogulla,
la presència del cingle calcari de la Torre d’en Petrol, a l’estret de la
Riba, juntament amb el símbol que representa per la zona la presència
del campanar de Valls, visible des de molts punts de l’entorn, són altres
elements d’identitat i fort simbolisme per a la zona.

El relleu d’aquest espai és bastant accidentat a la part nord i molt més
planer a la resta. Presenta una forma d’amfiteatre que permet disposar
de tot un seguit de punts on les panoràmiques sobre el paisatge resul-
ten espectaculars, destaquen:

Coll de Lilla (540 m): s’hi accedeix per la N-240 des de Valls. Punt
panoràmic des d’on es divisa el paisatge de part del Camp de Tarragona.

Principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge

Valors paisatgístics
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L’impacte paisatgístic principal de la Plana de l’Alt Camp és el provocat
pels dos polígons industrials establerts entre Valls i el Pla de Santa
Maria, juntament amb els efectes provocats pels incendis forestals,
especialment al sector sud de la serra de Miramar. També presenten
un impacte en el paisatge  dues línies elèctriques paral·leles de 220 Kv
i 132 kv que creuen la Plana de l’Alt Camp pel sector de llevant, a l’est
de Nulles, Puigpelat i Alió, i dues més, de 380KV i 220KV, que ho fan
pel nord del Pla de Santa Maria. Una zona extractiva situada al sector
occidental, que explota marbres i pedra per a la construcció, també
representa un impacte, tot i que puntual, en el paisatge.

Els riscos sobre el paisatge de la Plana de l’Alt Camp són nombrosos:

- El fet de representar una àrea estratègica dins de la zona del Camp
de Tarragona i la seva connexió amb els corredors que es dirigeixen

Riscos i impactes

Figura 22.9. La carretera de Valls al Pla de Santa Maria travessa un gran polígon industrial en
el que s’observa la disparitat de tipologies constructives, tipus de cobertes i criteris cromàtics
pròpia de la majoria de polígons industrials.

Descripció de la possible evolució de la Plana de l’Alt Camp

El conjunt del territori en aquests moments es troba immers en un
procés de canvi d’abast metropolità, ja que la influència de Tarragona
i Reus sobre l’entorn cada vegada és més evident. Un exemple,
relacionat amb el diferencial de preu que comença a haver-hi entre les
capitals és el trasllat de població de les zones urbanes a altres de
més allunyades.  Aquests moviments tenen el seu efecte sobre el
paisatge i l’economia de la zona.

És probable que la propera l’arribada a Perafort-la Secuita del   tren
d’alta velocitat i la seva connexió amb Barcelona i la seva àrea
metropolitana pugui contribuir de manera decisiva a amplificar els
efectes anteriorment esmentats, especialment al sector més proper
a l’estació.

Segons els tres àmbits que conformen aquesta àrea, esmentats
anteriorment, es poden fer diverses previsions d’evolució futura dels
paisatges:

Al sector nord, el paisatge alterna la presència majoritària de zones
forestals, principalment a les zones més elevades, amb la presència
d’elements d’un paisatge agrícola de secà, amb predomini de vinya,
acompanyat d’ametllers i oliveres. És de preveure una regressió dels

Figura 22.8. Façana d’un celler modernista a Bràfim.

Cogulla (789 m) i el Tossal Gros (867 m.): són miradors privilegiats per
la seva alçada,  i en el cas de la Cogulla, per la facilitat d’accés ja que
s’hi pot arribar en cotxe en els períodes que no hi ha restriccions de
trànsit. Panoràmica de 360º sobre la Plana de l’Alt Camp, les Muntanyes
de Prades, la Conca de Barberà, Serres d’Ancosa, Montagut, Montmell,
etc.

Altres punts d’observació interessants de la unitat poden ser: La
Voltorera (819 m), que permet una visió lateral de la serra de Miramar
i de la plana que s’estén als seus peus. La torre d’en Petrol, que ofereix
una espectacular panoràmica sobre l’estret de la Riba i el pas de les
infraestructures per aquest àmbit. El campanar de Valls (74m), que
ofereix una vista panoràmica de 360º de tota la Plana de l’Alt Camp i de
parts del Camp de Tarragona.

Pel que fa a rutes per la unitat n’hi ha tres per carretera que s’inicien a
la ciutat de Valls:

De Valls al Pont de l’Armentera per la C-37, on es creua tota la zona
nord de la Plana de l’Alt Camp, gaudint d’un paisatge agrari caracteritzat
per la vinya, acompanyada d’alguns ametllers i oliveres.

De Valls a Montblanc per la N-240 o A-27, aquest itinerari s’enfila cap al
límit muntanyos de la unitat amb la Conca de Poblet, passant pel coll
de Lilla que, com ja s’ha dit, ofereix unes vistes singulars de la unitat.

De Valls al Vendrell per la C-51, en aquest cas es pot gaudir del paisatge
agrícola de la zona oriental de la unitat.

cap al interior de la Península Ibèrica pel Pla de Lleida i per la Vall de
l’Ebre poden fer que les infraestructures de gran abast, com el projectat
desdoblament de la N-240 entre Tarragona i Montblanc, transformin
excessivament el paisatge.

- El retrocés econòmic de l’agricultura i l’especialització productiva
envers determinats conreus pot alterar significativament el mosaic
tradicional preexistent fins fa pocs anys.

- L’amenaça constant que per les zones boscoses com la serra de
Miramar suposen la sequera i els incendis. El perill d’incendi és més
gran en moments de sequera important i presència de vents forts.

-Les condicions climatològiques de la zona, amb forts vents, pot atreure
la instal·lació d’una central eòlica, amb l’impacte que aquest tipus
d’instal·lacions poden comportar en el paisatge.

Per últim destaca la TP-2031, que uneix Tarragona amb Vila-rodona,
passant per Nulles i Bràfim, d’on també es pot observar aquest paisatge
agrari de plana, de la zona més al sud-est de la unitat.

Les rutes a peu que més destaquen són els senders de gran recorregut
GR-175 i 172, que creuen la unitat pel nord i pel sud respectivement.
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Figura 22.10. El gran polígon industrial de Valls té un impacte visual notable en les vistes de la
Plana de l’Alt Camp des de punts elevats com des de sobre Fontscaldes.

conreus i un progressiu creixement de les masses forestals, que
acabaran configurant comunitats forestals desenvolupades i contínues,
més vulnerables davant els incendis forestals, que podran ser més
devastadors.

Al sector central, si es mantenen les tendències del sector agrari
actualment en crisi, és de preveure una ocupació progressiva del sòl
amb polígons industrials, per ampliació dels actuals o per creació de
nous, així com un creixement dels nuclis urbans captaran població
procedent de l’àmbit de Reus-Tarragona.

El sector sud, tal i com està succeint en l’actualitat, i si no es canvia
radicalment de model, és de preveure que continuï l’expansió urbana
residencial provocada per la pèrdua de població de l’àmbit de Reus-
Tarragona. La línia de tren d’alta velocitat , i la construcció de l’autovia
entre Tarragona i Montblanc, pot contribuir encara més a aquesta
dinàmica.

Avaluació d’amenaces i oportunitats

AVALUACIÓ DEL PAISATGE

Amenaces:

• Malgrat el fort caràcter rural de la zona, fruit de l’especialització
agrícola de la comarca, la pressió urbanística, ja sigui residen-
cial com industrial, està deixant-se notar en l’àrea sud de la
unitat i als espais contigus a la carretera de Valls al Pla de
Santa Maria, amb la conseqüent pèrdua de qualitat paisatgística
dels sectors afectats.

• Les infraestructures de comunicacions entre el litoral i l’interior
del Camp de Tarragona travessen la plana de l’Alt Camp, fet
que comporta una actual acumulació d’infraestructures i la
previsió de fer-ne de noves. Aquest fet pot afavorir la ubicació
de noves activitats, a part d’atreure població, amb la conseqüent
demanda de sòl i posteriors transformacions sobre el paisatge.

• El predomini del paisatge agrícola està en perill a causa de que
l’agricultura es veu molt influenciada per les dinàmiques
econòmiques externes.

Oportunitats:

• La població té un sentiment d’identificació amb el paisatge, tant
el natural –fenologia estacional de les espècies vegetals com
la florida dels ametllers, per exemple; paratge de l’estret de la
Riba, etc.–  com el cultural –campanar de Valls, parets de pedra
seca, etc.–, fet que pot ajudar a la valorització del paisatge i
una millora de la gestió.

• La variabilitat zonal del paisatge agrícola enriqueix la percepció
que se’n té des dels nombrosos miradors de les muntanyes
perifèriques.
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PLANIFICACIÓ DEL PAISATGE

Objectius de Qualitat Paisatgística

Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) que s’exposen a continuació són específics d’aquesta unitat de paisatge. Igualment, també són d’aplicació els objectius de qualitat paisatgística definits per a tot l’àmbit territorial
del Camp de Tarragona continguts en el capítol 12 del la present memòria (volum 1).

OQP22.1

Un paisatge agroforestal lliure de noves edificacions i que mantingui el caràcter a través de la conservació
d’elements patrimonials característics com els recs, molins, fonts i murs de pedra seca.  El paisatge es
caracteritza pel cultiu de cereal d’hivern al nord, barrejat amb retalls de boscos de plana de pi blanc en el
costat oriental, al sud predomini de la vinya i camps esparsos d’oliveres i ametllers i avellaners.

OQP22.2

Uns paisatges urbans que conservin la façana paisatgística característica i compactes. La ciutat de Valls
és la població principal de la plana. Conserva la silueta característica amb la preeminència del campanar.

OQP22.3

Un paisatge lliure de noves urbanitzacions. La zona es caracteritza per l’existència d’urbanitzacions de
ciutat jardí disperses per la plana i espais sense continuïtat amb les trames urbanes ja compromesos pel
planejament però no consolidats. Caldria limitar el creixement de les existents, com en el cas de les del
nord del nucli urbà de Valls i del nord-est del Pla de Santa Maria, i millorar la seva qualitat estètica.

OQP22.4

Un paisatge de petits nuclis d’origen rural que conservin el seu caràcter i els seus valors, creixin de
manera ordenada, compacta i seguint la trama i integrin les noves construccions al paisatge preexistent.

OQP22.5

Un paisatge de polígons industrials amb qualitat paisatgística intrínseca, pel que fa a les edificacions, la
xarxa viària i les zones verdes, i que estiguin el màxim de concentrats, delimitats i no multiplicats en el
territori. La zona es caracteritza per l’existència de polígons industrials, de grandària i estat de consolidació
diversos, dispersos per la plana, separats dels nuclis de població, que aprofiten la bona connexió a la
xarxa viària

OQP22.6

Un paisatge del voltant 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 agríco-
la 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.

OQP22.7

Un paisatge agrícola vitivinícola viu,  productiu i que conservi la sensació d’harmonia visual i d’aprofitament
ordenat dels recursos naturals

Àrees amb valors especials a protegir

- Paisatge de cingles i codines del conjunt de la Serra de Miramar (Serra de les Guixeres, Serra
Alta, Serra Carbonària, Tossal Gros, Serra de Jordà), des de l’estret de la Riba fins a l’estret de
Cabra del Camp. Pels seus valors ecològics, estètics i simbòlics-identitaris, s’han de preservar
d’actuacions agressives i valoritzar-los.

- Barrancs i rieres que, des de la Serra de Miramar creuen la unitat en direcció sud-oest, per
desembocar al Francolí, especialment els Torrents de Valls. Per la seva vàlua ecològica i estètica
caldria preservar de qualsevol mena d’actuació, restaurant-ne aquells espais degradats, i
adequant-ne l’accessibilitat per al gaudi, tot garantint-ne la funcionalitat ambiental a la vegada
que introdueixin diversitat paisatgística enmig de la plana agrícola. Caldria un instrument que
tingués en compte les següents consideracions:
a) Restauració i naturalització dels trams degradats de l’espai fluvial amb espècies pròpies
de l’ecosistema de ribera.
b) Creació d’espais de lleure agradables i accessibles a la població en trams adequats i amb
bona qualitat paisatgística tant dels Torrents de Valls com del riu Francolí.
c) Proposta de mesures de restauració i adequació paisatgística de l’espai de conreus i hortes
que s’estenen a banda i banda dels eixos fluvials.
d) Restauració i naturalització de la vegetació de ribera al llarg del riu Francolí allà on les
condicions ecològiques siguin propicies al desenvolupament d’aquest tipus d’hàbitats.
e) Preservació i gestió del paisatge del bosc de ribera del riu Francolí en l’espai entre el Pont
de Goi i la Plana de Picamoixons.
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Àrees de foment de la gestió

- Masses forestals localitzades als vessants de la Serra de Miramar, especialment els Boscos de
Valls. Cal una gestió forestal integral que preservi els valors ecològics, estètics, i d’ús social, i
que emprengui mesures per a la reducció del risc d’incendis forestals.

- Àrea contínua de conreus llenyosos i herbacis que ocupen la pràctica totalitat de la unitat, i on es
possible contemplar cereal d’hivern al nord. Hi ha predomini de la vinya al sud, amb camps
esparsos d’oliveres, ametllers, i avellaners arreu de la unitat. El paisatge agrícola es comple-
menta amb mostres d’interès de patrimoni rural en recs, molins, fonts i murs de pedra seca. Cal
evitar la implantació de noves edificacions en l’àmbit del paisatge agrícola, per tal de no fragmen-
tar ni alterar el paisatge agrícola. Estudiar la possibilitat de crear un Parc Agrari que hauria de
tenir en compte:
a) Protegir de la construcció i les infraestructures els espais agrícoles de major qualitat del
sòl agrícola.
b) Evitar la fragmentació dels paisatges agraris estratègics, sobretot front a grans projectes
urbanístics i d’infraestructures, especialment als mosaics de conreus llenyosos dominat per
l’avellaner a la Masó, el Rourell i Vallmoll i als camps de garrofer del sector sud.
c)  Proposar disposicions als diferents plans urbanístics, en el sentit de protecció i valorització
del pisatge agrícola de la plana de l’Alt Camp.
d) Sensibilitzar la població sobre la importància del manteniment del paisatge agrari com un
cultiu significatiu amb valor identitari, estètic i productiu elevat.
e) Proposar mesures de restauració i adequació paisatgística dels espais d’hortes que
s’estenen a les vores dels pobles, viles i la ciutat de Valls.
f) Protecció del paisatge del garrofer, l’avellaner i la vinya del sector meridional entre Valls,
Nulles i els Garidells, pel seu valor estètic, identitari i productiu.
g) Restauració paisatgística dels espais agraris marginals situats a l’entorn immediat de
l’autopista AP-2 al seu pas per la unitat.
h) Promoure, al si dels plans d’ordenació urbanística municipal, la classificació del paisatge
del garrofer, l’avellaner, la vinya, l’olivera i l’ametller del sector sud-est de la unitat, com a sòl no
urbanitzable, preferentment amb la categoria de sòl no urbanitzable agrari d’especial protecció.
i) Recuperació i revalorització de l’arquitectura rural fora d’ús, que històricament ha tingut un
paper específic en la configuració del paisatge dels espais oberts principalment del sector sud-
est de la unitat: recs, molins, fonts, murs de pedra seca, etc.
j) Sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir i gestionar el paisatge dels mosaics
agroforestals de conreus llenyosos dominats per l’avellaner pel seu valor ecològic, estètic i simbòlic.

- Miradors del paisatge del Campanar de Valls, del coll de Lilla, de la Cogulla, del Tossal Gros, de
la Voltorera, i de la torre d’en Petrol. Adequar-los i millorar-los per les perspectives panoràmiques
que ofereixen sobre àmplies extensions de territori i paisatges tant de la pròpia unitat, com
d’unitats veïnes.

- Nuclis urbans de Vistabella, Les Gunyoles, l’Argilada, Vallmoll, Nulles, Renau, Vilabella, Bràfim,
Puigpelat, Valls, Alió, El Pla de Santa Maria, i Figuerola del Camp. Evitar-hi el creixement dispers,
tot millorant la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries residencials/industrials. Impulsar-
hi estratègies de promoció del patrimoni històric-arquitectònic dels diversos nuclis (especialment
el patrimoni modernista dels cellers) i preservar les façanes visuals característiques de cada
nucli urbà.

- Urbanitzacions aïllades del nord del nucli urbà de Valls i del nord-est del Pla de Santa Maria (el
Mas del Plata). Evitar un major creixement, tant de les existents com de noves urbanitzacions,
impulsant la millora de la qualitat paisatgística (accessos, perifèries, regulació de les tipologies
constructives i dels tipus de cobertes i els codis cromàtics en les edificacions,...).

- Polígons industrials de Valls, el Pla de Santa Maria, i Bràfim-Alió. Per la seva elevada visibilitat
des de les vies de comunicació, caldria millorar-ne la seva qualitat paisatgística, a través de la
redacció de projectes de recuperació paisagistica que també tinguin en compte la creació de
barreres vegetals amb un tractament paisatgístic adequat.

- Sòl urbanitzable de les perifèries dels nuclis urbans de Valls, Vallmoll, Puigpelat, Alió, i especialment
el situat de forma esparsa als entorns de l’eix de la carretera N-240 al sud del nucli de Vallmoll.
Desenvolupar creixements compactes que segueixin la trama urbana preexistent i integrats
estèticament en l’entorn, i replantejar els creixements ex-novo previstos que posin en risc la
desaparició de les millors terres agrícoles, o comprometin l’estètica i/o identitat dels nuclis urbans
i/o del paisatge agrícola característic de la unitat, especialment en la planificació de les extensions
urbanes de Valls i les localitzades a la carretera de Valls al Pla de Santa Maria.

Àrees susceptibles d’accions d’ordenació

- Espais periurbans de l’entorn del nucli urbà de Valls, especialment al sector oest, conformats per
espais erms, esquitxat d’edificacions disperses (algunes tradicionals i altres de nova creació),
abocaments, hortes i restes d’antics conreus, torrents. En el procés de transformació urbanísti-
ca, o bé s’integrin correctament en les trames urbanes preexistents, o be mantinguin la condició
d’espais oberts restaurant-ne els seus valors naturals, productius, estètics o d’ús social, i orde-
nar-los per permetre’n les seves funcions i el gaudi social.

- Espais inclosos a l’Inventari d’espais d’interès geològic (esculls de la Riba), que pels seus valors
naturals i estètics caldria fer-ne difusió a través de l’establiment de rutes.
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- Senyalitzar els recorreguts d’interès o itineraris paisatgístics:

a) Alcover- Valls
b) Valls- Picamoixons- La Riba
c) Vallmoll- Valls
d) Valls- Nulles- La Secuita
e) LA Secuita- Renal- Vilabella- Puigpelat- Valls
f) Nulles- Bràfim- Vila-rodona
g) Valls- Alió- Rodonyà
h) Valls- Coll de Lilla
i) Valls- El Pla de Santa Maria- El Pont d’Armentera
j) El Pla de Santa Maria- Cabra del Camp
k) El Pla de Santa Maria- Vila-rodona
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