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1. MEMÒRIA 

 

1.1. ANTECEDENTS 

 

La Selva del Camp és un municipi que en els darrers decennis ha basat, en gran part, 

la seva expansió urbana en la implantació de diferents polígons industrials al nord-est 

del nucli urbà. Els plans parcials “Silva” (any 1991), “Drecera” (any 1994), “Pedrafita” 

(any 1997), “Mil·lènium” (any 1998), “Argenteria” (any 2001) i “Xalamec” (any 2005) 

s’han anat desenvolupant i consolidant, tot dotant d’una variada tipologia de 

parcel·les industrials que han permès la implantació de una àmplia varietat 

d’empreses. 

 

Els esmentats plans parcials industrials s’han desenvolupat al peu de les primeres 

estivacions de la serralada litoral, en terrenys que tenen una pendent força suau i que 

són molt pobres pel que fa a sòl i a recursos hídrics. 

 

Una de les parcel·les més grans és on es va instal·lar l’empresa PAGO (actualment 

GO FRUSELVA, SLU, amb adreça a l’Av. de Caríntia, núm. 2), dins el Pla parcial I2 

Mil·lènium (en endavant el PP Mil·lènium). La parcel·la en qüestió té una superfície 

d’uns 60.000 m
2
. A tocar d’aquesta parcel·la, al seu llindar nord-est, s’hi situa una 

parcel·la d’Espais lliures que llinda amb l’esmentada finca pel sud-oest, amb l’Av. 

Caríntia pel nord-est, amb la línia fèrria pel sud-est i amb el carrer Ceràmica pel nord-

oest. Aquesta Zona verda es troba a cavall entre el Pla parcial Mil·lènium i el sòl urbà 

consolidat previst per la Revisió-adaptació de les normes subsidiàries de planejament 

de la Selva del Camp. 

 

El Pla parcial Mil·lènium va ser completament desenvolupat (pla parcial, projecte 

d’urbanització, reparcel·lació i obres d’urbanització), és a dir, es tracta de sòl urbà 

consolidat a tots els efectes. 

 

L’Ajuntament de la Selva del Camp està tramitant l’aprovació d’un Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) que ha de substituir les vigents normes subsidiàries de 

planejament municipal. L’avanç del POUM i la documentació preparada per la seva 

aprovació inicial preveuen el canvi de qualificació urbanística de terrenys situats al 

costat del solar industrial on hi ha l’edifici de GO FRUSELVA, SLU, en un ramal de 

l’Avinguda Caríntia, actualment zona verda, per passar a ser sòl amb ús industrial. 

 

A dia d’avui GO FRUSELVA SLU, a les seves instal·lacions de la Selva del Camp, 

dóna feina a uns 400 treballadors i genera un impacte econòmic molt important a 

l’àrea del Baix Camp. 
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Amb les darreres ampliacions, la mercantil gairebé ha esgotat l’aprofitament 

urbanístic de la parcel·la. És per això que la mercantil GO FRUSELVA, SLU, ha 

manifestat el seu interès i la necessitat d’ampliar les seves actuals instal·lacions, 

traslladant les oficines i part de magatzems fora de la finca on actualment hi ha la nau 

principal que ja ha estat objecte d’ampliacions per encabir-hi les noves línies de 

producció, per la qual cosa es planteja l’adquisició de més sòl industrial. 

 

Atès que resulta necessari per la Corporació estudiar més acuradament la viabilitat i 

sostenibilitat d’algunes previsions d’inversió vinculades a sectors de sòl urbanitzable 

del POUM en tràmit, no afectant-se la zona que és objecte de la present modificació, 

no es preveu que aquest es pugui aprovar dins de l’any 2016. 

 

En data 1 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament de la Selva del Camp i la mercantil 

GO FRUSELVA, SLU van signar el “Conveni d’intencions per a la modificació puntual 

de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit de l’avinguda de Caríntia, entre 

el Pla parcial Silva i el Pla parcial Mil·lènium) (veure document Annex 1). En aquest 

document la Corporació es compromet a redactar la present modificació puntual. 

 

 

1.2. PROMOTOR DE LA MODIFICACIÓ 

 

El promotor de la present Modificació Puntual del Text Refós de les Normes 

Subsidiàries de Planejament de la Selva del Camp, és l’Ajuntament de la Selva del 

Camp. 

 

 

1.3. REDACTOR DE LA MODIFICACIÓ 

 

El redactor de la present Modificació Puntual del Text Refós de les Normes 

Subsidiàries de Planejament de la Selva del Camp, és Aleix Cama Torrell, arquitecte 

col·legiat 49.301-5, amb la col·laboració dels Serveis tècnics municipals de 

l’Ajuntament de la Selva del Camp. 

 

 

1.4. SITUACIÓ I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

 

L’àmbit geogràfic de la present Modificació puntual està situat al nord del terme 

municipal de La Selva del Camp, a prop del límit amb el terme municipal de l’Albiol, i 

al nord-est del nucli urbà residencial de la Selva del Camp, però a l’altra riba de la 

riera de la Selva. 

 

La modificació afecta dues àrees, una primera corresponent a una Zona verda 

situada entre l’Av. de Caríntia, l’Av de l’Alumini, la parcel·la propietat de GO 

FRUSELVA, SLU i la via fèrria i la segona àrea correspon a les parcel·les 3, 9 i 10 (en 

part) del polígon 28 que corresponen majoritàriament amb terrenys agrícoles 

abandonats. 
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L’àmbit de la Modificació puntual abasta una superfície total de 58.983 m
2
. Dels quals 

24.745 m
2
 corresponen a la Zona verda existent i 34.238 m

2
 als nous sòls qualificats 

d’Espais lliures (segons topografia disponible). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge: Situació de l’àmbit sobre foto aèria. 

 
 

1.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 

A dia d’avui els sòls urbans consolidats qualificats com a Sistema d’espais lliures 

procedents dels plans parcials Silva i Mil·lènium afectats per la present modificació 

són titularitat de l’Ajuntament de la Selva del Camp, procedents de les cessions 

obligatòries de desenvolupament dels esmentats plans parcials. Aquestes dues 

finques corresponen a les finques registrals núm. 7024, 6505 i 6270 del registre de la 

propietat Reus 2 (Mil·lènium 1998 i Silva 1994, respectivament). 

 

Cal remarcar, però, que cadastralment aquestes finques consten ajuntades i dividies 

horitzontalment pel vial perpendicular a l’avinguda Caríntia. Aquestes dues finques 

que com dèiem són de titularitat municipal, tenen les següents ref. cadastrals: 

5053301CF4655C0001QK i 5053302CF4655C0000OJ. D’altra banda, les finques 

afectades pel present document, actualment classificades com a Sòl no urbanitzable, 

corresponen a les referències cadastral número: 43147A028000100000DW, 

43147A028000090000DB i 43147A028000030000DS. 

 

Les finques objecte de la present modificació puntual es recullen en el següent 

quadre de superfícies: 
 

Referència cadastral Registre propietat 

(2 de Reus) 

Propietaris Sup. cadastral  

5053301CF4655C0001QK 6505, 6270 i 7024 Ajuntament de la Selva del Camp 8.321 m
2
 

5053302CF6455C0000OJ 6505, 6270 i 7024 Ajuntament de la Selva del Camp 15.243 m
2
 

43147A028000100000DW 5781 i 41 Germanes Gasull Vilalta 11.050 m
2
 

43147A028000090000DB 5719 Blanca Neus Baiget Dalmau i fills 18.531 m
2
 

43147A028000030000DS 4773 Ajuntament de la Selva del Camp 4.657 m
2
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Imatge: Cadastre sobre foto aèria. 

 

En l’Annex 2 s’adjunten les notes simples emeses pel registre de la propietat 

respecte les finques afectades per la present modificació puntual. 

 

Alhora, d’acord amb l’article 99.a) de la Llei d’urbanisme es fa constar que, d’acord 

amb les notes simples obtingudes, no hi ha hagut cap modificació en la titularitat de 

cap dret real sobre les finques afectades pel present document (veure annex 2). 

 

En aquest sentit, cal posar de manifest que els dos propietaris (particulars) de les 

finques afectades han fet un oferiment d’opció de compra a l’Ajuntament de la 

Selva del Camp que ha estat acceptada per aquest. 

 

 

1.6. PLANEJAMENT TERRITORIAL 

 

D’acord amb el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, els sòls no urbanitzables 

afectats per la present es troben en Sòl de protecció preventiva i els sòls urbans es 

troben en el Sistema d’assentaments regulats com a Àrees especialitzades amb ús 

industrial i/o logístic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge: Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 
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1.7. PLANEJAMENT MUNICIPAL 

 

A dia d’avui el planejament vigent d’aplicació a l’àrea afectada per la present 

modificació puntual és el següent: 

 

 Pla parcial industrial “Silva”, amb núm. d’expedient 1991/000378/T, aprovat 
definitivament per la CTUT en data 30/10/1991. 

 Pla parcial industrial PPI 2 "Mil·lènium", amb núm. d’expedient 
1998/000327/T, aprovat per la CTUT en data 14/10/1998 i publicat en data 
10/11/1998. 

 Revisió de les normes subsidiàries de planejament de la Selva del Camp, 
amb núm. d’expedient 1998/000326/T, aprovat per la CTUT en data 
14/10/1998 i publicat al DOGC en data 12/11/1998. 

 Text refós de les Normes subsidiàries de planejament de la Selva del Camp, 

amb núm. d’expedient 2005/017738/T, aprovat per la CTUT en data 

10/5/2005 i publicat al DOGC en data 19/7/2005. 

 

Així doncs, a través de les NNSS i del Text refós de les NNSS, posteriors, els dos 

plans parcials esmentats han quedat superats i integrats en el planejament 

superior. 

 

A més, els dos plans parcials van ser desenvolupats/gestionats en totes les seves 

fases (reparcel·lats, urbanitzats i rebuts). A dia d’avui els sòls dels dos plans 

parcials tenen la consideració de sòl urbà consolidat. 

 

 
Imatge: Resum del planejament vigent. 
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Pel que fa al Sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau V) les Normes 

subsidiàries el regulen en l’article 23 la seva normativa, que transcrivim a 

continuació:- 
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El Pla parcial Mil·lènium està recollit a les Normes subsidiàries en l’Annex de les 

actuacions en sòl urbanitzable que inclou la següent fitxa: 
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D’altra banda, el Pla parcial Mil·lènium determina que per al Sistema de parcs i 

jardins (espais lliures) serà d’aplicació la regulació de l’article 23 de les Normes 

subsidiàries al qual s’ha fet esment més amunt: 

 

 
 



Modificació Puntual núm. 25 del Text Refós de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de la Selva del Camp 

Juliol de 2016  10 

1.8. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat 

pel DL 1/2010, de 3 d’agost, i les seves posteriors modificacions vigents (en endavant 

la Llei d’urbanisme), les propostes de modificació del planejament urbanístic han de 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 

relació als interessos públics i privats concurrents. 

 

Els objectius de la present modificació són els següents: 

 

1) L’obtenció de sòl destinat a Espais lliures i zones verdes properes al polígon 

industrial del Xalamec, per tal de fixar els seus límits vers el sud-oest, entre 

aquest i la riera de La Selva, tot ampliant i connectant la Zona verda existent 

al procedent del PP Xalamec i reduint la pressió urbanística sobre el barranc 

de Sales. 

2) Reafirmar, amb la col·locació de la nova Zona verda, la idea de que els 

polígons industrials de la Selva del Camp no s’han d’apropar més al poble, 

que des de l’Ajuntament s’ha anat implantant en els darrers anys amb les 

cessions provinents de les modificacions puntuals de MACRESAC i HIDESA. 

3) Garantir que els sòls escollits per a l’implantació dels nous Espais lliures 

tinguin bona accessibilitat tant per a vianants com per als vehicles de 

manteniment, des de l’Av. de l’Alumini a la qual confronten pel sud-est. 

Aquesta avinguda se situada en sòl urbà consolidat i es troba completament 

urbanitzada. A més, la nova zona verda connectarà pel nord amb la zona 

verda del polígon industrial Xalamec i amb l’esmentat barranc de Sales. 

4) Donar l’opció d’ampliar el solar titularitat de la GO FRUSELVA, SLU que ha 

manifestat la seva intenció d’adquirir les finques industrials fruit de la present 

modificació i així poder avançar les determinacions respecte l’ampliació de la 

finca de GO FRUSELVA, SLU que ja es dibuixa a l’Avanç de POUM, atès que 

no es preveu que el POUM entri en vigor de manera immediata. 

5) Regularitzar la qualificació de dos vials com a Sistema viari, el primer dóna 

l’accés a la parcel·la de GO FRUSELVA, SLU i el segon és l’actual Av. de 

l’Alumini, que d’acord amb els plànols d’ordenació de les NNSS vigents, es 

troben qualificats com a Zones verdes públiques. 

6) Adequar el planejament vigent a la realitat física pel que fa a la xarxa viària, 

serveis tècnics i serveis realment executats. 

 

La present modificació es justifica per: 

 

1) Situar els Espais lliures corresponents als polígons industrials en un 

emplaçament que permeti assegurar-ne una funcionalitat adequada, 

connectant la xarxa d’espais lliures del municipi (Zones verdes i Sistema 

hidràulic) i la xarxa de camins municipal (el sender local SL-C 154 amb el 

camí de les Obagues i el GR 65.5, que passa pel camí del Mas d’en Valls). 

2) Aconseguir que aquests Espais lliures tinguin una posició menys asfixiada pel 

propi ús industrial tot situant-los en una zona amb valor ambiental per 

l’interès ambienta i de connector ecològic que té el barranc de Sales. 
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3) Reforçar la separació entre el poble i els polígons industrials de la Selva del 

Camp i continuar amb la creació d’un parc agrofluvial a la riera de la Selva. 

4) Propiciar el manteniment i l’ampliació de l’activitat que la mercantil ve 

duent a terme a la Selva del Camp que actualment es troba completament 

consolidada i que ocupa, a la seva planta de la Selva de Camp, uns 400 

treballadors. 

5) Adequar el planejament vigent a la realitat física pel que fa a la xarxa viària, 

serveis tècnics i serveis existents realment executats per tal d’evitar la 

indeterminació del planejament urbanístic que provoca la discordància 

entre aquet i la realitat. 

 

 
Imatge: Xarxa de camins locals (Cartografia de l’Ajuntament de la Selva del Camp). 

 

 

1.9. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ 

 

Atès que els plans parcials corresponents ja han estat incorporats al planejament 

general, atès que els Espais lliures que s’afecten amb el present document, 

provenen de plans parcials ja desenvolupats i gestionats en la seva totalitat i atès 

que, per tant, es troben en sòl urbà consolidat, no es modifiquen ni el Pla parcial 

PP-I2 Mil·lènium, ni el Pla parcial Silva. 

 

Aquest document modifica l’ordenació urbanística en diferents aspectes, que es 

resumeixen en els següents punts: 

 

 Es manté com a Sòl no urbanitzable, canviant a la qualificació de Sistema 

d’espai lliures una àrea de 34.238 m
2
 que afecta les parcel·les 3, 9 i 10 

(aquesta parcialment) del polígon 28, que limiten directament amb el barranc 
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de Sales pel nord, amb l’av. de l’Alumini per l’oest i amb una finca de propietat 

municipal (parc. 72 del pol.28) pel sud. 

La creació d’aquesta zona verda té alhora l’objectiu de fer de coixí de 

separació entre els polígons industrials i el nucli urbà de la Selva del Camp, 

de connectar la xarxa de camins amb una artèria principal de la xarxa viària, a 

través d’un espai natural i d’assegurar la funcionalitat connectora de l’espai 

hidrogràfic que és el barranc de Sales. 

En la zona de la riera de la Selva ja s’hi troben cessions d’espais lliures i 

equipaments provinents d’altres modificacions puntuals discontínues 

(MACRESASC i HIDESA). 

 Es regularitza la situació de l’av. de l’Alumini (en el tram del Pla parcial Silva) 

que en els plànols d’ordenació de les NNSS vigents estan grafiats com a Verd 

públic tot i que el vial ja existia en el moment de la seva redacció i que la seva 

cessió ja es va realitzar com a viari (veure nota simple a l’annex 5.2). Aquests 

sòls passen amb la present a Sistema de comunicacions (Clau C) i tenen una 

superfície de 586 m
2
. 

 Es qualifiquen com a Sistema de comunicacions (Clau C) els terrenys 

actualment qualificats com a Sistema d’espais lliures que en el plànol 

d’ordenació de les NNSS estan marcats amb una línia discontínua i amb la 

nota “accés rodat”. Aquest sòl correspon a l’actual vial d’accés a la parcel·la 

de l’empresa GO FRUSELVA, SLU (travessera de l’av Caríntia) i tenen una 

superfície de 1.203 m
2
. 

 Es qualifiquen com a Zona gran industrial (Clau G.I.e.) dues parcel·les: Una 

primera de 8.095 m
2
 situada entre l’av. de l’Alumini, l’av. de Caríntia, la 

travessera de l’av. de Caríntia i la parcel·la de GO FRUSELVA, SLU, i una 

segona de 14.784 m
2
, situada entre la travessera de l’av. de Caríntia, l’av. de 

Caríntia, la via fèrria i la parcel·la de GO FRUSELVA, SLU. 

Actualment aquests sòls estan classificats com a Sòl urbà consolidat i 

qualificats de Sistema d’espais lliures. 

Per aquesta nova zona que es crea, Zona de gran industrial (Clau G.I.e.) es 

determinen uns valors similars als de la Zona de gran industria (Clau G.I.c) 

limítrof. 

 Es qualifica com a Sistema de serveis tècnics (Clau ST) els sòls 

corresponents a l’estació transformadora que es troba a l’encreuament entre 

les avingudes de l’Alumini i de Caríntia, amb una superfície de 77 m
2
. Aquest 

sistema ja està regulat a l’article 26 de les Normes urbanístiques de les Text 

refós de les NNSS vigents. 

 Es delimita una franja de servitud paral·lela a l’av. de Caríntia per al pas dels 

serveis tècnics existents a les dues parcel·les industrials resultants: A la 

parcel·la situada més al nord la franja tindrà 5 m d’ample i a la parcel·la del de 

més al sud la franja tindrà un ample de 10 m. 

 

No es modifica, i per tant es manté, la Zona de protecció de sistemes tal com existeix 

actualment, tant a les Normes subsidiàries com al Pla parcial Mil·lènium, al llarg de la 

línia fèrria (de 25 m) i que afecta només a la parcel·la industrial més al sud que es 

genera amb la present modificació puntual. 
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D’acord amb el cadastre vigent, amb l’ordenació del Pla parcial Silva i amb 

l’ordenació de les NNSS vigents, l’aigüera que discorre per la Zona verda actual no té 

la condició de domini públic hidràulic i, per tant s’ha de considerar com a una 

conducció d’aigües pluvials. 

 

Als polígons industrials de la Selva del Camp, actualment, hi trobem diversos espais 

lliures que donen un servei més que suficient per a la intensitat d’ús que requereixen 

aquest tipus de sectors. 

 

Amb la present modificació es dona continuïtat a l’estructuració d’una xarxa d’espais 

lliures i equipaments al voltant de la riera de la Selva. A tocar dels nous terrenys 

qualificats hi trobem les zones verdes corresponents al PP Xalamec (al llarg del 

barranc de Sales), al PP Mil·lènium (a l’altra banda de l’av. de l’Alumini), al PP 

Drecera (on es troba la depuradora), al PP Silva (entre la línia fèrria i la riera de la 

Selva), a la classificació de MACRESAC (entre la riera de la Selva i l’av. de l’Alumini) i 

a la classificació de HIDESA (tocant a la riera de la Selva a la riba dreta). 

 

D’altra banda, els últims anys l’Ajuntament de la Selva del Camp ha dut a terme 

campanyes de plantació d’arbres i arranjament del passeig de la riera de la Selva del 

Camp en dos trams diferents, un a la riba dreta de la riera entre l’av. de l’Alumini i la 

via del tren i un segon a la riba dreta de la riera, entre la TP-7013 i passat el camí del 

mas de la trampa. La nova zona verda vindrà a completar, com dèiem, aquesta xarxa 

d’espais lliures al voltant de la riera de la Selva. 

 

A més, cal tenir en compte que els actuals espais lliures dels diferents polígons 

industrials no tenen cap ús significatiu i acumulen una superfície total considerable 

que permet la seva reducció sense posar en perill la seva funcionalitat ni la seva 

suficiència. 

 

Així, la present Modificació puntual afegeix un article a la Normativa urbanística del 

Text refós de la Revisió de les normes subsidiàries de planejament de la Selva del 

Camp per tal d’afegir una nova Subzona de sòl industrial: 

 

 Zona de gran indústria. Clau G.I.e. 

 

Amb la present també es modifiquen els plànols d’ordenació en que apareixen les 

finques afectades per la modificació puntual. En concret, es modifica el plànol núm. 

3.2 d’ordenació “Zonificació del Sòl urbanitzable i Sistemes” de les Normes 

subsidiàries i el plànol núm. 2.2 d’ordenació “Situació i classificació del sòl”. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Segons topogràfic 

 

Situació actual Modificació 

Zona verda actual 

Silva + Mil·lènium 
24.745 m

2
 

Vial av. de l’Alumini 586 m
2
 

Vial travesser a l’av. de Caríntia 1.203 

m
2
 

Serveis tècnics (ET) 77 m
2
 

G.I.e. Parcel·la nord-oest 14.784 

m
2
 

G.I.e. Parcel·la sud-est 8.095 

m
2
 

parc. 3, pol. 28 4.702 m
2
 Zona verda 4.702 m

2
 

parc. 9, pol. 28 18.531 m
2
 Zona verda 18.531 m

2
 

parc. 10, pol. 28 11.948 m
2
 

Zona verda 11.005 m
2
 

Sòl rural (No afectat per al 

present modificació puntual) 

943 m
2
 

Total superfície afectada 58.983 m
2
 

 

 

1.10. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

La present modificació puntual està composta pels següents documents: 

 

1. MEMÒRIA 

2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

4. PLÀNOLS 

5. ANNEXOS 

 

 

1.11. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

 

Per al tràmit de la present modificació puntual no es considera convenient cap més 

suspensió de llicències urbanístiques que les preceptives que determini la Llei 

d’urbanisme. 
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2. REQUERIMENTS DE LA LLEI D’URBANISME 
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2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME 

 

MEMÒRIA SOCIAL 

 

La present Modificació puntual de les NNSS de planejament no afecta, en cap sentit a 

les previsions de sòl destinat a ús residencial, ni, evidentment a les previsions d’HPP 

que aquest planejament pogués fer. Així, ni es genera nou sostre residencial, ni se’n 

suprimeix, ni s’afecta la densitat d’habitatges. 

 

L’objectiu que es busca en aquest document no és la modificació de cap dels 

paràmetres establerts per al sòl o el sostre residencial. L’objectiu principal d’aquesta 

Modificació és l’ampliació d’una àrea industrial i les corresponents compensacions de 

sistemes que estableix la Llei d’urbanisme. 

 

En conseqüència cal considerar que no és necessària la incorporació d’una Memòria 

social en aquest document. 

 

 

INFORME MEDIAMBIENTAL 

 

L’art. 86 bis de la Llei d’urbanisme estableix el procediment d’avaluació ambientals 

dels instruments de planejament urbanístic, o de les seves modificacions, i deixa en 

mans de la legislació en matèria d’avaluació ambiental la determinació de quins han 

de ser els plans que s’hi sotmetin. 

 

L’article 6 de Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, regula quin 

tràmit pertoca en funció de la naturalesa del pla de que es tracta. 

 

Per tractar-se d’una modificació menor, que es refereix a l’escala municipal d’una 

extensió reduïda i que afecta a sòls que el Pla territorial parcial del Camp de 

Tarragona classifica com a de Protecció preventiva i no es troben protegits ni pel 

PEIN ni es troben en la Xarxa Natura 2000, es considera que la present modificació 

puntual s’ha de sotmetre al tràmit d’”Avaluació ambiental estratègica simplificada”. 

 

Tanmateix, tant per a l’esmentat tràmit, com per a l’”Avaluació ambiental ordinària” és 

necessari que la present modificació puntual s’acompanyi del “Document Ambiental 

Estratègic” (DAE). És per això que aquest document s’acompanya del DAE respecte 

el qual la OTAAA emetrà el corresponent informe ambiental estratègic en que es 

determinarà el procediment ambient que pertoca. 

 

Així, per a la redacció del present document s’han tingut en compte les següents 

alternatives: 

 

 ALTERNATIVA ZERO 

 

La coneguda com a alternativa zero consisteix en mantenir l’ordenament urbanístic 

vigent fins al moment. Aquesta alternativa és la que té menor consum de sòl curt 
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termini, però, amb l’ordenació que proposen les versions que s’estan fent per a 

l’aprovació inicial del POUM ja es contempla l’ampliació de la finca de GO 

FRUSELVA i, per tant, en cas d’entrada en vigor del POUM, a mig termini els efectes 

de la present modificació acabarien produint-se igualment. 

 

A més, cal tenir en compte que si no s’arribessin a dur a terme les modificacions en el 

planejament no es resoldria un dels objectius principals de la present modificació, que 

és la de permetre el manteniment i reforç de l’activitat industrial existent. 

 

 ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

 

L’alternativa escollida permet el manteniment i reforç de l’activitat industrial existent a 

la finca de GO FRUSELVA, SLU, connecta la xarxa de camins locals i, alhora, té la 

virtut de permetre ampliar i reforçar el projecte del parc fluvial de la riera de la Selva. 

 

Qualificant d’espais lliures els terrenys esmentats de les parcel·les 3, 9 i 10 del 

polígon 28 el projecte del parc fluvial es veu molt reforçat atès que la finca que falta 

per a unir l’espai lliure de la present modificació puntual amb la zona verda procedent 

de la classificació de MACRESAC, és de propietat municipal. 

 

D’altra banda, respecte l’alternativa 2 té els avantatges de la disponibilitat dels 

terrenys on aniran les zones verdes i que la topografia és més suau que en 

l’alternativa 2. 

 

 

 ALTERNATIVA DOS 

 

En el transcurs de la redacció de la present modificació s’ha tingut present, 

principalment una altra alternativa per a la ubicació dels nous espais lliures. Aquesta 

preveia la ubicació dels espais lliures a la parcel·la 59 del polígon 4. 

 

Aquesta alternativa s’ha desestimat primerament per la manca de disponibilitat dels 

terrenys i, alhora, perquè aquesta alternativa no permet reforçar i consolidar el 

projecte de parc fluvial que s’està conformant al llarg de la riera de la Selva. 

 

D’altra banda, la ubicació dels nous espais verds en la parcel·la 59 del polígon 4 

permetria la ubicació d’aquests més a prop del seu lloc d’origen i la connexió de la 

xarxa de camins locals. 

 

Tanmateix, no sembla que aquesta parcel·la sigui el lloc més adequat per a ubicar-hi 

les noves zones verdes tant per la topografia més complicada, com per les 

expectatives urbanístiques que sobre aqueta parcel·la pugui haver-hi. 
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 ALTERNATIVA TRES 

 

Finalment, es va estar valorant de situar els nous espais lliures al llarg del traçat del 

camí del rec, concretament, prop del Pont alt per tal de reforçar les actuacions 

d’arranjament d’aquest camí que s’han dut a terme els últims anys. 

 

Tanmateix, tampoc ha estat possible ubicar les zones verdes en aqueta zona, 

bàsicament, per la dimensió de les finques que no permeten arribar a la compensació 

que exigeix la normativa i per la manca de disponibilitat dels terrenys. 

 

 

AGENDA 

 

D’acord amb l’article 99.b) de la Llei d’urbanisme les modificacions de les figures de 

planejament urbanístic han d’incorporar de l’agenda o del programa d’actuació del 

pla, de l’execució inmediata del planejament i l’establiment del termini concret per a 

aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació 

 

L’executivitat de les determinacions d’aquesta Modificació puntual seran 

immediates un cop aquesta sigui executiva. El present document no implica 

canvis ni en l’estructura de la propietat, ni en cap reparcel·lació, ni en cap projecte 

d’urbanització. És per això que no procedeix l’elaboració d’una agenda d’execució, 

donat que ens trobem davant d’una modificació urbanística que no requereix cap 

tipus de desenvolupament. 

 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

D’acord amb l’article 3.1.b) del DL 344/2006 s'han d'incloure Estudi d'avaluació de la 

mobilitat generada, en la redacció del planejament urbanístic general i llurs revisions 

o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Per tant, 

atès que la present modificació no comporta nova classificació de sòl urbà ni 

urbanitzable, no pertoca la redacció d’Estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada. 

 

 

MODIFICACIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS D’ESPAIS LLIURES, ZONES 

VERDES O D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS I CESSIONS ADDICIONALS 

 

D’acord amb l’article 100, la Llei d’urbanisme estableix que la modificació de figures 

planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic 

dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments considerats pel planejament 

urbanístic com a sistemes urbanístics locals ha de garantir el manteniment de la 

superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. 

 

Així la present modificació manté la superfície prevista per a espais lliures i 

l’incrementa proporcionalment d’acord amb allò previst pels articles 99 i 100 de la Llei 
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d’urbanisme atès que la present comporta un augment del sostre edificable i una 

transformació dels usos previstos pel planejament. En aquest apartat es justifica el 

compliment d’aquestes reserves. Pel que fa a la funcionalitat dels nous espais lliures 

ja s’ha argumentat en els apartats de l’objecte i justificació i de la proposta de 

modificació. 

 

L’article 99.3 no és d’aplicació atès que es tracta de sòl urbà consolidat. 

 

D’acord amb l’article 100.1 caldrà incrementar els espais lliures en 5 m
2
 per cada 100 

m
2
 de nou sostre d’ús no residencial. Així, com que l’edificabilitat neta proposada per 

la modificació puntual és de 0,90 m
2
 st/m

2
 sòl i s’aplica sobre una parcel·la de 22.879 

m
2
, els nou sostre industrial serà de 20.591 m

2
. Caldrà, doncs, incrementar la Zona 

verda resultant en 1.030 m
2
. 

 

D’altra banda, l’article 100.2 no és d’aplicació al tractar-se de sòl amb ús industrial i 

terciari. 

 

Finalment, d’acord amb l’article 100.3 caldrà preveure una reserva per a espais lliures 

i equipaments (en aquest cas es farà tota en espais llirures) corresponent a 7,5 m
2
 de 

ZV per cada 100 m
2
 de nou sostre. Així, sobre el sostre incrementat (20.591 m

2
) ens 

resulta que haurem de fer una altra reserva de 1.544 m
2
 d’espais lliures. 

 

Així, doncs, el nou espai lliure resultant hauria de tenir una superfície mínima de 

27.319 m
2
, corresponent a la zona verda existent segons el Text refós de les NNSS 

vigents (24.745 m
2
) més els increments previstos en els apartats anteriors (1.030 m

2
 

+ 1.544 m
2
). 

 

Per tant, atès que el nou espai lliure previst per la present modificació puntual té una 

superfície de 34.238 m
2
 (superior al determinat en el paràgraf anterior) es dona 

compliment a les disposicions dels articles 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

 

 

VIGENCIA DEL PLANEJAMENT QUE ES MODIFICA 

 

El planejament que es modifica, que són les NNSS de planejament (aprovades en 

data 1998 i amb Text refós de 2005), el Pla parcial Silva i el Pla parcial Mil·lènium -

PPI-2- (publicats els dos plans parcials al DOGC núm. 10/11/1998) tenen tots ells una 

vigència superior als cinc anys i per tant la present no està subjecte a les 

disposicions de l’article 99.2.a) de la Llei d’urbanisme. 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 

1.- INTRODUCCIÓ 
 

L’apartat següent fa una avaluació econòmica i financera de la Modificació puntual 

núm. 25 de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Selva del Camp pel que fa 

als polígons industrials Silva (Pla parcial Silva) i Mil·lènium (PPI-2), d’acord amb el 

que estableix l’article 99 de la LUC. 

 

L’objectiu principal és la verificació de la viabilitat econòmica de la modificació, en el 

sentit d’ajustar i fer coherents la inversió econòmica necessària per assolir els 

objectius proposats, tant per a la implantació , com pel manteniment de les 

infraestructures i serveis necessaris. 

 

L’avaluació es determina sobre la base de la situació actual i de les previsions de les 

càrregues econòmiques derivades de la urbanització i ha de justificar, en l’àmbit 

delimitat, la relació entre els costos derivats de les obres d’urbanització i els ingressos 

previsibles. 

 

En primer lloc s’inclourà l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la 

qual es justificarà, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 

l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. I en segon terme,( d’acord 

amb el que dictamina l’article 59.3.d de la LUC, per als Plans d’ordenació urbanística 

municipal, i per extensió , aplicable a les modificacions posteriors del planejament 

general), el document d’avaluació econòmica i financera estimarà el impacte de 

l’actuació sobre les finances públiques afectades per la implantació i el manteniment 

de les infraestructures necessàries. 

 

Els imports i magnituds utilitzats en aquest document són fruit d’estimacions que 

s’entenen ajustades al moment actual i a les determinacions del planejament 

proposat. 

 

 

2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES DE LA 

MODIFICACIÓ 
 

L’àmbit total de la modificació puntual núm. 25 té una superfície de 58.983m
2 
 de sól 

està integrat per una zona verda de 34.238m
2
, dues peces de xarxa viària de 

1.789m
2
, dues zones qualificades de Gran Industria e. de 22.879m

2
, i una zona de 

serveis tècnics de 77m
2
, tal i com es detalla a continuació: 
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                   MODIFICACIÓ

SUPERFÍCIE 

COMPUTABLE (m2) %

TOTAL COMPUTABLE 58.983 100,00%

SISTEMES 36.027 61,08%

Zona verda 34.238 58,05%

Xarxa Viària 1.789 3,03%

ZONES 22.956 38,92%

Industrial 22.879 38,79%

Serveis Tècnics 77 0,13%  
 

 

3.- ESTUDI COMPARATIU: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL VS 

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI. 

AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ. 
 

 

3.1.- Introducció 
 

L’article 99 del DL 1/2010 determina que el document de modificació puntual ha 

d’incloure l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de 

justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent 

i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el 

document de l’avaluació econòmica i financera. 

 

 

3.2.- Càlcul de càrregues 
 

El càlcul de càrregues tracta de valorar quines conseqüències econòmiques es 

deriven de la nova proposta d’ordenació respecte al planejament vigent. Atesa 

l’envergadura de la modificació es consideren com a càrregues únicament els costos 

de l’adequació dels nous terrenys com a zona verda i la reposició i millora de serveis 

afectats (nova canalització de xarxes que discorren enmig de l’actual zona verda),  

atès que el viari de la modificació ja està urbanitzat i consolidat. 

 

Pel càlcul de la viabilitat econòmica, es consideren la totalitat de costos directes, 

basant-nos en un estudi econòmic de promoció: 

 

A.- Adquisició de terrenys. Es considera com a despesa l’adquisició efectuada dels 

terrenys qualificats de nou per la modificació puntual per facilitar la posterior gestió 

urbanística del sector. El preu de mercat, fixat en els procediments d’adquisició, ha 

estat de 10,00€/m
2
. 

 

B.- Urbanització. Es considera tant la reposició dels serveis afectats preexistents com 

la urbanització de la zona verda i de la vialitat.  

 

Pel que fa a la urbanització de serveis afectats: Es té en compte l’avantprojecte 

d’obra consistent en la nova canalització de xarxes ACA, CAT, regants i altres 

infraestructures soterrades existents. 
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Urbanització de vialitat: No s’estima cap despesa addicional donat que ja està 

urbanitzat el tram a modificar.  

 

Urbanització de les zones verdes: Es considera el cost del tractament que es 

realitzarà sobre els terrenys que constitueixen les noves zones verdes; s’ha previst un 

cost de 3,00€/m
2
 de sòl, atès que no hi haurà modificacions significatives en relació a 

l’estat actual. 

 

C.- Gestió. S’han considerat els costos de gestió corresponents a la redacció de 

projectes tècnics d’urbanització, equidistribució, finançament de l’actuació i també les 

despeses previstes per a la inscripció registral dels immobles resultants. Es considera 

un 8% de les despeses d’urbanització. 

 

El detall de les despeses considerades és el següent: 

 

 M
2
 PREU SUBTOTAL TOTAL 

A.- ADQUISICIÓ DE 

TERRENYS 

36.027,00        10,00    360.270,00 €    360.270,00 €   

B.- DESPESES 

D’URBANITZACIÓ 

   437.119,00 €    

 B.1- Urbanització zona 

verda 

36.027,00    3,00    108.081,00 €   

 B.2- Reposició de serveis 

afectats 

Avant 

projecte 

Avant 

projecte 

329.038,00 €    

B.3- Vialitat n.a. n.a. 0,00 €  

C.- DESPESES DE GESTIÓ n.a.  8% de 

B 

34.969,52 €    34.969,52 €    

     

TOTAL DESPESES    832.358,52 €    

 

Els costos totals estimats de promoció vinculats a la nova delimitació de la 

modificació puntual núm. 25 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 

Planejament de la Selva del Camp és de VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL TRES-

CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (832.358,52 

€). 

 

 

3.3.- Càlcul dels beneficis 
 

Els beneficis de la modificació del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 

Planejament de la Selva del Camp són els derivats de l’obtenció de nou sól industrial, 

que a més de suposar un benefici social, donarà un rendiment econòmic al promotor 

públic, l’Ajuntament de la Selva del Camp, que es sumarà al benefici consistent en fer 

possible més activitat econòmica en la zona industrial de la població amb el 

corresponent increment de llocs de treball i consolidació dels ja existents. 
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S’estima un valor de venda dels terrenys a raó de 45 euros/m
2
 de sòl industrial, de 

conformitat amb els preus de venda més baixos de les d’operacions similars a la 

Selva del Camp i els municipis propers amb polígons industrials, inclosos els de 

promoció de la Generalitat de Catalunya a través de l’INCASOL (Alcover Roques 

Roges) i del polígon industrial de Constantí. 

 

22.956m
2
 de sòl industrial urbanitzat, amb condició de solar, a un preu de venda de 

45,00€/m
2
, suposarien uns ingressos d’UN MILIÓ TRENTA-TRES MIL VINT EUROS 

(1.033.020,00 €). 

 

 

3.4.- Resultats econòmics. 
 

  Unitats Valor TOTAL 

A - ADQUISICIÓ DE 

TERRENYS 

  36.027,00 m
2
    10 € /m

2
 -360.270,00 

B- URBANITZACIÓ SECTOR p.a. p.a. -437.119,00 

C- GESTIÓ URBANÍSTICA       p.a.   p.a -34.969,52 

TOTAL DESPESES   -832.358,52 

M2 VENDA   22.956,00 m
2
 

PREU M2   45,00 € 

TOTAL INGRESSOS 22.956,00 m
2
 45,00 € + 1.033.020,00 € 

DIFERENCIAL      + 200.661,48 

 

 

3.5.- Aplicació del romanent positiu de l’actuació. 
 

El romanent positiu que s’obtindria de la materialització completa de les previsions de 

la modificació del planejament es destinarà, d’acord amb la Llei d’Urbanisme, a les 

finalitats previstes a l’article 160.5 
1
 

 

 

3.6.- Rendibilitat futura. 
 

Així mateix, entre els beneficis que aporta l’aprovació definitiva i la posterior 

materialització de la modificació puntual, s’hi troba un increment dels tributs que 

                                                
1
 160.5 TRLUC. El patrimoni de sòl i d’habitatge dels ens públics es destina a les finalitats següents: 

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i la millora de 
la qualitat de vida. 
b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. 
c) Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de sistemes 
urbanístics. 
d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 
5. bis Per a dur a terme actuacions vinculades a les finalitats a què fa referència l’apartat 5, es poden lliurar els 
béns immobles que integren els patrimonis públics de sòl i d’habitatge com a contraprestació en concepte de 
pagament, per a retribuir els contractistes d’acord amb la legislació aplicable en matèria de contractes del sector 
públic. Es poden especificar per reglament les actuacions esmentades i els termes en què és possible retribuir els 
contractistes amb béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge. 
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ingressarà la hisenda pública en concepte d’IBI. També suposarà un increment de 

despesa vinculada al manteniment de vialitat i zones verdes. 

 

S’acredita la rendibilitat futura des del punt de vista econòmic a l’apartat 4. 

 

 

3.7.- Càlcul de la rendibilitat. Conclusió: planejament vigent envers la 

proposta de modificació 
 

Pel que fa al càlcul de la rendibilitat del planejament vigent respecte la proposta de la 

modificació, aquesta no suposarà cap despesa complementària per a l ‘administració 

actuant que no es pogués preveure en base al planejament vigent previ a la 

modificació, donat que la present proposta de modificació prioritza en tot moment el 

manteniment de les superfícies corresponents a les cessions de sistemes. 

 

 

4.- IMPACTE DE L’ACTUACIÓ SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES 
 

4.1.- Introducció 
 

L’article 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’Urbanisme, estableix l’obligació d’incloure en el present document, de 

modificació puntual, un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el que es 

ponderarà en particular l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques afectades 

per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o, la posada 

en marxa i la prestació dels serveis resultants. 

 

4.2.- Ingressos enfront de les despeses 
 

Per tal d’establir l’impacte de la modificació del planejament general sobre les 

hisendes públiques cal tenir en compte d’una banda aquells aspectes que suposaran 

una despesa i per un altre els que suposaran un ingrés. 

 

Dins del conceptes periòdics es consideren: 

 

INGRESSOS 
 

L’impost sobre béns immobles (IBI), segons dades del cadastre, valorades en l’any 

2016 en sól urbà, el valor cadastral del sól s’estima en 1.225.776,34€ i el valor 

cadastral de l’edificació actual en 3.684.913,11€. 

 

El tipus impositiu aplicable a La Selva del Camp en sól urbà és del 0,8856% 

 

CÀLCUL INGRESSOS 

 

1. Situació actual 
 

Quota IBI sól : 10.855,47 € 
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Quota IBI edificació : 32.633,59€ 

Quota IBI total : 43.489,06€ 
 
Superfície de la finca (segons dades cadastrals) : 60.589 m

2
 

Sostre construït de la finca, (segons dades cadastrals): 24.427 m
2 

Quota IBI sól/ m
2
sól  10855,47/60589 = 0,1792 €/ m

2
sól 

Quota IBI edificació/ m
2
 sostre  32633,59/24427 = 1,3360 €/ m

2
 sostre 

 
2. Situació prevista amb la modificació 

Quota IBI sòl/ m
2
sòl  10855,47/60589 = 0,1792 €/ m

2
sól 

Quota IBI edificació/ m
2
 sostre  32633,59/24427 = 1,3360 €/ m

2
 sostre 

 
Es considera que l’adquisició és de sòl, i no es realitza cap edificació, cal fer 
constar que aquest valor de l’IBI previst en la modificació s’incrementaria al 
considerar que part d’aquest sòl es destina a edificació. 
Superfície de la finca (dades del cadastre+sòl de la modificació)  60.589 + 
22.879 =83.468 m

2 

 

Sostre construït de la finca, (segons dades cadastrals): 24.427 m
2 

Nova quota IBI sól  = 0,1792 €/ m
2
sól x 83.468 m

2
 = 14.957,46 € 

Nova quota IBI edificació  32.633,59 € (*) 
 
(*) correspon al mateix import donat que no hi ha hagut modificació 

 

Nova quota IBI Total  14.957,46 + 32.633,59 = 47.591,05 € 

 

3. Increment ingressos 
 

Increment estimat de la quota d’IBI total  47.591,05 – 43.489,07 € = + 4.101,98 € 

 

 

DESPESES 
 

Les despeses de manteniment representen la inversió anual necessària per garantir 

la correcta conservació de la zona verda practicable, a aquests efectes s’han aplicat 

les següents ràtios: 

 

Com a cost anual de manteniment de les zones verdes el 10% del cost d’urbanització 

dels espais lliures, en el nostre cas 17.119 € x 0.1 = 1.711,90€, pel cost anual de 

manteniment dels vials s’ha considerat el mateix cost de manteniment dels espais 

lliures, resultant un cost de 1711,90€. 

 

L’estimació de despeses totals en concepte de manteniment dels nous sistemes és 

de 3.423,80€ /any 

 

Prenent en consideració les xifres calculades: 

 

* Despeses totals de manteniment dels sistemes: - 3.423,80 €/any 
* Increment d’ingressos per any: + 4.101,98 €/any 

 



Modificació Puntual núm. 25 del Text Refós de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de la Selva del Camp 

Juliol de 2016 26 

1. Les despeses d’urbanització són a càrrec dels propietaris dels terrenys, per tant 
no suposaran cap impacte negatiu sobre la tresoreria de l’administració actuant. 

2. Es preveu que en el balanç anual de les finances de la hisenda pública es re-
flecteixi un increment mínim de 678,18€ , un cop descomptades les despeses 
de manteniment de l’increment de l’IBI  derivat de la modificació puntual. 

 

Per tant el resultat final de la modificació puntual no generarà cap impacte negatiu per 

a la Hisenda municipal. 

 

 

5.- PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

La programació de les actuacions determina la temporalització de l’execució de les 

obres d’urbanització.  

 

Donades les característiques i el caràcter de l’actuació es determinarà en una sola 

etapa d’execució de les obres d’urbanització, les quals consistiran únicament en la 

urbanització de la zona dedicada a espais lliures i la reposició de serveis afectats, ja 

que els vials ja estan urbanitzats i consolidats. 

 

La programació de les actuacions s’inicia amb la publicació de l’aprovació definitiva 

de la Modificació Puntual núm. 25 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 

Planejament de la Selva del Camp, a efectes de la seva executivitat. 

 

A partir de la data d’aquesta publicació és fixa un termini màxim de dos anys per a 

iniciar l’execució de les obres d’urbanització resultants de la present modificació. 

 

 

 

La Selva del Camp, juliol de 2016  
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Aquesta Modificació puntual afegeix l’article 42.QUATER a la Normativa urbanística 

de la Revisió de les normes subsidiàries de planejament de la Selva del Camp que 

regularà una nova Zona de Gran Indústria amb Clau G.I.e. L’article a introduir tindrà 

el següent redactat: 

 

“Art. 42. QUATER. Determinacions per la Zona de Gran Indústria. Clau 

G.I.e. 
 

ORDENACIÓ 
 
1. Tipus edificatori: 
El tipus edificatori serà d’edificació aïllada. 
 
2. Parcel·lació: 
La parcel·la mínima serà de 2.500 metres quadrats essent l’amplada mínima 
de la parcel·la de 30 metres. Es permeten les construccions arrenglerades i 
naus aparador. 
 
3. Paràmetres màxims referits a la parcel·la per la redacció de l’estudi de 
detall: 
- Separacions: 6 metres a carrers i veïns, respectant les franges de protec-
ció del domini públic hidràulic de 5 metres i de 25 metres al ferrocarril. 
- L’ocupació màxima: 70%, respectant les separacions. 
- Edificabilitat: 0,90 m

2
 st/m

2
 sòl. 

- Es permet la construcció de soterranis en al mateixa ocupació que la resta 
d’edificació. 
- Alçada reguladora màxima: 10 metres. En el còmput de l’alçada reguladora 
no s’inclou el de les alçades de les xemeneies, antenes i aparells i ins-
tal·lacions especials connexes amb la funció de la indústria que no suposin 
increment de l’edificabilitat permesa. Es pot admetre una alçada màxima de 
35 m en un màxim del 20% respecte de l’ocupació o de 16 m en un màxim 
del 50% de l’ocupació. 
L’alçada s’amidarà des de la cota de paviment de planta o plantes en el que 
puguin tenir la consideració de planta baixa fins a la cara superior del darrer 
sostre, si es coberta plana o fins la part inferior de l’arrancada de les pen-
dents de la coberta si és inclinada. 
 
4. Condicions d’ús: 
4.1. Els usos permesos són l’INDUSTRIAL i els de MAGATZEM, OFICINES, 
COMERCIAL i el de RESTAURACIÓ, lligats a l’activitat industrial. No 
s’admeten DISCOTEQUES ni BAR MUSICALS. 
4.2. S’admet l’ús industrial i les activitats determinades en l’Art.10. de 
l’Annex Normatiu de les Normes Subsidiàries del municipi. 
S’admet l’ús industrial sense restriccions, sempre que compleixi allò que es-
tableix la normativa inclosa en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de pre-
venció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les instruccions o modi-
ficacions derivades, així com tota la legislació vigent en matèria d’activitats 
industrials. 
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4.3. S’admeten els comerços a l’engròs i els establiments dedicats a la ven-
da d’elements auxiliars de la indústria. El comerç a l’engròs i de detall 
s’admet quan els establiments industrials veïns siguin de naturalesa i efec-
tes que no ho impedeixin per causa d’incompatibilitat entre usos, atesa la 
prioritat de l’ús industrial vinculat a l’activitat principal, i limitant-los als esta-
bliments comercials l’obertura dels quals sigui competència municipal, 
d’acord amb els paràmetres establerts a la legislació d’establiments comer-
cials en vigor. 
4.4. Només es permès l’ús d’habitatge per al personal de vigilància, conser-
vació o guarda de l’establiment. 
4.5. S’admeten les oficines i despatxos relacionats amb l’activitat pròpia de 
cada establiment industrial o comercial, així com les relacionades amb les 
empreses del grup al qual pertanyen. 
4.5. És obligat preveure a l’interior de la parcel·la una plaça 
d’APARCAMENT per cada 100 metres quadrats construïts. 

 

GESTIÓ 

 
1. Caldrà que es realitzi la cessió obligatòria i gratuïta de la parcel·la desig-
nada en els plànols d’ordenació de la present modificació puntual i que cor-
respon al 10% de l’aprofitament mig de les finques resultants amb aprofita-
ment. 
 
2. La urbanització dels Espais lliures correspondrà a l’Ajuntament. 
 
3. La tanca de les parcel·les qualificades com a Zona de Gran Indústria. 
Clau G.I.e. que donin front a l’av. de Caríntia hauran d’enretirar-se per darre-
ra la franja de servitud delimitada als plànols d’ordenació.” 

 

 

La Selva del Camp, juliol de 2016 

 

Aleix Cama Torrell 

Arquitecte 
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4. PLÀNOLS 
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4. PLÀNOLS 

 

 01 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – SITUACIÓ 

 02 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – PLA TERRITORIAL 

 03 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT 

 04 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT - Plànol 1 

05 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT - Plànol 2-2 

06 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT - Plànol 3-2 

07 PLÀNOL D’INFORMACIÓ – PLA PARCIAL INDUSTRIAL XALAMEC 

 08 PLÀNOL D’ORDENACIÓ – ÀMBIT MODIFICACIÓ 

 09 PLÀNOL D’ORDENACIÓ – PLANEJAMENT MODIFICAT 10000 

 10 PLÀNOL D’ORDENACIÓ – PLANEJAMENT MODIFICAT 2500 
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5. ANNEXOS 
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5.1 FITXES CADASTRALS 
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