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1. MEMÒRIA
1. Justificació de la conveniència i oportunitat del POUM
Des de l’any 1991 l’instrument d’ordenació urbanística municipal de la Selva del Camp és les
Normes subsidiàries del planejament.
En el transcurs dels vint-i-quatre anys de vigència de les Normes subsidiàries, les previsions de
creixement (40,18ha) que es contemplaven inicialment s’han confirmat, i el nucli urbà de La
Selva del Camp s’ha estès fins a quasi doblar la superfície urbana i la seva població. La vila de
La Selva del Camp que l’any 1998, en la revisió de les Normes Subsidiàries, ocupava 87ha i
tenia 2.666 habitants, l’any 2011 ha crescut fins a ocupar 144ha i fins als 5.576 habitants.
Aquest important creixement urbanístic i demogràfic de la Selva del Camp, dins del marc
general de desenvolupament de Catalunya, ha estat motivat en particular pel creixement
industrial del municipi, el que ha impulsat el desenvolupament econòmic de la Selva del Camp,
amb la creació de llocs de treball i amb la necessitat de nous habitatges i serveis per a la
població; i també per la proximitat de Reus i Tarragona.
D’altra banda, des de l’any 2002 la legislació urbanística catalana va iniciar un procés de
renovació substancial que s’ha acabat concretant, amb la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010), la seva modificació Llei 3/2012 i el Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006).
En la nova legislació urbanística s’estableix que el Pla d’ordenació urbanística municipal és
l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi.
Finalment, el desenvolupament del planejament territorial, endegat pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, s’ha concretat amb el Pla
Territorial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12 de gener de 2010 per
acord del Govern de la Generalitat, entrant en vigor al ser publicat al DOGC núm. 5559, de 3
de febrer de 2010.
El Pla territorial del Camp de Tarragona (PTCT) estableix diverses determinacions sobre el nou
planejament urbanístic de La Selva del Camp, bàsicament sobre les possibilitats de creixement
de l’assentament urbà, sobre les diverses proteccions del sòl no urbanitzable i sobre les
infraestructures territorials. El nou Pla d’ordenació urbanística municipal de La Selva del Camp
s’haurà d’adequar a les determinacions del planejament territorial.
Ateses les consideracions anteriors, l’ajuntament de La Selva del Camp es proposa l’adaptació
a la legislació urbanística vigent mitjançant la redacció del Pla d’ordenació urbanística
municipal, com l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi, convenient i oportú
per a la determinació del desenvolupament urbanístic en els propers anys.
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2. Informació urbanística
2.1. Característiques del territori
2.1.1. Encaix territorial
El municipi de La Selva del Camp es troba al nord-est de la comarca del Baix Camp. S’estén
des de la plana fins als primers contraforts de la serra de la Mussara. Una tercera part
correspon a terrenys muntanyosos encara que d’escassa elevació. El municipi limita amb
l’Albiol al nord, l’Aleixar i Almoster a l’oest, i Reus al sud, de la comarca del Baix Camp; amb
Constantí al sud-est, un enclavament de Perafort i un altre de Morell, i amb Vilallonga del Camp
a l’est, del Tarragonès i amb Alcover al nord-est, de la comarca de l’Alt Camp. El punt més
enlairat del terme és el puig d’en Cama, de 717m, i el principal corrent d’aigua és la riera de la
Selva, afluent del Francolí.
El municipi comprèn la vila de la Selva del Camp, que n’és el cap, i les caseries de
Paretdelgada i de Sant Pere. El terme gaudeix de bones comunicacions: un ramal uneix la vila
amb la carretera C-14 de Reus a Montblanc. Una altra carretera, la TV-7048 la comunica amb
Reus per Almoster i Castellvell. Hi té parada el ferrocarril de Reus a Montblanc i Lleida. L’antic
camí de la Selva a l’Aleixar, la carretera TP-7013 / C-326, s’obre pas a través de la serra de la
Mussara pel coll de la Batalla (468m) i al sud quan travessa el terme es transforma en el Camí
a Tarragona, la C-422 / C-326. Altres carreteres locals, serien la TV-7046, que passa per el
polígon industrial i connecta el terme amb Alcover; i la TV-7223, que passa per davant del
Santuari de la Mare de Déu de Paretdelgada i va fins a Vilallonga del Camp.

El terme municipal té una superfície de 35,3 km2, i una població de 5.619 hab. (2011).
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2.1.2. Relleu i morfologia
La Llei d’urbanisme en l’article 9.4 estableix que “el planejament urbanístic ha de preservar de
la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.”
En el plànol d’informació I.1.h Pendents, a escala 1/30.000, s’identifiquen les pendents dels
terrenys del terme municipal, assenyalant sis pendents significatives urbanísticament.
- terrenys plans de fins al 2,5%
- terrenys de pendents suaus de fins al 5% aptes per passejar sense dificultats
- terrenys de pendents mitjanes de fins al 10%, aptes per caminar i circular
- terrenys de pendents fortes de fins al 15%, aptes per caminar per rampes graonades, i
circular amb dificultats
- terrenys de pendents molt fortes de fins al 20%, aptes per circular amb molta dificultat.
- terrenys de pendent superior al 20%, no aptes per circular
Com es pot observar en el plànol adjunt els terrenys de l’assentament urbà es troben en unes
vessants de pendents suaus, inferiors al 10%, i només es localitzen pendents superiors al 20%
en els marges de les fondalades lineals i dels tossals sobresortints de la part nord-oest del
municipi.
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En el plànol d’informació I.2.e Pendents nucli urbà, a escala 1/8.000 de l’entorn del nucli
urbà s’assenyalen en colors ataronjats les àrees de pendent inferior al 20%.
Tots els terrenys de la vessant a l’entorn de La Selva del Camp, en els que previsiblement es
desenvoluparan els futurs creixements no superen el pendent del 5%.

6

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL LA SELVA DEL CAMP * MEMÒRIA * AVANÇ PLANEJAMENT * JULIOL 2013

2.1.3. Geologia i riscos geològics
A instàncies de la Direcció General d’Urbanisme (DGU) de la Generalitat de Catalunya, el juny
de 2005, es va portar a terme la realització del Dictamen preliminar de Riscos Geològics a la
Selva del Camp (Baix Camp).
L’objectiu d’aquest dictamen és efectuar una avaluació preliminar de la perillositat geològica
natural per tal de determinar si en l’àmbit estudiat o en part d’aquest, existeixen indicis de què
es pugin produir processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui
evitar.
El dictamen es centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural corresponent a:
- Moviments de terreny (moviments de vessant i esfondraments)
- Inundabilitat
- Cons de dejecció
Les conclusions i recomanacions del present estudi són les següents:
“ A les subàrees A i B, en general, es recomana un manteniment adequat de les lleres dels
torrents, especialment en aquells punts on s’ha modificat antròpicament, i em el cas de noves
actuacions, es recomana efectuar un dimensionament adequat de les canalitzacions.
A la subàrea C, es recomana que prèviament a la instal·lació de qualsevol estructura o
planejament urbanístic, es realitzi un estudi hidràulic i geomorfològic de la riera de la Selva, que
analitzi la possibilitat de fenòmens d’erosió associats a torrentades i inundacions, i que
determini la necessitat de prendre mesures protectores.”

7

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL LA SELVA DEL CAMP * MEMÒRIA * AVANÇ PLANEJAMENT * JULIOL 2013

2.1.4. Hidrografia i risc d’inundació
En el plànol d’informació I.1e. Carenes i conques s’han grafiat les conques dels rius i
torrents existents en el terme municipal.
El terme municipal de La Selva del Camp aboca les aigües en la conca del riu Francolí i a la
conca de les rieres meridionals. Dins del terme municipal la conca del Francolí rep les aigües
de la riera de la Selva, que transcorre en direcció nord-oest a sud des de les Tres Aigües on
conflueixen el barranc del Gatellar, el barranc del Mas de Galofre i la riera de la Selva fins al
municipi del Morell on es troba amb el riu Francolí.
Conca del riu Francolí. Configura la meitat nord del terme municipal, i el travessa en direcció
nord-oest a sud-est en un tram d’uns 7 km. Es tracta d’una fondalada d’aproximadament d’uns
2km en el seu inici i d’uns 4km d’amplada al final del terme, amb unes vessants suaus i
extenses. Les aigües de la riera de la Selva, el torrent de Cassans o el torrent de Sant Ramon
configuren aquesta conca.
Conca de les rieres meridionals. Situada al sud del terme municipal, aboca les aigües de
petits torrents i barrancs, com el barranc de la Coma, el torrent de la Llebreta, el torrent d’en
Bartra, la Riera, etc., que s’originen a la serra de la Mussara i que després d’un curt recorregut
desemboquen directament al Mediterrani.
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2.1.4.a) Planificació de l’espai fluvial de la conca del riu Francolí.
En l’estudi fet per l’Agència Catalana de l’Aigua per l’Avaluació preliminar del risc d’inundació a
les Conques internes de Catalunya, el juny de 2011, en el plànol Delimitació dels trams de les
àrees amb risc potencial significatiu d’inundació observem que només identifica una xarxa
principal d’aigua, la riera de la Selva, que pertany a la Conca del riu Francolí i que aquesta
xarxa principal no disposa de cap tram potencialment inundable en el seu pas pel terme de la
Selva del Camp.

En l’estudi de Planificació de l’espai fluvial de la conca del riu Francolí, desembre de 2010,
s’assenyalen les línies d’inundabilitat per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys que
segons els criteris de l’ACA delimiten la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable.
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2.1.5. Espais d’interès natural
La major part del terme municipal de la Selva del Camp, a excepció de l’entorn immediat del
nucli urbà, unes 3.276 ha, corresponents aproximadament al 92,56% de la seva superfície, està
inclòs dins de sòls de protecció; tot i que només una petita part correspon a espais naturals
protegits, exactament unes 13,88ha, que corresponen a l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000
Muntanyes de Prades, que s’estén per un total de 22.066 ha. El PEIN defineix aquest espai
com un dels espais naturals de més interès per a Catalunya per la seva extensió, la seva
singularitat geomorfològica, i la diversitat i singularitat biològica excepcionals que té.
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En el plànol d’informació I.1.j Àmbits i elements de connexió natural, a escala 1/30.000 del
terme municipal s’assenyalen aquests espais d’interès natural i els sòls de protecció territorial.
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2.1.5. Afectacions per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.
Segons el Real Decreto 368/2011, d’11 de març de 2011 i publicat al BOE el 31 de març del
mateix any, en el seu article 4, apareix la Selva del Camp, com a municipi afectat per les
servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.
En el seu article 5, es diu, “los organismos del Estado, así como los autonómicos y
municipales, no podrán autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios
y zonas afectadas por dichas servidumbres aeronáuticas, sin previa resolución favorable del
Ministerio de Fomento, conforme lo establecido en el artículo 29 del Decreto 584/1972, de 24
de febrero, de servidumbres aeronáuticas”.
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2.2. Característiques de la població
2.2.1. Estadística bàsica territorial. Idescat La Selva del Camp 2011
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2.2.2. Població i previsions d’evolució
En el quadre que segueix es recull l’evolució de la població de La Selva del Camp des de l’any
1960 fins al 2012. Amb aquestes dades s’obtenen els índex de creixement anual de la població
en períodes d’un any, cinc anys, deu anys i vint anys.
Aplicant els índex de creixement anual de l’any 2012, corresponents als increments dels
darrers 10 anys, 20 anys i 30 anys, s’obtenen unes projeccions de creixement de la població
actual en els 25 anys següents.
POUM SELVA DEL CAMP - PROPOSTA
ANY

POBLACIÓ

1960
1970
1975
1981
1986
1991
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

INCREMENT

INCREMENT

ANUAL

ANUAL- 5 ANYS

2.695
3.225
3.160
3.220
3.351
3.458
3.767
3.949
4.034
4.103
4.290
4.385
4.507
4.628
4.821
4.983
5.097
5.238
5.376
5.477
5.576
5.619

1,97%
-0,40%
0,32%
0,81%
0,64%
1,79%
2,42%
2,15%
1,71%
4,56%
2,21%
2,78%
2,68%
4,17%
3,36%
2,29%
2,77%
2,63%
1,88%
1,81%
0,77%

INCREMENT

INCREMENT

INCREMENT

ANUAL- 10 ANYSANUAL- 20 ANYS ANUAL- 30 ANYS

-0,40%
0,32%
0,81%
0,64%
1,79%
2,03%
2,08%
2,23%
2,78%
2,73%
2,83%
2,94%
3,50%
3,23%
3,25%
3,24%
3,23%
2,72%
2,38%
2,05%

-0,01%
0,55%
0,74%
1,24%
1,49%
2,08%
2,07%
2,41%
2,44%
2,53%
2,86%
3,11%
3,57%
3,23%
3,26%
3,33%
3,35%
3,00%
2,81%

0,91%
1,09%
1,40%
1,44%
1,66%
1,72%
1,82%
2,12%
2,31%
2,44%
2,48%
2,56%
3,08%
3,07%
3,06%
2,98%

1,75%
1,86%
1,92%
1,99%
2,39%
2,42%
2,44%
2,40%

POBLACIÓ LA SELVA DEL CAMP 2012 - 2037

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
INCREMENT

INDEX ANUAL - 10 ANYS

INDEX ANUAL - 20 ANYS

2,81%

2,98%

INDEX ANUAL - 30 ANYS
2,40%

POBLACIÓ

INCREMENT

POBLACIÓ

INCREMENT

POBLACIÓ

INCREMENT

PREVISTA

ANUAL

PREVISTA

ANUAL

PREVISTA

ANUAL

158
163
167
172
177
182
187
192
197
203
209
215
221
227
233
240
247
254
261
268
276
283
291
299
308

5.619
5.786
5.958
6.135
6.318
6.506
6.700
6.899
7.104
7.315
7.533
7.757
7.988
8.226
8.471
8.723
8.983
9.250
9.525
9.808
10.100
10.401
10.711
11.030
11.358
11.696

167
172
177
183
188
194
199
205
211
218
224
231
238
245
252
260
267
275
283
292
301
310
319
328
338

5.619
5.754
5.892
6.034
6.179
6.328
6.480
6.636
6.795
6.958
7.125
7.296
7.471
7.651
7.835
8.023
8.216
8.413
8.615
8.822
9.034
9.251
9.473
9.701
9.934
10.173

135
138
142
145
149
152
156
159
163
167
171
175
180
184
188
193
197
202
207
212
217
222
228
233
239

5.619
5.777
5.940
6.107
6.279
6.456
6.638
6.825
7.017
7.214
7.417
7.626
7.841
8.062
8.289
8.522
8.762
9.009
9.263
9.524
9.792
10.068
10.351
10.642
10.941
11.249

5.630

6.077

4.554
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2.2.3. Habitatges i previsions d’evolució
Segons les dades de l’ IDESCAT el nombre d’habitatges de La Selva del Camp l’any 2001 era
de 1.883, dels quals 1.443 eren habitatges principals, 81 eren habitatges de segona residencia
i 359 estaven buits.
La població de La Selva del Camp l’any 2001 era de 4.290 persones, pel que l’ocupació mitjana
dels 1.883 habitatges principals era de 2,27 persones/habitatge.
Actualment, la població és de 5.619 habitants, i segons les dades aportades per l’Ajuntament el
nombre de d’habitatges és de 2.643, per tant l’ocupació mitjana actual és de 2,13
habitants/habitatge.

Respecte al consum del sòl, que és un índex que explica la intensitat d’ús del sòl qualificat, els
resultats són els següents:

SÒL TRANSFORMAT, calculat sobre fotoplànol
SÒL NO INDUSTRIAL CONSUMIT
SÒL INDUSTRIAL CONSUMIT
TOTAL
Habitants per Habitatge

SUP.SÒL
TRANSFORMAT

852.386
954.501
1.806.887

DENSITAT
Persones/Ha

65
58
31

HABITANTS

5.619
2,13

CONSUM SÒL
m2sòl/habitant

152
170
322

NOMBRE
HABITATGES

2.643

CONSUM SÒL
m2sòl/habitatge

323
361
684

Respecte al consum del sòl transformat de sòl rústec a sòl urbà respecte al nombre d’habitants,
indica que cada persona de la Selva del Camp consumeix un total de 322 m2 de sòl, essent per
ús industrial el 53% del total.
Aquest consum de sòl per habitant va augmentant constantment; entorn l’any 1920 el sòl
consumit per a l’ús urbà era entorn dels 150.000 m2 i la població de 3000 habitants, el que
donava un consum de sòl urbà de 50 m2sòl/habitant.
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2.3. Planejament territorial i sectorial
2.3.1. Pla territorial del Camp de Tarragona (PTCT)
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament el gener de 2010 per
acord del Govern de la Generalitat, va entrar en vigor al ser publicat al DOGC 5559 el dia 3 de
febrer de 2010.
Les determinacions del Pla territorial abasten als tres sistemes territorials bàsics: els espais
oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat.

2.3.1.a) Sistema d’espais oberts
Segons el plànol Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures, Baix
Camp, en el terme municipal de La Selva del Camp, el PTCT distingeix els següents tipus
bàsics de sòl en els espais oberts:

2.3.1.a) 1. Sòl no urbanitzable de protecció especial (NU1)
Definició
Segons l’article 2.6 de la normativa del PTCT, 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.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article 2.7
de la normativa del PTCT. Amb caràcter general aquest sòl ha de mantenir la condició d’espai
no urbanitzat, sens perjudici de la precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4
de la normativa del PTCT. Amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable
pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera
justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir
definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al
patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. En els sòls
de protecció especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article.
Qualificació
En el municipi de La Selva del Camp formen part dels sòls de protecció especial els espais
inclosos dins la Xarxa Natura 2000, espai PEIN Muntanyes de Prades. Aquest espai es situa a
la part nord-oest del terme.
També s’inclouen en aquesta categoria de sòl de protecció especial, els connectors:
32: Puig d’en Cama i Rocanys *
Connector de muntanya mitjana format per un conjunt d’elevacions notables, eminentment
forestades, sobre substrat silici, amb extensos alzinars i carrascars especialment en les
bagues. A les solanes i tocant a la plana domini de brolles i matollars, amb algunes espècies
destacables. La riera de la Selva i la del Salt conserven comunitats de ribera força ben
desenvolupades. Pel que fa a la fauna, cal destacar algunes parelles de duc i rapinyaires
forestals i és zona de cacera de l’àguila cuabarrada.
59: Riera de la Selva *
Connector entre les Muntanyes de Prades i el riu Francolí a través d’una matriu agrícola d’alt
rendiment econòmic. Ambient fluvial dominat per les bardisses i la canya, però també per
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herbassars megafòrbics nitròfils i humits, tamarigars, alocs, i per vegetació pròpia de codolars
fluvials. A prop formacions forestals, normalment disposades en filera i conreus de regadiu de
fruita dolça i avellaners. Corredor usat pels mamífers en els seus desplaçaments en una àrea
molt fragmentada per tot tipus de barreres.

I l’espai:
54: Camps del Francolí *
Espai agrícola de valor que es manté força lliure d’edificacions i instal·lacions i que constitueix
per la seva posició un element rellevant per al reforçament de la connectivitat ecològica en
sentit transversal entre la Serra de Prades, el Francolí i el Gaià per l’interior dels grans espais
agraris del Camp de Tarragona. Barreja de conreus d’avellaners i altres fruiters i alguns retalls
de pinedes de pi blanc, brolles de romaní i bardisses. Presència abundant de basses d’aigua
dolça.
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2.3.1.a) 2. Sòl no urbanitzable de protecció territorial
Definició
Segons l’article 2.8 de la normativa del PTCT, correspon a 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.
El Pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i
en conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient
interès territorial:
a) L’interès agrari i/o paisatgístic.
b) El potencial interès estratègic.
c) La preservació de corredors d’infraestructures.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article 2.9
de la normativa del PTCT. Amb caràcter general aquest sòl haurà de mantenir majoritàriament
la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no
urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en
aquest article i si, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en
sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert
mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió
urbanística corresponent.
Qualificació
En el municipi de la Selva del Camp el PTCT assenyala com a sòl de protecció territorial
d’interès agrari i/o paisatgístic (NU2) els Camps de la Selva on predominen els conreus
llenyosos i constitueixen el reducte principal de l’avellaner a Tarragona –tot i que aquest conreu
perd posicions davant l’avanç de les oliveres– cosa que confereix a aquest espai un rellevant
interès des del punt de vista identitari. Encara que aquests terrenys tenen un cert grau
d’artificialització, aquesta no és tan elevada com a les rodalies de Reus i de Valls. L’espai
conserva encara un patró de parcel·lació agrícola i de poblament característic, amb abundància
de masos, sovint molt senzills però de grans dimensions. Es tracta d’un paisatge de plana
agrícola arbrada que és alhora uniforme i divers. A més la seva situació al peu dels contraforts
de les serres de Puig d’en Cama afegeix a aquests valors agraris el de posició, en constituir
una gran peça d’espai obert a mantenir lliure en les proximitats de la ciutat de Reus.
a06. Camps d’Almoster i la Selva
a07. Camps del Francolí
Com a sòl de protecció territorial de preservació de corredors d’infraestructures (NU3),
assenyala una franja paral·lela a la carretera C-14 que va de Reus a Montblanc.
c04. Arc Reus-Valls
I el PTCT, assenyala com a sòl de protecció territorial de riscos i afectacions (NU4) els
territoris immediats que genera l’aeroport de Reus i que suposen una limitació a l’extensió
residencial.
b04. Aeroport de Reus
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2.3.1.a) 3. Sòl no urbanitzable de protecció preventiva (NU5)
Definició
Segons l’article 2.10 de la normativa del PTCT, 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.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article
2.11 de la normativa del PTCT. Amb caràcter general aquest sòl està subjecte a les limitacions
que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable. Els plans d’ordenació
urbanística municipal podran, si s’escau, classificar com a urbanitzable aquelles peces de sòl
de protecció preventiva que tinguin la localització i proporció adequades en funció de les
opcions d’extensió urbana que el pla d’ordenació urbanística municipal adopti.
Qualificació
Correspon a la resta de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable que no formen part dels
de protecció especial o territorial.
El PTCT considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que, mitjançant
el planejament d’ordenació urbanística municipal i d’acord amb l’estratègia que el Pla assigna a
cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau.
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2.3.1.b) Sistema d’assentaments
El Pla identifica diferents sistemes plurimunicipals d’assentaments, cadascun dels quals està
conformat per l’agrupació dels nuclis i municipis que mantenen, al voltant d’un node central,
una relació preferent i més estreta.
El sistema Baix Camp coincideix amb la comarca del Baix Camp. Inclou els 28 municipis de la
comarca: Albiol, Alforja, Almoster, Arbolí, Borges del Camp, Botarell, Cambrils, Capafonts,
Castellvell del Camp, Colldejou, Duesaigües, l'Aleixar, l'Argentera, la Febró, Hospitalet de
l’Infant-Vandellós, Maspujols, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Prades, Pratdip, Reus,
Riudecanyes, Riudecols, la Selva del Camp, Vilanova d'Escornalbou, Vilaplana i Vinyols i els
Arcs.
El sistema del Baix Camp es relaciona directament amb els sistemes de Tarragonès, Alt Camp,
Conca de Barberà i Priorat, tots ells dins el Camp de Tarragona, i amb els sistemes de Móra
d’Ebre/Móra la Nova i el sistema litoral nord en les Terres de l’Ebre.
La seva població el 2007 era de 180.196 habitants, essent un 31% de l’àmbit del Camp de
Tarragona per darrera només del Tarragonès, el qual suposa un 40% de l’àmbit, en termes de
població.
L’apartat 5 de la Memòria del Pla territorial, defineix el sistema d’assentaments urbans, i dins
del sistema del Baix Camp, el Pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a
l’escenari 2026 un paper territorial determinat, i per aconseguir els seus objectius assigna a
cadascun dels nuclis de població l’estratègia de desenvolupament urbanístic que es detalla a
continuació:
A La Selva del Camp el Pla li assigna una estratègia de creixement mitjà com a únic nucli
del seu municipi, atès el paper nodal que juguen, l’adequació dels terrenys confrontants, la
posició territorial i l’accessibilitat.
Per desenvolupar aquesta estratègia els plans d’ordenació urbanística municipal podran fer
majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que el que resulta de la seva pròpia
demanda endògena, si bé les àrees de sòl urbanitzable que es prevegin hauran de ser
proporcionals a les dimensions de l’àrea urbana existent. Segons aquest criteri, el Pla estableix
com a límit dins el seu horitzó temporal que la superfície de sòl pendent de desenvolupament,
no ha d’excedir, en conjunt, el 60% de la superfície de sòl consolidat a hores d’ara.

2.3.1.c) Sistema d’infraestructures de mobilitat
El Pla fa una proposta global de l’estructura funcional de la xarxa viària del Camp de Tarragona
en l’escenari 2026, que es grafia en el plànol “model territorial” a escala 1/150.000, mitjançant
la definició de cinc tipologies de vies per al trànsit rodat: les autopistes i autovies, les vies
estructurants primàries, les vies estructurants secundàries, les vies estructurants suburbanes i
les vies integrades.
La xarxa viària territorial que preveu aquest pla dins del terme municipal de La Selva del Camp
està constituïda per:
Vies estructurants primàries
-

Carretera C-14 de Reus a Montblanc, condicionament de la via ja realitzada

Xarxa ferroviària
I pel que fa a la millora de la integració urbana del ferrocarril actual, cal considerar l’adaptació
d’un baixador de viatgers vinculat als polígons industrials de la Selva del Camp
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PLÀNOL A - MODEL TERRITORIAL
Sistema d’espais oberts. Categories de sòl
Sistema d’assentaments. Estructura nodal
Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. Xarxa viària i ferroviària

PLÀNOL B - ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT
Sistema d’assentaments. Estratègies de desenvolupament
Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. Propostes xarxa viària i ferroviària
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PLÀNOL - ESPAIS OBERTS, ESTRATÈGIES D’ASSENTAMENTS
I ACTUACIONS D’INFRAESTRUCTURES – BAIX CAMP
Sistema d’espais oberts. Categories de sòl
Sistema d’assentaments. Estratègies de desenvolupament
Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. Propostes xarxa viària i ferroviària
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2.3.2. Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona (PDUCT),
provisional desembre 2010
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2.4. Planejament urbanístic municipal vigent
2.4.1. Normes subsidiàries 1991-2013
La Selva del Camp té la seva normativa urbanística basada en les Normes Subsidiàries
aprovades des de l’any 1991.
L’any 1998, després de 7 anys, es va fer una revisió de les Normes Subsidiàries de
Planejament de la Selva del Camp que es van aprovar definitivament per acord de la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona de 14 d’octubre de 1998, publicat al DOGC 2764 de 12 de
novembre de 1998.
L’any 2005 després de 14 anys de vigència de les Normes subsidiàries es van refondre les
normes urbanístiques, incorporant totes les modificacions puntuals de Normes subsidiàries que
afectaven a la normativa urbanística, amb la finalitat de publicar-les al DOGC 4429 de 19 de
juliol de 2005, per fer efectiva la seva vigència, en compliment de la legislació urbanística.
2.4.1.a) Model d’assentament territorial
El model d’assentament territorial proposat en les Normes subsidiàries de l’any 1998 va optar
per mantenir i ampliar el nuclis urbà existent preveient nous assentaments urbans i industrials.
Normes subsidiàries vigents. Règim del sòl
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2.4.1.b) Xarxa viària territorial
La xarxa de comunicacions es fonamenta en l’eix sud-nord Reus-Montblanc (C-14), que en els
darrers anys ha millorat substancialment degut al desdoblament de l’autovia, complementat
amb unes carreteres que surten en radial des de el nucli en direcció nord-oest a Alforja (TV7013), oest a Almoster (TV-7048), sud-est a Constantí (C-422) i est a Vilallonga del Camp (TV7223).
A nivell d’infraestructures, cal destacar el pas del ferrocarril (línia Reus-Lleida) paral·lel a
l’autovia C-14, delimitant la vila en la seva part est.
2.4.1.c) Sòl no urbanitzable
Les Normes subsidiàries van preservar el sòl no urbanitzable dels processos d’urbanització
amb la finalitat d’intentar posar fre a la proliferació indiscriminada de construccions amb destí
diferent dels usos agrícoles, ramaders i forestals.
En la modificació puntual de les Normes Subsidiàries número 9 “sòl rural i activitats” es proposa
una nova regulació, en el sentit de regular els usos i construccions en sòl rural (sòl no
urbanitzable) i eliminar les referències que es feien al sòl qualificat com “agregat rural”, en el
que es permetia ampliar construccions destinades a habitatge.
El sòl rural comprèn els sectors de sòl no urbanitzable del terme municipal, tant en secà com
en regadiu, en què no es permeten els processos d’urbanització de caràcter urbà, i es
preserven d’edificacions o d’instal·lacions que no tinguin característiques totalment compatibles
amb el seu destí agrícola, o la seva funció d’espai obert o forestal, la protecció del qual és un
objectiu.
La protecció s’accentua en les àrees de protecció forestal (PF) al nord-oest del terme
municipal.
També es protegeixen de forma especial els llocs d’interès històric-artístic-cultural.
2.4.1.d) Model d’implantació urbana
Les directrius generals del desenvolupament urbanístic actual de La Selva del Camp es basen
en el desenvolupament dels ravals que envolten l’antiga ciutat emmurallada, i amb un eixample
que es desenvolupa cap a la línia de ferrocarril.
El nucli també compta amb una zona industrial entre la via del tren i l’autovia C-14, que en els
darrers anys ha saltat la via del tren i s’ha situat a l’altre costat de la riera de la Selva, entre
aquesta i un disseminat industrial que es troba al límit del terme amb al nucli d’Alcover.
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2.4.1.e) Xarxa viària urbana
El creixement urbanístic de la Selva del Camp proposat en les Normes subsidiàries es centra
en la millora substancial de la xarxa viària urbana mitjançant la proposta d’un model de
creixement al llarg d’una avinguda de circumval·lació pel sud-oest, immediata al nucli vell,
l’eixample i les urbanitzacions de xalets, que dona continuïtat urbana al futur creixement
residencial, i aporta una nova connectivitat al nucli urbà consolidat, des de diferents carrers que
la connecten radialment amb l’anell perimetral que envolta el nucli històric.
Amb la nova avinguda tots els desplaçaments transversals entre les diverses àrees urbanes
externes es realitzen sense necessitat de confluir en el raval central i per tant permet
descongestionar l’anella perimetral que envolta el nucli antic.
Els usos industrials s’han desenvolupat al llarg de l’avinguda de l’Alumini, a l’altre costat de la
riera de la Selva; l’altre zona industrial al llarg de l’avinguda del Progrés, entre la via del tren i la
carretera C-14.

2.4.1.f) Sistema d’espais lliures
L’estructura d’espais lliures actual respon a un conjunt de petites places que configuren els
espais urbans singulars. La plaça de Sant Andreu davant de l’església, la plaça Major davant
de la Casa de la Vila, la plaça de Palma en el portal de Sant Rafael i la plaça del Porta d’Avall; i
Parcs al voltant d’equipaments com el Parc del Baix Camp (llar d’avis i escola de música), l’Hort
d’Iglésies (IES Puig i Ferreter) i el Parc del Centre d’Atenció Primària.
Els objectius de les Normes subsidiàries respecte a la proposta d’espais lliures de la Selva del
Camp es concreta en una estructura d’espais lliures amb una distribució equilibrada en el
conjunt de la vila i la seva continuïtat amb passeigs o places, com passa amb el camí a l’escola
al Raval de Sant Rafael o el Passeig de l’Estació, a més de reequilibrar les zones menys
dotades de les àrees urbanes de creixement.
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2.4.1.g) Sistema d’equipaments
Les Normes subsidiàries formulen la proposta de reequipament del sòl urbà mitjançant la
distribució de diversos solars d’equipaments en l’entorn del sòl urbà consolidat. Aquests nous
equipaments comprenen l’ampliació de la zona esportiva, l’ampliació de la zona escolar amb
una escola bressol, la reordenació i ampliació de la depuradora millorant la seva funcionalitat i
l’accés, i l’ampliació del cementiri.
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2.4.1.h) Qualificació del sòl urbà
En el nucli urbà consolidat les Normes subsidiàries distingeixen les diverses zones que
configuren les diferents àrees del teixit urbà, per tal de regular mitjançant la normativa
urbanística les edificacions i els usos urbans. S’estableixen dotze zones residencials, cinc
zones industrials i una zona hotelera. Aquestes zones són les següents:
Zona CA. Casc antic
Zona EA. Eixample antic
Zona EM.
Zona PF.
Zona PA.
Zona VD.
Zona VL.

Eixample modern
Edificació plurifamiliar
Edificació plurifamiliar aïllada
Ordenació de volumetria detallada
Ordenació de volumetria lineal

Zona CR. Edificació unifamiliar entre mitgeres
Zona UR. Edificació unifamiliar en renglera
Zona CP. Edificació unifamiliar de cases aparellades
Zona CJ. Edificació unifamiliar aïllada
Zona AU. Edificació aïllada unifamiliar
Zona I.
Zona PI.
Zona MI.
Zona GI.
Zona U.

Indústria entre mitgeres
Indústria aïllada petita
Indústria aïllada mitjana
Indústria aïllada gran
Parc activitats

Zona ZH.

Zona hotelera
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2.4.2. Modificacions puntuals de les normes
MNS-1. Modificació puntual de les NSP, pel que fa a la perllongació del vial Av. Llibertat;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 1997/000663/T)
Urbanització Avinguda Luther King
Aprovació definitiva CUT: 10 de desembre de 1997
Publicació DOGC número ---- de 3 de març de 1998
MNS-2. Modificació puntual de les NSP, en relació amb la qualificació de dues illes
confrontades amb el carrer Pau; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del
Camp. (Exp. 2000/000756/T)
Canvi de zonificació de CP a EM.
Aprovació definitiva CUT: 3 d’octubre de 2001
Publicació DOGC número 3553 de 15 de gener de 2002
MNS-3. Modificació puntual de les NSP, quant al canvi de qualificació a sòl urbanitzable
industrial d’11ha; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp.
2001/000147/T)
PPI-Argenteria. Canvi qualificació urbanística de SNU a PP de Desenvolupament Industrial.
Aprovació definitiva CUT: 7 de març de 2001
Publicació DOGC número 3438 de 22 de juny de 2001
MNS-4. Modificació puntual de les NSP, quant a les alineacions de la façana prolongada
amb l’Av. Llibertat (UAR 8 i 12); presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del
Camp. (Exp. 2001/000207/T)
UAR-8 i UAR-12. Noves alineacions.
Aprovació definitiva CUT: 5 d’abril de 2001
Publicació DOGC número 3415 de 22 de juny de 2001
MNS-5. Modificació puntual de les NSP, en relació al canvi de classificació com a sòl
urbà d’ús industrial a la zona de Macresac; presentada a instància de l’Ajuntament de la
Selva del Camp. (Exp. 2002/002671/T)
Variació qualificació urbanística i cessions de zona verda i equipament.
Nova clau GId (zona de gran indústria)
Aprovació definitiva CUT: 3 de juliol de 2002
Publicació DOGC número ---- de 11 de novembre de 2002
MNS-6. Modificació puntual de les NSP, pel que fa a la zona del camí Vell de Reus;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2003/006158/T)
PPR-6 El Vilar. Canviar la classificació de SNU a Sòl Urbanitzable Residencial.
Aprovació definitiva CUT: 21 de maig de 2003
Publicació DOGC número 3980 de 3 d’octubre de 2003
MNS-7. Modificació puntual de les NSP, consistent en el canvi de qualificació urbanística
d’un sector de la zona del camí d’Alcover i ampliació de l’accés a la zona d’equipaments;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2004/012416/T)
PPI-Xalamec. Variació qualificació urbanística de SNU a Sòl Urbanitzable Delimitat Industrial.
Sector La Rasa. Canvi qualificació urbanística de SNU a Sistema General – Viari.
Aprovació definitiva CUT: 21 de juny de 2004
Publicació DOGC número 4328 de 14 d’octubre de 2004
MNS-8. Modificació puntual de les NSP, per admetre l’ús hoteler a la zona de la rotonda
de la carretera de Vilaplana; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del
Camp. (Exp. 2004/014647/T)
Nova Clau ZH (zona hotelera)
Aprovació definitiva CUT: 1 de desembre de 2004
Publicació DOGC número ---- de 11 de març de 2005
MNS-9. Modificació puntual de les NSP número 9 en relació al sòl rural i activitats;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2007/026223/T)
Adaptació de les NNSS a l’entrada en vigor de la Llei 2/2002, d’Urbanisme de Catalunya.
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Nova regulació dels articles 43 i 44 de les NNSS, i eliminació del sòl qualificat com a “agregat
rural”.
Extensió a tots els polígons industrials, la regulació continguda al polígon industrial Xalamec.
Aprovació definitiva CUT: 8 de març de 2007
Publicació DOGC número 4886 de 18 de maig de 2007
MNS-10. Modificació puntual de les NSP número 10, Raval de Sant Pau; presentada a
instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2007/030287/T)
Protecció l’estructura de les edificacions del Raval de Sant Pau, nova clau EAa (Cases de
l’Eixample antic provinent del Raval de Sant Pau)
Aprovació definitiva CUT: 17 de gener de 2008
Publicació DOGC número 5157 de 20 de juny de 2008
MNS-11. Modificació puntual de les NSP número 11, carrer de la Pau; presentada a
instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2007/028811/T)
Canvi de classificació urbanística de AP a EMb, nova subclau, Eixample Modern.
Aprovació definitiva CUT: 14 de març de 2008
Publicació DOGC número 5141 de 29 de maig de 2008
MNS-12. Modificació puntual de les NSP número 12, referent a l’àmbit “Hidesa”;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2008/032341/T)
Classificació l’àmbit dels terrenys de la indústria Hidesa com a Sòl Urbà i cessió espais de zona
verda i equipaments.
Nova clau MIa-Hidesa (zona industrial mitjana – Hidesa)
Aprovació definitiva CUT: 12 de març de 2009
Publicació DOGC número 5387 de 26 de maig de 2009
MNS-13. Modificació puntual de les NSP número 13, en l’àmbit de les UAR-3 i UAR-4;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2008/030702/T)
UAR 3 i 4 – Passeig del Tren. Reordenació del sector.
Noves qualificacions urbanístiques residencials. Zona VD (volumetria detallada), VDc
(volumetria detallada comercial) i VL (volumetria lineal)
Aprovació definitiva CUT: 9 de juliol de 2008
Publicació DOGC número 5347 de 26 de març de 2009
MNS-14. Modificació puntual de les NSP número 14, escola bressol a la zona escolar;
presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2008/034009/T)
Canvi de qualificació urbanística de SNU per Equipament.
Aprovació definitiva CUT: 21 de maig de 2009
Publicació DOGC número 5434 de 3 d’agost de 2009
MNS-15. Modificació puntual de les NSP número 15; presentada a instància de
l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2008/031881/T)
Intercanvi de qualificació urbanística de Espais Lliures i Zones Verdes a Equipament.
Aprovació definitiva CUT: 2 de juliol de 2008
Publicació DOGC número 5213 de 10 de setembre de 2008
MNS-16. Modificació puntual de les NSP número 16, que afecta a la parcel·la B del sector
industrial Silva; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp.
2008/033130/T)
Reparcel·lació àmbit industrial.
Noves zones: clau MIbL (zona industrial mitjana logística), MIbT (zona industrial mitjana
terciari) i U (parc activitats).
Aprovació definitiva CUT: 5 de febrer de 2009
Publicació DOGC número 5376 de 11 de maig de 2009
MNS-17. Modificació puntual de les NSP número 17 “Liasa-alçades”; presentada a
instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2009/036068/T)
Modificació article 37 per fer viable transformació d’ús industrial a residencial.
Aprovació definitiva CUT: 21 de maig de 2009
Publicació DOGC número 5477 de 5 d’octubre de 2009
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MNS-18. Modificació puntual de les NSP número 18 “Liasa-àmbit”; presentada a
instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2009/036616/T)
Modificació article 37 per fer viable transformació d’ús industrial a residencial.
Aprovació definitiva CUT: 9 de desembre de 2009
Publicació DOGC número 5533 de 24 de desembre de 2009
MNS-19. Modificació puntual de les NSP número 19 “Nucli antic i tanques”; presentada a
instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp. 2009/035880/T)
Modificació de la normativa per protegir l’estructura de les edificacions del nucli antic.
Aprovació definitiva CUT:
Publicació DOGC número 5513 de 25 de novembre de 2009
MNS-20. Modificació puntual de les NSP número 20, en relació a l’àmbit de la
Cooperativa; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp.
20011/045693/T)
Modificació article 37 per fer viable transformació d’ús industrial a residencial.
Aprovació definitiva CUT: 24 de febrer de 2012
Publicació DOGC número 6131 de 18 de maig de 2012
MNS-21. Modificació puntual de les NSP número 21, en relació a l’àmbit “Illa Convent de
Sant Agustí”; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp.
20011/043798/T)
Canvi de qualificació de CRa (cases en renglera) a Ea (equipament privat sanitari-assistencial i religiós).
Nova clau sistema equipament privat: Ea (equipament privat sanitari-assistencial i religiós).
Aprovació definitiva CUT: 4 d’abril de 2012
Publicació DOGC número 6112 de 20 d’abril de 2012
MNS-22. Modificació puntual de les NSP número 22, en relació a l’àmbit del Convent de
Sant Rafael PAU-R3; presentada a instància de l’Ajuntament de la Selva del Camp. (Exp.
20011/045774/T)
PAU-R3. Canvi de qualificació de CR a Verd Públic i Equipament.
Noves claus residencials: CRb (cases en renglera) i PAhpp (plurifamiliar aïllada)
Aprovació definitiva CUT: 24 de febrer de 2012
Publicació DOGC número 6131 de 18 de maig de 2012
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2.4.3. Planejament derivat
2.4.3.a) Plans parcials
PP-1. Pla parcial Silva (Exp. 1991/000378/T)
Aprovació definitiva CTUT: -Publicació DOGC número ---- de 2 de novembre de 1994
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-2. Pla parcial industrial la Drecera (Exp. 1993/000109/T)
Aprovació definitiva CTUT: 11 de maig de 1994
Publicació DOGC número ---- de 2 de novembre de 1994
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-3. Pla parcial del sector PP3 Mas Iglèsies (Exp. 1993/000266/T)
Aprovació definitiva CTUT: 10 de novembre de 1993
Publicació DOGC número ---- de 31 de gener de 1994
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-4. Pla parcial industrial Pedrafita (Exp. 1997/000194/T)
Aprovació definitiva CTUT: 30 de setembre de 1997
Publicació DOGC número ---- de 30 de desembre de 1997
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-5. Pla parcial industrial PPI-2 “Mil·lènium” (Exp. 1998/000327/T)
Aprovació definitiva CTUT: 14 d’octubre de 1998
Publicació DOGC número ---- de 10 de novembre de 1998
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-6. Pla parcial d’ordenació PPR-2 “Hort Iglèsies” (Exp. 2000/000597/T)
Aprovació definitiva CTUT: 7 de febrer de 2001
Publicació DOGC número ---- de 28 de maig de 2001
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-7. Pla parcial industrial l’Argenteria (Exp. 2001/000363/T)
Aprovació definitiva CTUT: 9 de maig de 2001
Publicació DOGC número ---- de 25 de juliol de 2001
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PP-8. Pla parcial del sector la Rasa de Batlle PPR-1 (Exp. 2001/000663/T)
Aprovació definitiva CTUT: 5 de juny de 2003
Publicació DOGC número ---- de 29 de maig de 2003
Publicació DOGC ---- de
PP-9. Pla parcial industrial Xalamec (Exp. 2004/013882/T)
Aprovació definitiva CTUT: 22 de setembre de 2004
Publicació DOGC número ---- de 26 de gener de 2005
Publicació DOGC ---- de
PP-10. Pla parcial residencial PPR-6 (Exp. 2004/015640/T)
Aprovació definitiva CTUT: 27 d’octubre de 2005
Publicació DOGC número ---- de 27 de gener de 2006
Publicació DOGC ---- de
PP-11. Pla parcial residencial PPR-5 “Hort del Planter” (Exp. 2005/019891/T)
Aprovació definitiva CTUT:
Publicació DOGC número ---- de
Publicació DOGC ---- de
MPP-1. Modificació puntual del Pla parcial industrial la Drecera (Exp. 1994/000443/T)
Aprovació definitiva CTUT: 13 de juliol de 1994
Publicació DOGC número -- de 21 d’octubre de 1994
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
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MPP-2. Modificació puntual número 1 del Pla parcial residencial Hort Iglésies (Exp.
2004/014984/T)
Aprovació definitiva CTUT:
Publicació DOGC número -- de
Publicació DOGC ---- de

2.4.3.b) Plans especials i estudis de detall
PE-1. Pla especial de Millora Urbana número 1 “Camí de Tarragona” (Exp. 1992/000369/T)
Aprovació definitiva CTUT: 7 d’octubre de 1992
Publicació DOGC número – de 21 de gener de 1994
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PE-2. Pla especial de Millora Urbana número 2 “la Ràpita” (Exp. 1992/000816/T)
Aprovació definitiva CTUT: 20 de gener de 1994
Publicació DOGC número – de 11 de març de 1994
Publicació DOGC 4985 de 10 d’octubre de 2007
PE-3. Pla especial d’ordenació volumètrica de la Unitat d’actuació número 14 (Exp.
2006/021431/T)
Aprovació definitiva CTUT: 23 de març de 2006
Publicació DOGC número – de 30 de maig de 2006
Publicació DOGC ---- de
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2.4.4. Altres regulacions
Delimitació de la Trama Urbana Consolidada; presentada a instància de l’Ajuntament de
la Selva del Camp (Exp. 2011/046201/T)
L’expedient té per objecte delimitar gràficament el perímetre corresponent a la trama urbana
consolidada (TUC) de la Selva del Camp, d’acord al que estableix el Decret Llei 1/2009, de 22
de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials.
Aprovació definitiva CTUT: 17 de febrer de 2012
Publicació DOGC 6076 de 28 de febrer de 2012
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2.4.5. Quadres planejament vigent

2.4.5.a) Quadre règim urbanístic sòl urbà i urbanitzable

QUADRE RESUM DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE TOTAL
SUPERFÍCIE
m2 s

SÒL URBÀ CONSOLIDAT
UAR-UNITAT D'ACTUACIÓ RESIDENCIAL
UAI- UNITAT D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
TOTAL SÒL URBÀ
PLA PARCIAL RESIDENCIAL
PLA PARCIAL INDUSTRIAL

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL SÒL QUALIFICAT

SOSTRE
%

m2 st

edificabilitat

1.743.626

79,40%

1.072.591

0,62

93.365
164.556
257.921

4,25%
7,49%
11,74%

55.024
177.580
232.604

0,59
1,08
0,90

2.001.546

91,14%

1.305.195

0,65

89.323
105.249
194.572

4,07%
4,79%
8,86%

34.978
73.674
108.652

0,39
0,56

1.413.847

0,64

2.196.118

100%
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2.4.5.b) Quadres sistemes urbanístics
SUPERFÍCIES DE SISTEMES AL MUNICIPI
TIPUS DE SISTEMA

TIPUS DE SÒL

C
SÒL URBÀ

379.865

V
214.169

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

VR
6.621

E
138.729

ER
20.039

H
0

ST
2.011

TOTAL
761.434
659.354

330.217

167.103

6.621

133.934

19.468

0

2.011

UNITATS D'ACTUACIÓ RESIDENCIAL (UAR)

21.644

19.857

0

4.795

571

0

0

46.867

UNITATS D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL (UAI)

28.005

27.209

0

0

0

0

0

55.214

PLANS PARCIALS RESIDENCIALS (PPR)

20.514

8.915

0

6.665

0

0

327

36.421

PLANS PARCIALS INDUSTRIALS (PPI)

16.840

10.525

0

4.210

0

0

0

31.575

0

10.046

0

4.120

0

0

10.032

24.198

37.353

29.486

0

14.995

0

0

10.359

92.193

417.219

243.655

0 12.370

853.628

SÒL NO URBANITZABLE

TOTAL SÒL QUALIFICAT

6.621 153.724 20.039

SISTEMA D'EQUIPAMENTS AL MUNICIPI
TIPUS DE SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
UNITATS D'ACTUACIÓ RESIDENCIAL (UAR)
UNITATS D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL (UAI)

TOTAL
139.300

E1
2.980

E2
38.301

133.934

2.980

38.301

TIPUS DE SISTEMA
E3
E4
E5
3.233
0
4.571
3.233

0

4.571

E6
1.021
1.021

E7
0

E8
6.193

E9
6.129

E
71.506

0

6.193

6.129

71.506

5.366
0
6.665

PLANS PARCIALS RESIDENCIALS (PPR)

6.665

PLANS PARCIALS INDUSTRIALS (PPI)

4.210

4.210

10.046

10.046

SÒL NO URBANITZABLE

TOTAL SÒL QUALIFICAT

160.221

2.980

38.301

3.233

0

4.571

1.021

0

6.193

6.129

92.427

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES AL MUNICIPI
TIPUS DE SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
UNITATS D'ACTUACIÓ RESIDENCIAL (UAR)
UNITATS D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL (UAI)
PLANS PARCIALS RESIDENCIALS (PPR)
PLANS PARCIALS INDUSTRIALS (PPI)
SÒL NO URBANITZABLE

TOTAL SÒL QUALIFICAT

TIPUS DE SISTEMA
TOTAL
V
220.790
214.169
173.724
167.103
19.857
19.857
27.209
27.209

Vr
6.621
6.621
0
0

8.915
10.525
10.046

8.915
10.525
10.046

0
0
0

250.276

243.655

6.621
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2.4.5.c) Quadre qualificació sòl urbà
TOTAL SÒL URBÀ
SÒL
m2 s

SISTEMES
C SISTEMES DE COMUNICACIONS
V ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES
VR ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES PRIVADES
E EQUIPAMENTS
ER EQUIPAMENTS PRIVATS

SOSTRE
%

m2 st

m2st/m2

764.170
382.601
214.169
6.621
138.729
20.039

38,18%
19,12%
10,70%
0,33%
6,93%
1,00%

2.011

0,10%

1.237.376
57.454

61,82%
2,87%

1.309.393
107.177

1,058
1,865

16.994
1.659
96.295
4.358
388
1.452
7.219
783

0,85%
0,08%
4,81%
0,22%
0,02%
0,07%
0,36%
0,04%

36.219
4.043
210.919
7.569
559
3.120
10.935
840

2,131
2,437
2,190
1,737
1,440
2,149
1,515
1,073

7.201
2.121
614
6.220

0,36%
0,11%
0,03%
0,31%

18.860
8.114
1.858
3.150

2,619
3,825
3,026
0,506

19.308
14.683
2.411
8.254
27.848
2.761
40.334
25.536
16.435

0,96%
0,73%
0,12%
0,41%
1,39%
0,14%
2,02%
1,28%
0,82%

22.094
17.620
1.980
7.650
27.848
2.761
22.184
11.491
9.039

1,144
1,200
0,821
0,927
1,000
1,000
0,550
0,450
0,550

336.055
15.782
8.576
57.806
17.257
32.071
34.606
123.191
80.753
101.634
54.000
11.693

16,79%
0,79%
0,43%
2,89%
0,86%
1,60%
1,73%
6,15%
4,03%
5,08%
2,70%
0,58%

184.830
19.728
10.720
52.025
17.257
32.071
34.606
129.351
72.678
91.471
48.600
19.878

0,550
1,250
1,250
0,900
1,000
1,000
1,000
1,050
0,900
0,900
0,900
1,700

3.624

0,18%

5.701

1,573

H HIDROGRÀFIC
ST SERVEIS TÈCNICS

ZONES
CA CASC ANTIC, conservació centre històric
EA EIXAMPLE ANTIC, ordenació illes tancades
EAa EIXAMPLE ANTIC, raval de Sant Pau
EM EIXAMPLE MODERN, ordenació illes tancades
EMa EIXAMPLE MODERN, provinent de Mas Iglésies
EMb EIXAMPLE MODERN, carrer de la Pau
PF PLURIFAMILIAR, la rasa de batlle
PA PLURIFAMILIAR AÏLLADA, Coselva
PAhpp PLURIFAMILIAR AÏLLADA, Sant Rafael
VD VOLUMETRIA DETALLADA
VDc VOLUMETRIA DETALLADA comercial
VDv VOLUMETRIA DETALLADA protecció oficial
VL VOLUMETRIA LINEAL
CR EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres
CRa EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres (Mas Iglésies)
CRb EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres (Sant Rafael)
UR EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR en renglera (La Rasa de Batlle)
CP EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR, cases aparellades
CPa EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR, cases aparellades en grup (MolinsCJ EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR
CJa EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR (Mas Iglésies)
AU EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR (La Rasa de Batlle)
I ZONA INDÚSTRIA ENTRE MITGERES
PIa ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA PETITA (800m2)
PIb ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA PETITA (400m2)
MIa ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA (3000m2)
MIb ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA (2000m2)
MIbL ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA LOGÍSTICA
MIbT ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA TERCIARI
GIa ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (100.000m2)
GIb ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (8.000m2)
GIc ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (10.000m2)
GId ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (54.000m2)
U ZONA PARC ACTIVITATS
ZH ZONA HOTELERA

TOTAL

2.001.546

100%

1.309.393

0,654

ZONES RESIDENCIALS

363.952

29,41%

541.731

1,488

ZONES INDUSTRIALS

873.424

70,59%

713.214

0,817
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2.4.5.d) Quadres qualificació sòl urbà consolidat
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
SÒL
m2 s

SISTEMES
C SISTEMES DE COMUNICACIONS
V ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES
VR ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES PRIVADES
E EQUIPAMENTS
ER EQUIPAMENTS PRIVATS

SOSTRE
%

m2 st

m2st/m2

662.090
332.953
167.103
6.621
133.934
19.468

37,97%
19,10%
9,58%
0,38%
7,68%
1,12%

2.011

0,12%

1.081.536
57.454

62,03%
3,30%

1.071.649
107.177

0,991
1,865

15.941
1.659
83.028
4.358
388
1.452

0,91%
0,10%
4,76%
0,25%
0,02%
0,08%

33.887
4.043
185.965
7.569
559
3.120

2,126
2,437
2,240
1,737
1,440
2,149

12.775
14.683
8.254
26.899
2.761
32.715
25.536
16.435

0,73%
0,84%
0,47%
1,54%
0,16%
1,88%
1,46%
0,94%

15.330
17.620
7.650
26.899
2.761
17.993
11.491
9.039

1,200
1,200
0,927
1,000
1,000
0,550
0,450
0,550

314.575
15.782
8.576
57.806
17.257
123.191
80.753
101.634
54.000

18,04%
0,91%
0,49%
3,32%
0,99%
7,07%
4,63%
5,83%
3,10%

173.016
19.728
10.720
52.025
17.257
129.351
72.678
91.471
48.600

0,550
1,250
1,250
0,900
1,000
1,050
0,900
0,900
0,900

3.624

0,21%

5.701

1,573

1.071.649

0,615

H HIDROGRÀFIC
ST SERVEIS TÈCNICS

ZONES
CA CASC ANTIC, conservació centre històric
EA EIXAMPLE ANTIC, ordenació illes tancades
EAa EIXAMPLE ANTIC, raval de Sant Pau
EM EIXAMPLE MODERN, ordenació illes tancades
EMa EIXAMPLE MODERN, provinent de Mas Iglésies
EMb EIXAMPLE MODERN, carrer de la Pau
PF PLURIFAMILIAR, la rasa de batlle
CR EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres
CRa EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres (Mas Iglésies)
UR EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR en renglera (La Rasa de Batlle)
CP EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR, cases aparellades
CPa EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR, cases aparellades en grup (MolinsCJ EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR
CJa EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR (Mas Iglésies)
AU EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR (La Rasa de Batlle)
I ZONA INDÚSTRIA ENTRE MITGERES
PIa ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA PETITA (800m2)
PIb ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA PETITA (400m2)
MIa ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA (3000m2)
MIb ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA (2000m2)
GIa ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (100.000m2)
GIb ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (8.000m2)
GIc ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (10.000m2)
GId ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA GRAN (54.000m2)
ZH ZONA HOTELERA

TOTAL

1.743.626

100%

ZONES RESIDENCIALS

307.962

28,47%

456.804

1,483

ZONES INDUSTRIALS

773.574

71,53%

614.845

0,795
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2.4.5.e) Quadres qualificació sòl urbà no consolidat
UNITATS D'ACTUACIÓ RESIDENCIAL
SÒL

SISTEMES
C SISTEMES DE COMUNICACIONS
V ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES

SOSTRE
m2 st

UNITATS D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL
SÒL

HABIT.

m2 s

%

m2st/m2

46.867
21.644
19.857

50,20%
23,18%
21,27%

4.795
571

5,14%
0,61%

46.498
1.053
8.622
7.219
783

49,80%
1,13%
9,23%
7,73%
0,84%

60.164
2.333
11.434
10.935
840

1,294
2,215
1,326
1,515
1,073

2.354
2.121
614
6.220

2,52%
2,27%
0,66%
6,66%

7.617
8.114
1.858
3.150

6.533
2.411
949
7.619

7,00%
2,58%
1,02%
8,16%

6.764
1.980
949
4.191

ut.

m2 s

SOSTRE
%

m2 st

HABIT.

m2st/m2

ut.

55.214
28.005
27.209

33,55%
17,02%
16,53%

548
29
143
109
9

109.342

66,45%

177.580

1,624

264

4.645

2,82%

13.520

2,911

154

3,236
3,825
3,026
0,506

88
54
21
21

4.847

2,95%

11.243

2,320

111

1,035
0,821
1,000
0,550

48
11
6
9
21.480
32.071
34.606
11.693

13,05%
19,49%
21,03%
7,11%

11.814
32.071
34.606
19.878

0,550
1,000
1,000
1,700

177.580

1,079

264

264

VR ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES PRIVADES
E EQUIPAMENTS
ER EQUIPAMENTS PRIVATS
H HIDROGRÀFIC
ST SERVEIS TÈCNICS

ZONES
EA EIXAMPLE ANTIC, ordenació illes tancades
EM EIXAMPLE MODERN, ordenació illes tancades
PA PLURIFAMILIAR AÏLLADA, Coselva
PAhpp PLURIFAMILIAR AÏLLADA, Sant Rafael
VD VOLUMETRIA DETALLADA
VDc VOLUMETRIA DETALLADA comercial
VDv VOLUMETRIA DETALLADA protecció oficial
VL VOLUMETRIA LINEAL
CR EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres
CRb EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR entre mitgeres (Sant Rafael)
CP EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR, cases aparellades
CJ EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR
I ZONA INDÚSTRIA ENTRE MITGERES
MIbL ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA LOGÍSTICA
MIbT ZONA INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA TERCIARI
U ZONA PARC ACTIVITATS

TOTAL

93.365

ZONES RESIDENCIALS

46.498

100%

100,00%

55.024

0,589

548

60.164

1,294

548

164.556

ZONES INDUSTRIALS

100%

9.492

8,68%

24.763

2,609

99.850

91,32%

98.369

0,985

2.4.5.f) Quadres sectors sòl urbanitzable delimitat

SUPERFÍCIE
m2 s

SOSTRE
m2 st

edificabilitat

89.323
15.027
28.004
46.292

34.978
5.259
11.202
18.517

0,392
0,350
0,400
0,400

PLA PARCIAL INDUSTRIAL

105.249

73.674

0,700

PPI-1

105.249

73.674

0,700

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT - TOTAL

194.572

108.652

0,558

PLA PARCIAL RESIDENCIAL

PPR-3 - CAMÍ DE TARRAGONA
PPR-4 - CAMÍ DE LES ERES
PPR-5 - HORT DEL PLANTER

HABITATGES

DENSITAT

ut.

HAB/Ha

223
38
70
116

25
25
25
25
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2.4.5.g) Quadre resum del sòl no urbanitzable

TIPUS DE SÒL

TOTAL

%

SÒL URBÀ

2.001.546

5,65%

SU - SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1.743.626

4,93%

93.365

0,26%

UAI- UNITAT D'ACTUACIÓ INDUSTRIAL

164.556

0,46%

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

194.572

0,55%

89.323

0,25%

105.249

0,30%

SÒL NO URBANITZABLE

33.307.793

94,09%

NU-1 SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL

18.506.779

52,28%

NU-2 SÒL D'INTERÉS PAISATGÍSTIC I/O AGRÍCOLA

10.046.661

28,38%

741.062

2,09%

NU-4 SÒL DE RISCOS I AFECTACIONS

1.203.005

3,40%

NU-5 SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA

2.153.682

6,08%

550.951

1,56%

SISTEMA ESPAIS LLIURES

10.046

0,03%

SISTEMA EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

14.152

0,04%

DISSEMINAT INDUSTRIAL

71.422

0,20%

35.398.259

100,00%

UAR - UNITAT D'ACTUACIÓ RESIDENCIAL

PPR - PLA PARCIAL RESIDENCIAL
PPI- PLA PARCIAL INDUSTRIAL

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT (SUND)

NU-3 SÒL DE PREVENCIÓ DE CORREDORS

SISTEMA VIARI

TOTAL TERME MUNICIPAL
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2.5. Creixement urbà 1998-2012
2.5.1. Nou sòl urbanitzat 1998-2013
L’any 1998, quan es va fer la revisió de les Normes Subsidiàries, la superfície del sòl urbà
consolidat de la Selva del Camp era de 87,71ha i actualment és de 144,77ha. En aquests 14
anys, la superfície urbanitzada del municipi s’ha incrementat en 57,06ha equivalents al 65% de
la seva extensió inicial.
En aquest mateix període la població ha crescut dels 4.000 habitants fins als 5.576 habitants de
l’any 2011, és a dir un increment del 30%. Per tant el sòl urbà qualificat per habitant ha
augmentat de 219m2/habitant l’any 1998 a 259 m2/habitant l’any 2011, el que significa un
increment de 40m2/habitant.

Nou sòl urbanitzat en Polígons d’actuació urbanística (Unitats d’actuació)
Segons les Normes subsidiàries vigents, el sòl urbà no consolidat comprèn 19 unitats
d’actuació amb una superfície de 53,97ha. De les 19 unitats d’actuació vigents, s’han
reparcel·lat i urbanitzat un total de 8 unitats d’actuació, amb una superfície de 28,17ha,
equivalents al 32,12% del sòl urbà consolidat de l’any 1998.
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Resten 11 unitats d’actuació per urbanitzar, vuit actuacions residencials (UAR-1, UAR-2, UAR3/4 Passeig del tren, UAR-4 Coselva, UAR-6 Carrer Paret Delgada, UAR-7 Camí Hort del
Planter, UAR-10 PEMU2 La Ràpita i UAR-12 Raval de Sant Rafael) i tres actuacions
industrials, dos d’elles en procés de conversió d’industrial a residencial (UAI-1 Creu Coberta i
UAI-2 Liasa) i la tercera en procés de reparcel·lació i urbanització (UAI-5 Cobega)
Nou sòl urbanitzat en Sectors de sòl urbanitzable delimitat
Segons les Normes subsidiàries vigents, el sòl urbanitzable comprèn 10 sectors amb una
superfície total de 78,02ha. Dels 10 sectors de sòl urbanitzable vigents, s’ha reparcel·lat i
urbanitzat un total de 6 sectors (PPR-1 La Rasa, PPR-2 Ampliació Hort Iglésies, PPR-6 El Vilar,
PPI-2 Mil·lènium, PPI-Argenteria i PPI-Xalamec), amb una superfície de 58,56ha, equivalents al
66,76% del sòl urbà consolidat de l’any 1998.
Resten únicament 4 sectors per urbanitzar, el sector residencial PPR-3 Camí de Tarragona, el
PPR-4 Camí de les Eres que ha passat a ser sòl urbà, el PPR-5 Hort del Planter i el sector
industrial PPI-1.

NOU SÒL URBÀ CONSOLIDAT 1998-2013
NORMES SUBSIDIÀRIES 1998
TOTAL
m2

%

SECTORS URBANITZATS 1998-2013

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

m2

m2

502.107

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

877.189

100,00%

375.082

UAR-1
UAR-2
UAR-3/4 - PASSEIG DEL TREN
UAR-4 - COSELVA
UAR-5 - HORT DE MIRÓ
UAR-6 - CARRER PARET DELGADA
UAR-7 - CAMÍ HORT DEL PLANTER
UAR-8 - CONVENT DE SANT RAFAEL
UAR-9 - CARRER DE L'AMARGURA
UAR-10 - PEMU2 LA RÀPITA
UAR-11 - AVDA LLIBERTAT
UAR-12 - RAVAL DE SANT RAFAEL
UAR-13 - COMPANYS/ROTONDA
UAR-14 - C.DOMINGO/ PUIG I FERRATER
UAI-1 - CREU COBERTA
UAI-2 - LIASA
UAI-3 - PEDRAFITA
UAI-4 - LA DRECERA
UAI-5 - COBEGA (illaB PPI-SILVA)

13.605
11.007
31.831
12.408
5.999
665
3.093
20.245
6.232
14.054
1.963
6.702
508
1.371
40.360
20.323
44.445
201.017
103.873

1,55%
1,25%
3,63%
1,41%
0,68%
0,08%
0,35%
2,31%
0,71%
1,60%
0,22%
0,76%
0,06%
0,16%
4,60%
2,32%
5,07%
22,92%
11,84%

13.605
11.007
31.831
12.408
5.999
665
3.093
20.245
6.232
14.054
1.963
6.702
508
1.371

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

539.701

61,53%

129.683

410.018

1.416.890

161,53%

504.765

912.125

52.250
20.240
15.027
28.004
46.292
16.402
105.249
132.448
113.949
250.337

5,96%
2,31%
1,71%
3,19%
5,28%
1,87%
12,00%
15,10%
12,99%
28,54%

52.250
20.240
15.027
28.004
46.292
16.402

780.198

88,94%

2.197.088

250,47%

TOTAL SÒL URBÀ
PPR-1 LA RASA
PPR-2 - AMPLIACIÓ HORT IGLÉSIES
PPR-3 - CAMÍ DE TARRAGONA
PPR-4 - CAMÍ DE LES ERES
PPR-5 - HORT DEL PLANTER
PPR-6 - EL VILAR
PPI-1
PPI-2 - MIL·LÈNIUM
PPI-3 - ARGENTERIA
PPI-4 - XALAMEC
PLANS PARCIALS
TOTAL SÒL QUALIFICAT

40.360
20.323
44.445
201.017
103.873

TOTAL
m2

RESIDENCIAL
%

URBANITZAT

INDUSTRIAL
%

5.999

0,68%

5.999

1,60%

20.245
6.232

2,31%
0,71%

20.245
6.232

5,40%
1,66%

1.963

0,22%

1.963

0,52%

508
1.371

0,06%
0,16%

508
1.371

0,14%
0,37%

44.445
201.017

5,07%
22,92%

281.780

32,12%

36.318

9,68%

52.250
20.240

5,96%
2,31%

52.250
20.240

13,93%
5,40%

16.402

4,37%

URBANITZAT

%

44.445
201.017

8,85%
40,03%

245.462

48,89%

132.448
113.949
250.337

26,38%
22,69%
49,86%

16.402

1,87%

105.249
132.448
113.949
250.337

132.448
113.949
250.337

15,10%
12,99%
28,54%

178.215

601.983

585.626

66,76%

88.892

23,70%

496.734

98,93%

682.980

1.514.108

867.406

98,88%

125.210

33,38%

742.196

147,82%
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2.5.2. Nou sòl residencial urbanitzat 1998-2013
L’any 1998 la superfície del sòl urbà residencial consolidat de la Selva del Camp era de
37,51ha i actualment és de 41,46ha. En aquests 14 anys, la superfície residencial urbanitzada
s’ha incrementat en 3,95ha equivalent al 9,37% de la superfície residencial consolidada de
l’any 1998.
Nou sòl residencial urbanitzat en Polígons d’actuació urbanística (Unitats d’actuació) en
sòl urbà
Segons les Normes subsidiàries vigents, el sòl urbà residencial no consolidat comprèn 14
unitats d’actuació residencials amb una superfície de 11,81ha. De les 11 unitats d’actuació
residencials vigents, s’han reparcel·lat i urbanitzat un total de 6 unitats d’actuació residencials,
amb una superfície de 3,63ha, equivalent al 9,68% de la superfície residencial consolidada de
l’any 1998.
Resten 8 unitats d’actuació residencials per urbanitzar, a part de les 2 unitats d’actuació
industrial que han passat a ser residencials, és a dir, falta per urbanitzar 10 unitats d’actuació
residencials, amb una superfície de 9,33ha.
Nou sòl residencial urbanitzat en Sectors de sòl urbanitzable delimitat
Segons les Normes subsidiàries vigents, el sòl urbanitzable residencial comprèn 6 sectors
residencials amb una superfície de 18,05ha. Dels 6 sectors residencials de sòl urbanitzable
vigents, s’han reparcel·lat i urbanitzat 3 sectors, amb una superfície de 8,89ha, equivalent al
23,70% de la superfície residencial consolidada de l’any 1998.
Resten tres sectors residencials per urbanitzar, amb una superfície de 8,93ha.

2.5.3. Nou sòl industrial urbanitzat 1998-2013
L’any 1998 la superfície del sòl urbà industrial de la Selva del Camp era de 50,21ha i
actualment és de 103,31ha. En aquests 14 anys, la superfície industrial urbanitzada s’ha
incrementat en 53,10ha equivalent al 105,75% de la superfície industrial consolidada de l’any
1998.
Nou sòl industrial urbanitzat en Polígons d’actuació urbanística (Unitats d’actuació) en
sòl urbà
Segons les Normes subsidiàries vigents, el sòl urbà industrial no consolidat comprèn 5
unitats d’actuació industrials amb una superfície de 40,85ha. De les 5 unitats d’actuació
industrials vigents, s’han reparcel·lat i urbanitzat dues unitats d’actuació industrial, amb una
superfície de 28,17ha, equivalent al 32,12% de la superfície industrial consolidada de l’any
1998.
Resta únicament 1 unitat d’actuació industrial per urbanitzar (UAI-5), que ha iniciat el procés
de reparcel·lació i les dues unitats que han passat a ser residencials (UAI-1 i UAI-2)
Nou sòl industrial urbanitzat en Sectors de sòl urbanitzable delimitat
Segons les Normes subsidiàries vigents, el sòl urbanitzable industrial comprèn quatre
sectors industrials de 18,05ha. Dels 4 sectors de sòl urbanitzable vigents, s’han reparcel·lat i
urbanitzat 3 sectors, amb una superfície de 58,56ha, equivalent al 66,76% de la superfície
industrial consolidada de l’any 1998.
Resta únicament un sector industrial PPI-1.
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2.6. Infraestructures urbanes
Els serveis tècnics municipals en col·laboració amb les empreses de serveis SECOMSA,
FECSA-ENDESA i GAS NATURAL, han recollit la informació necessària sobre les xarxes de
clavegueram, abastament d’aigua potable, mitja i alta tensió i gas natural. Aquesta informació
ha permès elaborar els plànols de les xarxes de serveis existents.
2.6.1. Evacuació aigües pluvials i residuals
La Selva del Camp disposa d’una xarxa actual de col·lectors de sanejament de tipus unitari en
tot el nucli, reflexat en el plànol I.3b Xarxa de sanejament, a escala 1/5.000.
Aquesta xarxa disposa d’un sistema de depuració de les aigües residuals, al polígon industrial
La Drecera, propera a la via del tren i a la riera de la Selva.
2.6.2. Aigua i hidrants per a incendi
La xarxa d’abastament d’aigua del municipi de La Selva del Camp està gestionada per
l’empresa gestora del cicle integral de l’aigua, SECOMSA.
El dipòsit d’aigua del municipi està situat a l’extrem nord-oest del nucli, a la zona d’Els Molins.
En el plànol I.3c Xarxa d’abastament d’aigua, a escala 1/5.000 es reflexen:
• El punt de captació de les aigües que abasteixen al municipi, amb el dipòsit municipal i les
canonades d’abastament al nucli urbà.
• La xarxa actual de canonades d’abastament d’aigua de tot el nucli.
2.6.3. Alta i mitja tensió
La xarxa elèctrica de La Selva del Camp està gestionada per l’empresa FECSAENDESA.
La Selva del Camp s’abasteix de la línia elèctrica d’alta tensió del Baix Camp.
En el plànol I.3d Xarxa d’alta i mitja tensió, a escala 1/5.000, es reflexen:
• El traçat de les línies aèries i soterrades de mitja tensió facilitades per FecsaEndesa, que
alimenten la xarxa de La Selva del Camp.
• El centre de transformació que abasteix les línies de baixa tensió de La Selva del Camp.
2.6.4. Gas
La canonada d’abastament de gas a altres municipis procedeix de la carretera C-14, des d’on
una derivació discorre vora l’avinguda del Camp fins a l’entrada a La Selva del Camp, sota la
via del tren
En el plànol I.3e Xarxa de gas, a escala 1/5.000 es reflexa:
•
•

La canonada d’abastament de gas d’alta pressió que transcorre al llarg de la carretera C-14
La xarxa actual de canonades d’abastament de gas de tot el nucli.
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2.7. Protecció del patrimoni
2.7.1. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya
La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya inclou en l’Inventari del patrimoni arquitectònic
de La Selva del Camp els elements que cal protegir identificats en les corresponents fitxes.
Torres de la muralla i muralla de Sant Rafael
Castell de la Selva, Castell del Paborde
Creu coberta
Creu blanca
Creu del camí de Tarragona
Centre històric
Església parroquial de Sant Andreu
Convent de Sant Rafael
Convent de Sant Agustí, de les Claretianes
Casa de la Vila
Església de Sant Pau
Capella de Santa Llúcia i Sant Jaume
Ermita de Sant Pere del Puig
Ermita de Santa Maria Paretdelgada
Defensa Agrària
Els Ponts del Portal de més amunt
Pont Alt – El Pont Major
Pont Sec – Aqüeducte
La Resclosa
Mas de Serra (Mas de les Micones)
Mas de Mestret (Mas Salvador o Mas Vilella)
Mas del Metge (Mas de Pasqual)
Mas de Passamaner
Mas del Victor (Mas d’Anglada)
Mas dels Casaments
Mas del Moixó (Mas de la Plana)
Mas d’Alimbau (Mas d’en Grau)
Mas de Sant Josep (de la Muntanya)
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2.7.2. Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya
La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha redactat l’ Inventari del patrimoni
arqueològic de La Selva del Camp. Aquest inventari comprèn tots els jaciments arqueològics
que cal protegir identificats en les corresponents fitxes.
Vilar de la Font de l’Abelló. Vil·la romana
Prat, Mas de Prats
Mas Nolles
Mas del Cristià
Vilar de Mas Bertran
Barranc de Sales
Vil·les de Paretdelgada
Mas Murillo
Castell del Paborde
Vilar de la Quadra del Paborde
Subsòl nucli emmurallat
Muralla de la Selva del Camp
Mas d’Anguera
Plaça de Sant Andreu
Molí del Rovellat
Carrer Gentil i Vellet, número 39
Carrer Gentil i Vellet, número 33
Camí de Tarragona
Coll de la Batalla
Carrer Major
Mas del Belltall
Carrer Forn Nou, número 28
Partida de l’Horta
Passeig Josep Cristià, número 3
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3. Avanç de Planejament
Introducció
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és el document que estableix l'ordenació territorial i
urbana que es desitja, proposant els sistemes de gestió urbanística a que s'han d'ajustar.
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal prefigura el desenvolupament futur de la vila basantse en la reflexió sobre el que és la població en l'actualitat, els seus problemes i dèficits; a la
vegada, el POUM generarà un conjunt d’expectatives i idees noves que marcaran el
desenvolupament urbanístic futur.
Igualment, el nou Pla suposa una reelaboració sensible especialment a les iniciatives concretes i
sectorials, facilitant la seva resolució i fent servir la seva capacitat d'instrument director i de marc
general d'ordenació.
Que és l'Avanç de Planejament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
L’Avanç de planejament o Estudis Previs són l’inici de la formulació de la nova proposta
d’ordenació urbanística de la Selva del Camp.
El POUM que s’inicia es formula com l’ordenació general del poble i el seu terme municipal,
plantejant un model-marc pels pròxims 25-30 anys i adequant-se a les directrius del Pla
territorial.
Aquestes propostes tenen el caràcter d’Estudis previs a l’ordenació general del municipi,
deixant-se per la fase posterior de redacció del POUM la regulació precisa de les zones i
l'ordenació urbanística concreta. Cal mirar-se el document com un esbós de les noves àrees de
creixement, definint-se l'ús global, i la definició de l'estructura urbana (grans carrers,
equipaments i espais lliures) que han de donar funcionalitat als nous creixements.
També cal dir que els nous sòls urbanitzables estan inclosos dins sectors de creixement, que
es desenvoluparan al seu moment, mitjançant un pla parcial que serà qui determinarà la seva
ordenació, i es gestionarà mitjançant reparcel·lacions entre tots els propietaris del sector
repartint-se equitativament l'aprofitament i les càrregues urbanístiques.
En aquest sentit cal valorar o llegir el document com de treball i discussió, obert a la
participació ciutadana i receptiu als suggeriments i propostes que els veïns creguin
convenients. Estem en un primer pas, obert a tothom i que amb les aportacions dels ciutadans
s’enriquirà i ajudarà a conformar el document posterior que s'aprovarà inicialment i al que els
ciutadans podran presentar al·legacions urbanístiques.
Especial rellevància tenen les aportacions o suggeriments que ens aporten informació sobre la
necessitat de protegir elements amb valor cultural, històric, arqueològic, ambiental o
paisatgístic. També cal precisar que el document és d'avanç, i que en el seu desenvolupament
posterior es contemplaran estudis i informes que són determinants pel creixement.

Creixement residencial. El creixement residencial es produeix per sectors de tamany mitjà,
que s’han de cohesionar adequadament amb el nucli urbà, buscant un creixement continu i
d’extensió. Aquest sectors estaran pensats des de la seva continuïtat amb la vila existent i
aportant una millora en la qualitat de vida del conjunt. L'ordenació de cada sector nou és
indicativa, però pensada des de la formulació d'un element que estructura el conjunt del barri
nou i que el lliga directament amb la vila existent.
Els nous sectors s’hauran de desenvolupar assumint la totalitat de despeses dels serveis i
urbanització, amb les cessions per equipaments i espais lliures, l'aprofitament mig i la
construcció dels habitatges de protecció oficial, sense suposar costos addicionals al conjunt de
la vila existent.
Els nous barris residencials es diferenciaran segons la densitat residencial o de la tipologia
d’habitatge i la intensitat d'ús que es vol en cada sector, però el pla aposta clarament per la
diversitat, incorporant dins els sectors els habitatges unifamiliars entremitgeres, les edificacions
plurifamiliars destinades a pisos, i especialment d'habitatge de protecció especial, i les
edificacions unifamiliars aïllades. Els sectors són definits com àrees d'un ús predominant.
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Aquesta separació per tipus d’ús predominant, disminueix els conflictes ambientals i de relació,
així com certa racionalitat en els serveis que suposarà certa economia en el creixement.
Les ordenances d’edificació seran bàsicament una revisió i actualització de la normativa vigent,
incorporant les noves normatives sectorials i corregint els paràmetres o aspectes que han
provocat tensions o problemes. Cal millorar la relació entre edificis veïns, anticipant-se als
conflictes que puguin sorgir, i millorar pel conjunt d'edificis les seves condicions ambientals i
paisatgístiques.
La relació del POUM amb les Normes Subsidiàries vigents.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, és un instrument urbanístic creat en la legislació
urbanística, de major complexitat que les Normes Subsidiàries vigents.
En el fons, el Pla té com objectiu principal l’ordenació urbanística de la vila, tant en relació al
plànol que assenyala com són i com es disposen els carrers, places, edificis, indústries,
equipaments, etc... com en relació a la regulació i normativa de les edificacions o aprofitaments
privats, o sigui, que és el mateix que les normes subsidiàries vigents.
El POUM pren com a base fonamental les Normes vigents, readaptant-les a les noves
necessitats, sintetitzant el conjunt de modificacions i planejament derivat, i amb una visió més
àmplia del conjunt de la vila.
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3.1. Objectius i criteris generals del pla
3.1.1. Principis generals del Pla d’ordenació urbanística municipal
El Pla d’ordenació urbanística municipal és “l’instrument d’ordenació urbanística integral del
territori.” (article 57.1 de la Llei d’Urbanisme).
El primer principi general de l’actuació urbanística és “el d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de
conformitat amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible.” (article 2 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme).
Segons l’article 3.1 de la Llei d’Urbanisme ”el desenvolupament urbanístic sostenible es
defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient, i comporta conjuminar les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents
i futures.”

3.1.2. Objectius generals del Pla d’ordenació urbanística municipal
Segons l’article 3 del Reglament de la Llei d’urbanisme “ el planejament es regeix pel principi
de desenvolupament urbanístic sostenible, …, i comporta conjuminar les següents finalitats:
a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el que
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 públic 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 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
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arquitectòniques singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals
d’ocupació humana del sòl.”

3.1.3. Directrius per al Pla d’ordenació urbanística municipal
Segons l’article 9 de la Llei d’Urbanisme, les determinacions del planejament urbanístic han de
permetre assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de
preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.
Les directrius per al planejament urbanístic que s’assenyalen en l’article 9 de la Llei
d’Urbanisme i en els articles 5 al 7 del Reglament de la Llei d’Urbanisme són les següents:
- Preservació front als riscs naturals o tecnològics
- Preservació front als riscs d’inundació
- Preservació dels terrenys de pendent elevada
- Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial
- Preservació del sòl d’alt valor agrícola
- Preservació del patrimoni cultural
- Preservació de la identitat del municipi
- Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal·lacions
- Mesures de protecció ambiental
- Criteris funcionals de distribució dels espais lliures i equipaments
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3.2. Model d’assentament territorial i d’implantació urbana: objectius i alternatives
3.2.1. Objectius del Pla d’ordenació urbanística municipal
1. Adaptar les Normes subsidiàries vigents a la nova legislació urbanística, la Llei d’Urbanisme
1/2010 i la seva modificació d la llei 3/2012 i el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, el
que significa la substitució de les Normes subsidiàries per l’instrument d’ordenació urbanística
integral del territori del terme municipal, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal.
2. Donar compliment a les directrius del Pla territorial parcial de Camp de Tarragona en quant a
les previsions de creixement i al tractament dels espais oberts.
3. Conservar el model territorial i la seva estructura territorial, adaptant-la a les noves
necessitats.
Protecció dels valors naturals i paisatgístics del medi natural, específicament dels espais
d’interés natural, protecció dels conreus agrícoles, dels espais forestals, i protecció del
patrimoni.
Millora de les infraestructures de comunicació i de les xarxes de serveis als nuclis urbans i al
conjunt del territori municipal.
Manteniment del model històric de l’assentament urbà del municipi, buscant les millors
alternatives que facin compatibles les necessitats de creixement urbà i el respecte a les
característiques més singulars de l’entorn rural, millorant la relació entre el nuclis urbà i el
territori que l’envolta.
Emmarcar l’extensió residencial del nucli urbà de la Selva entre la riera de la Selva, el barranc
de la Coma i la via del tren. Mentre que l’extensió industrial es fa ampliant les zones existents,
la primera d’elles s’emmarca entre el barranc de Sales (límit amb el terme d’Alcover) i la riera
de la Selva, i la segona al voltant de l’avinguda de la Fraternitat.

5. Definir el creixement urbanístic de la Selva del Camp per als propers 25-30 anys
Avançar la imatge de la futura ciutat que pot incrementar el seu tamany com en els darrers
anys.
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Preveure la xarxa viària principal dels nous sectors de creixement, que ha d’assegurar la
funcionalitat del conjunt de la ciutat.
Configurar una estructura d’espais lliures que permeti relacionar l’espai urbà i l’espai rural,
aprofitant tots els elements singulars del territori, com els torrents i la riera, que acabi
configurant una estructura urbana que revaloritzi el territori i la ciutat. Aquesta estructura s’ha
de construir amb elements lineals, parcs i passeigs que es distribueixen dins les àrees urbanes
enllaçant les diverses parts de la ciutat i facilitant la mobilitat peonal i en bicicleta.
Completar l’estructura urbana amb la localització estratègica dels grans equipaments, ben
situats respecte a la xarxa viària i sobretot en relació a l’estructura d’espais lliures.
Integrar en aquest conjunt urbà la riera de la Selva.
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3.2.2. Model d’assentament territorial
Atenent al principi de desenvolupament urbanístic sostenible, el model d’assentament territorial
que es proposa en el POUM, opta per mantenir l’assentament urbà, amb la finalitat d’afavorir la
continuïtat urbana, i evitant la dispersió de la urbanització i les edificacions en el territori. En
conseqüència els creixements es preveuen en continuïtat amb el teixit urbà existent.
I pel que fa al desenvolupament industrial, també s’opta per mantenir i ampliar els tres
assentaments industrials, evitant la dispersió de les indústries.
3.2.3. Model d’implantació urbana
La localització de La Selva del Camp al peu de la carretera C-14 Reus-Montblanc, la proximitat
a Reus, Tarragona, Montblanc i Valls, juntament amb la dimensió del nucli urbà, faciliten les
expectatives de desenvolupament urbanístic.
Inicialment els obstacles més significatius que ofereix el territori enfront de les possibles
extensions dels espais urbanitzats residencials, es presenten cap al nord per la presència de la
riera de la Selva i cap a l’est per la via del tren. I pel que fa a l’extensió industrial limita el seu
creixement la via del tren i la carretera C-14.
En conseqüència les expectatives de desenvolupament residencial es centren en la possible
extensió cap al sud-oest, i també en acabar d’estructurar la zona que queda entre el Raval de
Sant Pere i la riera de la Selva.

Alternativa A – sense creixement
El desenvolupament urbanístic de la Selva del Camp per als propers 25 anys es pot plantejar
sense fer cap nou creixement, només realitzant els desenvolupaments urbanístics que
reflecteixen les normes subsidiàries vigents.
Aquesta alternativa deixaria inacabat el sector del Vilar, amb carrers sense sortida; i també
deixaria inacabada l’avinguda de la Mediterrània, deixant com a sortida el camí de la Trampa.
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Alternativa B – moderat
El desenvolupament urbanístic de la Selva del Camp per als propers 25 anys es pot plantejar
seguint inicialment el criteri d’extensió radial del nucli urbà, estenent cap a l’exterior la
distribució espacial dels usos i de les tipologies residencials i industrials proposades en les
Normes subsidiàries que es revisen, és a dir, acabant de completar les zones residencials,
ampliant la corona actual en uns 200m, i a les zones industrials acabant de completar les zones
ja existents.
En aquesta alternativa s’opta per potenciar el creixement residencial cap al sud de la Selva i
també completar el creixement al nord, tots aquests creixements lligats per una ronda.
Aquesta segona alternativa resitua el nucli antic de com a centre urbà, en motivar els
moviments de pas peonal pel centre històric entre les dues parts residencials, la nord i la sud.
Al mateix temps aquestes noves extensions més allunyades s’acompanyaran d’una nova
estructura de carrers, espais lliures i equipaments que reequilibrarà tot el conjunt urbà, a
l’entorn del centre històric.
La xarxa viària urbana en aquesta segona alternativa completarà tot el tram nord de la nova
Avinguda de la Mediterrània, el que comportarà el tancament del primer anell viari exterior,
millorant la mobilitat de tot el conjunt urbà.
A més de proposar un segon mig anell que acompanya el creixement residencial del sud del
nucli.
Pel que fa a les extensions industrials el que fan és acabar de completar les ja existents i
potenciar un nou sector que va acompanyat de la prolongació del carrer de l’Energia, paral·lela
a la C-14, per tal d’unificar els dos sectors industrials existents.
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Alternativa C – potenciat
En aquesta tercera alternativa també s’opta per potenciar el creixement residencial cap al sud
de la Selva i també completar el creixement al nord, tots aquests creixements lligats per una
ronda, que en aquest cas lliga el sector residencial amb l’industrial d’una manera més clara i
fàcil.
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Alternativa D – equilibrat
En aquesta darrera proposta s’opta per mantenir el nucli vell com a centre geogràfic de la vila,
en motivar els moviments de pas pel centre entre les dues parts residencials i optar per una
vila residencial compacta i ben connectada.
L’opció residencial va molt lligada a l’opció de mobilitat o de recosir la totalitat del teixit
residencial i d’activitats centrals, sense deixar àrees buides o discontinues.
Les barreres que han tallat o alentit el creixement pel sud (el tren) o per l’Est (Riera de la
Selva), s’intenten connectar-les viàriament al conjunt de la vila, i transformar el buit que és fins
ara en parcs lineals.
El creixement industrial són extensions dels polígons existents i la urbanització de sòls en bona
part transformats per assentaments industrials o de magatzems existents
Al mateix temps aquestes noves extensions més allunyades s’acompanyen d’una estructura de
carrers que donen continuïtat urbana a la xarxa ja existent.

SUPERFICIE

SÒL NO INDUSTRIAL CONSUMIT
SÒL INDUSTRIAL CONSUMIT
TOTAL

852.386
954.501
1.806.887

DENSITAT

HABITANTS

65
58
31

VIVENDES

2.643
5.576

2.643

CREIXEMENT PERMÉS PEL POUM
CREIXEMENT NO INDUSTRIAL (PAU+SUD)
CREIXEMENT INDUSTRIAL (PAU+SUD)
TOTAL CREIXEMENT

435.514
261.933
697.447

2.849
1.530
2.152

1.340

CREIXEMENT NO INDUSTRIAL (PAU+SUD)
CREIXEMENT INDUSTRIAL (PAU+SUD+SUND)
TOTAL CREIXEMENT

435.514
436.258
871.772

2.849
2.549
2.690

1.340

1.340

1.340
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3.3. Justificació de la proposta
3.3.1. Estructura urbana general.
a. Manteniment del nucli vell com centre de la vila
El creixement de la Vila ha motivat canvis substancials en el
paper de la vila emmurallada; les noves condicions que els
habitants exigeixen als teixits residencials, amb l’apropiació
dels serveis de l’aparcament i l’espai lliure a dins de cada
casa, les millors condicions ambientals, soleiament i
privacitat que s’exigeix als nous habitatges, la facilitat de
moviment en vehicle, i la privacitat.
El valor del nucli vell compacte i clar, que encara manté
moltes activitats culturals, administratives i terciàries, s’ha
de potenciar.
La facilitat d’accedir-hi i que sigui el pas de la major part
dels recorreguts entre els diferents barris, ajudaran a
mantenir la seva vitalitat.
Cal potenciar l’ús residencial, aprofitant la gran diversitat de tipologies existents i l’alt grau de
transformació interior que es possible, al disposar de superfícies grans.
El centre històric de la Selva del Camp manté la centralitat urbana, en motivar els moviments
de pas peonal pel centre històric entre les parts residencials que l’envolten.

b. La continuïtat urbana
Completar els teixits urbans, vol dir donar continuïtat i
sortida als carrers que queden tallats i sense continuïtat.
L’ordenació proposada, és principalment una ordenació
feta des dels carrers principals, i la forma del sòl ocupat per
la vila, és en el fons, la forma dels carrers, que a la vegada,
ressegueixen els elements estructurants de la vila com han
d’ésser el Passeig del Tren, el Parc lineal de la Riera.
El conjunt del passeig de Ronda que es formula té una
extensió d’aproximadament 4 km de longitud, resseguint el
passeig i parc de la Riera, la Rambla del nord i ponent i el
passeig del Tren.

c. La diferenciació o diversitat tipològica residencial
Els nous creixements han d’optar per permetre la diversitat
tipològica, adequant-se a les diferents demandes de la
població.
La introducció d’espais centrals verds a dins de cada barri
nou, convertint-se en espai de relació entre els veïns, i
especialment dels menors,
i l’especialització viària,
atenuant el pas dels vehicles de pas en la major part dels
carrers residencials, potenciant els recorreguts peonals o
amb preferència del vianant sobre els vehicles.

d. El creixement compacte
El creixement proposat es bàsicament per extensió de les àrees existents, omplint els buits que
s’han creat en l’extensió.
La concentració de la urbanitat i la relació neta i clara de la vila amb el camp, és clau per a
l’estructura urbana, l’ús agrícola i el paisatge.
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Així mateix, en quant al creixement industrial, l’opció presa és no crear cap polígon o sector
nou, sinó expansionar els sectors existents, aprofitant la infraestructura nova i omplint buits que
són sòls no urbanitzables que no tenen continuïtat territorial.
El creixement, tant residencial com industrial, el que fa és completar per extensió les àrees
existents.

e. La integració dels eixos territorials dins el teixit urbà.
La integració del torrent a la vila, convertint-lo en el parc lineal que relliga la vila ha de potenciar
la residència al costat de llevant, conjuntament amb la ronda o passeig; el decantament de la
vila pel creixement de les últimes dècades cap a ponent, ha de compensar-se per reequilibrar
el nucli vell; el potencial del costat est o del torrent és gran, sempre que es pensi en la creació
d’àrees residencials de tamany mitjà, amb estructura pròpia del verd i amb una mobilitat peonal
separada, i a on el cotxe arribi a les cases, però sense trànsit de pas.
El tren, que és un tall , ha deixat grans buits al seu costat, que la vila no ha fet propis; amb la
Ronda, i la continuïtat residencial que se’n serveix , obriran aquest gran buit a la resta de la
vila.
Al mateix temps aquestes noves extensions més allunyades s’acompanyen d’una nova
estructura de carrers i espais lliures que reequilibrarà tot el conjunt urbà.
La proposta prioritza la integració de la riera de la Selva en el nucli urbà, potenciant el
creixement residencial al nord i la creació d’un passeig-parc entre la riera i l’avinguda de la
Mediterrània.
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3.3.2. Estructura urbana de la mobilitat.
La mobilitat es plantejada com un sistema de carrers i espais lliures que han de facilitar la
mobilitat de les persones pel conjunt de la vila i el territori.
La jerarquització viària és substancial pel bon funcionament de la vila.
Les vies de pas, carreteres i rondes, tenen continuïtat i han de passar de forma que no vulnerin
la seguretat ni la tranquil·litat de les persones; els seus llargs recorreguts, són a la vegada els
grans recorreguts peonals o passeigs, que bona part de la gent utilitzarà per passejar o per
anar d’un barri a un altre, a peu o en bicicleta.
Els carrers secundaris o locals han de donar servei a la residència i a les altres activitats
urbanes, connectant-se amb el conjunt dels carrers locals formant un teixit continu, però
solucionats amb prioritat de les persones.
La potenciació de la xarxa peonal i de bicicletes ha de facilitar que la gent s’acostumi a
caminar o anar amb bicicleta en els recorreguts diaris i usuals, i cal plantejar-la aprofitant els
espais lliures, places, passeigs i equipaments.
La xarxa viària territorial permet la connexió del nucli urbà amb la resta de la comarca i del
territori, absorbint els desplaçaments entre els diferents nuclis urbans, i d’aquests amb la resta
de la comarca i els de més llarg recorregut. Des d’aquesta xarxa territorial s’accedeix tant a la
xarxa viària urbana com a la xarxa de camins que facilitarà l’accés al sòl no urbanitzable del
municipi.

La xarxa viària urbana està constituïda per tots els vials que garanteixen l’accessibilitat de la
totalitat del sòl urbà i urbanitzable, i la mobilitat rodada i peonal.
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Segons la seva funció dins l’estructura urbana les vies urbanes formen part de la xarxa viària
bàsica o de la xarxa viària secundària.
Com objectiu general s'ha plantejat la necessitat de completar el model de ciutat radial,
centrada en els Ravals que envolten el nucli històric, tancant l’anell exterior de carrers format
en el tram oest per l’avinguda de Luther King i l’avinguda de la Llibertat, en el tram nord per
l’avinguda de la Fraternitat i en el tram de llevant pel curt passeig de l’Estació.
Aquest anell inexistent en el seu tram nord-est i nord, entre l’avinguda de la Fraternitat i la
rotonda dels Molins, es proposa la seva prolongació en forma d’avinguda (amb un passeig a la
vora de la via del tren en el seu tram de llevant i vora la riera en el tram nord) com l’eix
estructurant dels futurs eixamples residencials de creixement, PAU-3 (UAR 3/4), PAU-12
esports (UAI-1), PAU-7 (UAR-10), PAU-10 (PPR-4), SUD-2 (PPR-5) i SUD-3.
El POUM proposa un segon mig anell de carrers més exterior (des de l’avinguda de Luther King
fins l’avinguda de la Fraternitat), la Ronda, amb la finalitat de relligar tots els nous creixements
que es proposen, assegurant una continuïtat urbana al llarg dels nous sectors residencials del
sud, SUD-7, SUD-6, SUD-5 i SUD-1.
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3.3.3. Estructura urbana dels espais lliures i equipaments.
El Pla busca la continuïtat entre els espais lliures i els equipaments, que cal que es
complementin.
Es espais lliures locals s’han de convertir-se en la plaça central del nou barri, estructurant
entorn d’allà, el conjunt de la residència, i aglutinat els jocs i els esports dels petits i del jovent.
L’ampliació de la zona esportiva, incorporant els terrenys industrials de la UAI-2 permeten
potenciar l’actual, lligant-la amb la riera de la Selva, i el nou parc lineal que la ressegueix.
L’ampliació amb una superfície de 3,2 ha, significa més que doblar l’actual de 2,37 ha
(increment d’un 135%)
Es situa de forma que proporciona una nova entrada passat el pont que travessa la via del tren,
i a l’estar junt a la Riera que s’ha de convertir en el parc lineal, farà que s’integri fàcilment en el
conjunt de parcs lineals i passeigs que es formulen.
La nova zona esportiva acaba de donar forma a la zona de la Creu Coberta, i pot ajudar a
integrar la riera en l’ús recreatiu de la mateixa.
El nou parc urbà de la Riera, d’aproximadament 1,4 km fins a la via del tren, i que es pot
prolongar 500 m. cap al sud, neix amb la voluntat d’incorporar la riera dins l’ús habitual dels
ciutadans; la dificultat topogràfica no ha d’ésser un obstacle per a la seva utilització; el grau
d’urbanització del mateix pot variar molt i cal que s’adeqüi a les funcions que la vila li doni en
cada moment; cal pensar que és una riera, o sigui un element natural, que cal protegir i valorarlo com una riquesa més que es té a dins de la vila i és l’inici dels grans recorreguts naturals del
terme.
Sistema de parcs i jardins públics, clau V
L’estructura general d’espais lliures que proposa el POUM es crea a partir de la voluntat de
configurar una estructura d’espais lliures lineals que facilitin els recorreguts dins del nucli urbà i
des d’aquest cap als camins de l’entorn, amb la finalitat d’enllaçar l’espai urbà i l’entorn rural,
integrant els elements característics del paisatge.
Tota aquesta estructura d’espais lliures es localitza en un radi del voltant de 500 a 750 metres
del centre, és a dir, que comporta uns recorreguts aproximats d’un quart d’hora des del centre
cap als afores, o bé de mitja hora pel creuament d’un costat a l’altre.
Aquests espais són els següents:
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Anell verd
Passeig de l’anell exterior conformat per l’avinguda de la Mediterrània (paral·lel a la riera),
l’avinguda de Luther King, l’avinguda del Vilar (Migjorn) i el passeig de l’Estació (paral·lel a la
via del tren).
Passeigs radials urbà-rural
Passeig del Raval de Sant Pau
Passeig de Sant Rafael
Passeig del camí vell de Reus
Passeig de la zona esportiva del Pavelló
Parcs urbans
Parc urbà de la riera de la Selva
Parc de la zona escolar de la Rasa
Places
Conjunt de places urbanes

Superfícies del sistema de parcs i jardins públics
L’extensió dels espais lliures previstos pel POUM, segons les classes de sòl, són les següents:
Espais lliures en sòl urbà consolidat
Espais lliures en polígons d’actuació urbanística

176.926 m2
39.627 m2

Espais lliures en sòl urbà

216.553 m2

Espais lliures en sòl urbanitzable delimitat
Espais lliures en sòl no urbanitzable
Total espais lliures

65.739 m2
49.861 m2
332.153 m2
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Sistema d’equipaments, clau E
El POUM reconeix els equipaments públics existents en el nucli urbà.
La vila, actualment, té un bon nivell d’equipaments, que es complementarà amb el conjunt
d’equipaments locals que han de localitzar-se de forma homogènia en els creixements
previstos.
Les propostes del Pla en relació a l'estructura dels equipaments, han d'anar molt lligades a les
propostes del sistema d'espais lliures i dels nous sectors, i bàsicament les més significatives
són les següents:
Equipaments esportius
El POUM proposa l’ampliació de la zona esportiva municipal que ha de donar servei a les
necessitats futures. Atès que l’actual zona esportiva està al límit de la seva superfície (2,37ha),
es proposa una ampliació de l’actual en el límit nord-est del sòl urbà, al nord de l’actual camp
municipal, per sota de la Riera de la Selva i que fa de lligam de la vila amb el nou Parc urbà.
Aquesta nova zona de 3,21 hectàrees acaba de configurar el sòl urbà en el seu límit nord-oest,
i crea una zona esportiva de 5,55ha a més d’integrar-se amb la Riera de la Selva que cus
verticalment el límit nord de la vila.

Equipaments educatius
El POUM proposa unes zones per l’ampliació dels centres educatius ja existents.
Ampliació cementiri
Al costat del cementiri actual, es situa l’ampliació, amb els aparcaments i espais lliures que
l’envolten.
Superfícies del sistema d’equipaments
L’extensió d’equipaments previstos pel POUM, segons les classes de sòl, són les següents:
Equipaments en sòl urbà consolidat
Equipaments en polígons d’actuació urbanística
Equipaments en sòl urbà
Equipaments en sòl urbanitzable delimitat
Equipaments en sòl no urbanitzable
Total equipaments

89.547 m2
44.805 m2
134.352 m2
69.229 m2
1.608 m2
205.189 m2
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3.3.4. Zones residencials actuals
En l’Avanç de planejament només es defineixen els grans usos dels nous creixements, però no
s’especifica la normativa que ha de regular cadascuna de les diferents zones.
La zonificació urbana, que busca evitar els conflictes que es poden produir entre diferents
zones i usos, es determinarà en la següent fase de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
Actualment el planejament vigent determina 24 zones residencials, que la proposta actual
haurà de simplificar, agrupant-les per tipologies edificatòries i usos.
CA

Casc Antic, conservació centre històric

EA
EAa

Eixample Antic, ordenació illes tancades
Eixample antic, Raval de Sant Pau

EM
Eixample Modern, ordenació illes tancades
EMa
Eixample Modern, provinent de Mas Iglèsies
EMb
Eixample Modern, carrer de la Pau
EMc
Eixample Modern
PF Plurifamiliar, la Rasa de Batlle
PA
Plurifamiliar aïllada, Coselva
PAhpp Plurifamiliar aïllada, Sant Rafael
VD
Volumetria detallada
VDc
Volumetria detallada comercial
VDv
Volumetria detallada protecció oficial
VL
Volumetria lineal
CR
CRa
CRb
UR
CP
CPa
CPb
CJ
CJa
AU

Edificació unifamiliar entre mitgeres
Edificació unifamiliar entre mitgeres (Mas Iglésies)
Edificació unifamiliar entre mitgeres (Sant Rafael)
Edificació unifamiliar en renglera (la Rasa de Batlle)
Edificació unifamiliar, cases aparellades
Edificació unifamiliar, cases aparellades en grup (Molins-els Ponts)
Edificació unifamiliar, cases aparellades en grup
Edificació aïllada unifamiliar
Edificació aïllada unifamiliar (Mas Iglésies)
Edificació aïllada unifamiliar (la Rasa de Batlle)
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3.3.5 Zones industrials actuals
I

Zona Indústria Entremitgeres

PIa
Zona Indústria Aïllada Petita (800M2)
PIb
Zona Indústria Aïllada Petita (400m2)
MIa
Zona Indústria Aïllada Mitjana (3000m2)
MIb
Zona Indústria Aïllada Mitjana (2000m2)
MIbL
Zona Indústria Aïllada Mitjana logística
MIbT Zona Indústria Aïllada Mitjana terciari
U
Zona Parc Activitats
GIa
GIb
GIc
GId

Zona Indústria Aïllada Gran (100.000m2)
Zona Indústria Aïllada Gran (8.000m2)
Zona Indústria Aïllada Gran (10.000m2)
Zona Indústria Aïllada Gran (54.000m2)
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3.4. Classificació del sòl
3.4.1. Delimitació del sòl urbà consolidat i no consolidat
3.4.1.a) Delimitació del sòl urbà
Atenent a l’article 26 de la Llei d’Urbanisme, aquest POUM classifica com a sòl urbà els
terrenys que ja ho eren en el planejament anterior que es revisa, així com els que ja han estat
sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, que compten amb tots els serveis urbanístics
bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l'edificació, i aquells altres terrenys que,
en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d'urbanització que aquest
determina.
3.4.1.b) Delimitació del sol urbà consolidat i no consolidat
Dins el sòl urbà, i en compliment dels articles 30 i 31 de la Llei d’Urbanisme, el pla distingeix el
sòl urbà consolidat, i el sòl urbà no consolidat.
Constitueixen el sòl urbà consolidat, els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb
l'article 29 de la Llei d’Urbanisme, i els terrenys als quals només manca, per a assolir la
condició de solar, completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article
29.a), tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en
un pla de millora urbana com si no ho han estat.
Constitueixen el sòl urbà no consolidat, el sòl urbà altre que el consolidat, que ha estat
inclòs en un polígon d'actuació urbanística o en un pla de millora urbana.
L’extensió total del sòl urbà és de 2.049.476 m2 dels quals 1.741.260 m2 (84,96%)
corresponen a sòl urbà consolidat, 297.123 m2 (14,50%) a sòl urbà no consolidat inclòs en
polígons d’actuació urbanística, i 11.003 m2 (0,54%) a sòl urbà no consolidat inclòs en sectors
de pla de millora urbana.
El sòl urbà consolidat representa el 84,96% del sòl urbà i el sòl urbà no consolidat el 14,50%.
El sòl urbà no consolidat delimitat per aquest POUM comprèn els terrenys inclosos en 13
polígons d’actuació urbanística d’ampliació o reordenació del nucli urbà actual, i un pla de
millora urbana.
Onze polígons d’actuació són residencials, i deu d’ells corresponen a sectors delimitats pel
planejament vigent:
El polígon PAU-1, Carrer Fleming, corresponent al sector comprés entre el carrer de Joan
Salvat, el camp municipal d’esports, el carrer de Paretdelgada i el carrer del Doctor Fleming;
substitueix la unitat d’actuació UAR-1 i es manté com a polígon d’actuació urbanística fins a
l’aprovació definitiva de la reparcel·lació.
El polígon PAU-2, Creu Coberta, correspon al sector comprés entre la continuació del carrer
Josep Ma. Jujol, la Creu Coberta, el carrer d’Eufemià Fort i la desviació del carrer de
Paretdelgada; modifica els límits de la unitat d’actuació UAR-2, per tal de poder realitzar en
un únic polígon d’actuació l’ampliació de la zona esportiva.
El polígon PAU-3, Passeig del Tren, corresponent a l’àmbit que es forma entre els darreres
del carrer de l’Horta, la via del tren i el camp municipal d’esports; substitueix la unitat
d’actuació UAR-3/4.
El polígon PAU-4, Coselva, corresponent a l’àmbit que ocupa els solars de la Cooperativa
Agrícola de la Selva del Camp; substitueix la unitat d’actuació UAR-4.
El polígon PAU-5, Carrer de Paretdelgada, corresponent a la cantonada que es forma entre
el carrer de Paretdelgada i el carrer del Cantó del Vaquer; substitueix la unitat d’actuació
UAR-6.
El polígon PAU-6, Carrer Hort del Planter, correspon al sector comprés al tram del carrer de
l’Hort de Guitarró, entre els carrers Hort del Planter i el carrer de les Eres; substitueix la
unitat d’actuació UAR-7.
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El polígon PAU-7, La Ràpita, és el sector comprés al voltant del carrer Joan Pié i Fiadella i
carrer de Ramon Blasi i Rabassa; substitueix la unitat d’actuació UAR-10.
El polígon PAU-8, Avda. Llibertat, correspon a l carrer de Dionís Vergonyós; substitueix la
unitat d’actuació UAR-12.
El polígon PAU-9, Liasa, corresponent al sector comprés majoritàriament per la indústria
anomenada “La industrial algodonera SA”, substitueix la unitat d’actuació industrial UAI-2
que es transforma en residencial.
El polígon PAU-10, Horts del Mig, correspon a l’àmbit comprés entre el carrer de les Eres i la
zona de la Ràpita; substitueix el pla parcial PPR-4.
El polígon d’actuació urbanística residencial restant és de nova delimitació, és el PAU-11,
correspon a la prolongació del carrer Crusats entre el carrer de l’Horta i l’avinguda de Puig i
Ferrater.
El polígon d’actuació urbanística industrial que queda, el PAU-13, correspon a UAI-5, és una
illa que resta per urbanitzar del sector industrial Silva (MNS-15).
I el polígon PAU-12, Creu Coberta, es tracta d’un polígon esportiu i correspon al sector
comprés entre l’actual zona esportiva, la via del tren, la riera de la Selva i la Creu Coberta,
amplia els límits de la unitat d’actuació industrial UAI-1.
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3.4.2. Sòl urbanitzable
3.4.2.a) Delimitació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat
Aquest Pla d'ordenació urbanística classifica com a sòl urbanitzable els terrenys que considera
necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l'activitat econòmica,
d'acord amb una utilització racional del territori i del medi ambient, condicionant el creixement
urbà a la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i
culturals del municipi, i seguint uns models d'ocupació del sòl per ampliació dels nuclis urbans
tradicionals.
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat són els que el Pla d'ordenació urbanística declara que
poden ser transformats d'una situació rústica, a unes condicions urbanes. El Pla estableix i
delimita els diferents sectors en que es divideix el sòl urbanitzable delimitat a l’objecte del seu
desenvolupament parcial.
L’extensió del sòl urbanitzable delimitat és de 552.762 m2, i comprèn 10 sectors, vuit sectors
residencials, 384.381 m2, i dos sectors Industrials, 168.381 m2.
El sector residencial SUD-1, correspon a una part de l’anterior PPR-3, s’estén al sud de la
Selva, als dos costats de l’avinguda de la Fraternitat, entre la rotonda de la Creu del Camí de
Tarragona i el pas sota la via del tren. Es planteja com un sector residencial que acaba de
configurar la sortida del poble per l’avinguda de la Fraternitat, i que es pot subdividir en dos
polígons diferenciats.
El sector residencial SUD-2, correspon a l’anterior PPR-5, , s’estén al nord de la Selva, la
zona delimitada entre el camí de les Eres, el camí de la Trampa i la riera de la Selva. Es tracta
d’un pla parcial aprovat i en vigor.
El sector residencial SUD-3, és de nova creació i és un sector fonamental per donar sortida a
l’avinguda de la Mediterrània, que amb el planejament actual s’acaba en el camí de la Trampa.
Aquest sector a més, també permetrà l’ampliació del cementiri actual.
El sector industrial SUD-4, discontinu en dos subsectors, aprofiten àrees que es troben entre
els diferents sectors industrials existents, aprofitant bona part del sistema viari i infraestructura
existent. Aquest sector també incorpora el nou pont que travessa la riera de la Selva i uneix la
zona industrial amb la vila per la Creu Coberta.
Els sectors residencials SUD-5, SUD-6 i SUD-7 , acompanyen la construcció de la
Ronda/Passeig de Ponent, lligant els carrers existents, que s’acabaven amb el sòl no
urbanitzable, i que havien configurat els creixements principals de la vila en les últimes
dècades.
El sector industrial SUD-8, complementa i ordena la realitat industrial existent, dotant el sector
de la xarxa viària necessària, i preveient les possibles ampliacions.
El sòl urbanitzable no delimitat recull les indústries (disseminat industrial) que actualment es
troben en sòl no urbanitzable al voltant de la carretera de l’Albiol; el sector es delimita entre el
camí d’ Alcover, el límit del terme municipal, la carretera C-240 i el límit actual del sòl urbà, i té
una superfície de 278.198 m2.
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3.5. Model territorial i adequació al Pla Territorial
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament el gener de 2010 per
acord del Govern de la Generalitat, va entrar en vigor al ser publicat al DOGC 5559 el dia 3 de
febrer de 2010.
El planejament territorial assigna una estratègia de creixement mitjà per al nucli de la Selva
del Camp, com a únic nucli del seu municipi.
Segons l’article 3.7 de la normativa, el Pla estableix aquestes estratègies en aquells nuclis de
mitjana o petita dimensió urbana que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el
territori, pel seu paper estructurant i per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden
tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes.
Aquesta estratègia de creixement mitjà es concreta segons l’apartat 2 de l’article 3.7 del PTCT,
“l’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà proposar
serà orientativament la que resulti de l’aplicació de la següent expressió alfanumèrica:
Mitjà: E= (60/100)*A
E: superfície de l’extensió urbana admissible
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
2. La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de determinar de la
manera següent: s’ha d’incloure tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació
definitiva del PTCT, corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una
presencia significativa d’habitatge, incloent tota la superfície viària, de zones verdes i
d’equipaments integrats o associats a aquestes trames, que estan incloses pel PTCT en els
àmbits dels “nuclis històrics i les seves extensions “ assenyalats en els Plànols d’ordenació. En
cas que les trames considerades estiguin en contigüitat amb altres trames consolidades o
urbanitzades destinades a activitat econòmica, que no han estat comptabilitzades per no
contenir habitatge o per tractar-se d’àrees especialitzades, una proporció d’aquestes es
considera que forma també part de l’àrea urbana existent a efectes de càlcul, amb els següents
límits: a) No ha d’incrementar en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt
delimitada a efectes de càlcul. b) Es comptabilitza només el sòl d’activitat econòmica consolidat
o urbanitzat que està situat dins d’una franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una
amplada igual a la meitat del màxim diàmetre d’aquesta.
D’acord amb aquesta estratègia “el planejament urbanístic definirà els àmbits de sòl urbà
consolidat i sòl urbanitzable constituents del creixement i farà explícita la comprovació que no
excedeixen dels límits establerts en aquest article.”
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Com s’observa en el quadre adjunt, la proposta de creixement del POUM, amb 80,5 Ha,
suposa el 49,6 % de l’àrea urbana existent, que és de 162,3 Ha.

SUPERFÍCIES CÀLCUL ÀREA PTCT
SOL URBÀ RESIDENCIAL CONSOLIDAT

870.612

SÒL URBÀ INDUSTRIAL CONSOLIDAT

753.249

A SUPERFÍCIE DE CÀLCUL ÀREA URBANA PTCT
EXTENSIÓ URBANA ADMISSIBLE

60%

1.623.861
974.317

PAU'S RESIDENCIAL

79.996

SUD'S RESIDENCIAL

355.517

TOTAL CREIXEMENT RESIDENCIAL

435.514

PAU'S INDUSTRIAL

103.873

SUD'S INDUSTRIAL

158.060

SUND INDUSTRIAL

211.882

TOTAL CREIXEMENT INDUSTRIAL

369.942

TOTAL CREIXEMENT

805.456

Dins el SUND industrial hi ha una zona de disseminat industrial que ja està consolidada en el seu ús, per
aquest motiu la superfície de càlcul del SUND industrial és menor a la superfície del SUND al POUM.
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En la següent fase de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es valorarà en un
primer moment els suggeriments i propostes presentades pels ciutadans i entitats, i es
formularà el document per a la seva aprovació inicial. Aquest document, incorporarà les
Normes Urbanístiques, que definiran concretament els aprofitaments urbanístics, els usos i la
normativa que regularà la vila; així mateix, es determinarà l’ordenació física, concretada pel sòl
urbà, delimitant els sectors de sòl urbanitzable, i establint en el sòl no urbanitzable, les
proteccions i estructura.
En aquesta nova fase, el treball s’acompanyarà d’estudis específics de mobilitat, de la memòria
social i la necessitat d’habitatges socials, dels riscos geològics, de les previsions
demogràfiques, de la viabilitat econòmica-financera, etc, i de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental que dictaminarà la sostenibilitat del Pla i les mesures de correcció ambiental que
caldrà aplicar en cada moment del creixement.
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