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1. Objectius i justificació de l’informe
La Plana de secà de l’Alt Camp és un espai agrícola situat entre 14 municipis de la comarca
(Plànol 1): Aiguamúrcia, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, el Pont
d'Armentera, Figuerola del Camp, Montferri, Nulles, Puigpelat, Vallmoll, Valls, Vila-rodona
i Vilabella.

Plànol 1 - Delimitació de la Plana de Secà de l'Alt Camp.
Font: La plana de secà de l’Alt Camp. Caracterització i valors ambientals. MN Consultors, 2017.

Aquest territori ha estat reconegut com un àmbit específic per la seva singularitat,
característiques i importància territorial, en instruments com el Catàleg del Paisatge del Camp
de Tarragona. Per aquest motiu, tot i la delimitació abans exposada, per a l’elaboració
d’aquest informe i les seves recomanacions, s’ha cregut oportú utilitzar la delimitació marcada
pel Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona i la Unitat de Paisatge 22 “Plana de l’Alt
4
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Camp” (Plànol 2). El motiu de l’elecció d’aquesta delimitació és la de poder realitzar un anàlisi
global de l’espai i no restringit en l’àmbit central de la Plana de Secà. D’aquesta manera es
podran adoptar estratègies que tinguin en compte tot l’àmbit territorial, inclòs actuals àrees
urbanes i industrials. Tot i així, cal dir que aquestes múltiples definicions de l’àmbit territorial
de la Plana de Secà no ajuden a l’adopció de polítiques d’ordenació i protecció del sòl i del
paisatge agrari.

Plànol 2 - Àmbit territorial de la Unitat de Paisatge 22 "Plana de l'Alt Camp".
Font: elaboració pròpia.

Recentment, iniciatives impulsades per organitzacions i empreses de la comarca han posat
de relleu la necessitat de revitalitzar l’espai, articular una xarxa d’agents econòmics i socials i
alhora dotar d’una protecció paisatgística i agrària a l’espai.
5
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Per aquest darrer motiu, aquest informe té per objectiu principal:
§

Diagnosticar l’actual paisatge agrícola de la Plana de Secà de l’Alt Camp, així com
identificar la legislació i les eines per a garantir una protecció del sòl i el paisatge
agrícola de l’espai.

Per tal d’assolir aquest objectiu, es plantegen els següents objectius específics:
§

Analitzar el marc legislatiu català en matèria d’ordenació i protecció dels sòls i els
paisatges.

§

Identificar els instruments de protecció que serien més adients per a la Plana de Secà
de l’Alt Camp.

§

Analitzar la protecció que l’actual planejament urbanístic, territorial i sectorial
proporciona a la Plana de Secà de l’Alt Camp.

§

Fer una proposta d’actuacions a seguir per a la consecució de la protecció de l’espai.

Aquest informe es justifica per la necessitat de disposar d’una diagnosi preliminar de quins
són els instruments normatius i planificadors que actualment regulen la protecció del sòl i el
paisatge agrari de la Plana de Secà de l’Alt Camp. A partir de les conclusions extretes en
aquest informe es podrà procedir a l’impuls oportú de les mesures, accions i nous instruments
d’ordenació que es creguin convenients.
Per a la realització d’aquest informe s’ha emprat la normativa vigent en matèria de sòl agraris
i paisatge, així com informació pública disponible sobre urbanisme i planejament territorial.
A la vegada, s’han utilitzats com a fonts d’informació altre estudis fets sobre la Plana de Secà
de l’Alt Camp, com:
§

La plana de secà de l’Alt Camp. Caracterització i valors ambientals. MN Consultors.

§

Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona. Unitat del Paisatge 22 “La Plana de l’Alt
Camp”.

§

Informe “La dinamització econòmica de la Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp des
del treball en xarxa i l’economia social i cooperativa”. Ateneu Cooperatiu del Camp
de Tarragona.
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2. L’ordenació i protecció del sòl agrari de la Plana de Secà
2.1 Marc jurídic
Amb la recent aprovació de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, s’obren
diferents possibilitats per a tal de garantir la protecció de l’espai i el sòl agrari de la Plana de
Secà de l’Alt Camp.
Concretament, la figura del Pla Territorial Sectorial Agrari Específic, és la que tindria un
major encaix amb l’objectiu de protecció que es persegueix. Aquest instrument està regulat
per l’article vuitè de l’esmentada llei:
Article 8. Els plans territorials sectorials agraris específics
1. El Pla territorial sectorial agrari de Catalunya, segons el que determini, pot ésser objecte
de complementació, concreció i desenvolupament parcial per mitjà de plans territorials
sectorials agraris específics, que poden fer referència a àrees concretes del territori amb una
estructura de l'espai agrari molt ben definida, en les quals és necessària una intervenció
específica per raó de llurs característiques, llur problemàtica o llurs singularitats.
2. Els plans territorials sectorials agraris específics poden ésser elaborats i aprovats d'una
manera anticipada al conjunt del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya, amb el seu mateix
contingut, procediment i efectes, per al territori concret que els és àmbit d'aplicació, el qual
ha d'ésser amb un àmbit geogràfic coherent.
3. Els plans territorials sectorials agraris específics han de contenir la informació següent:
a) Una estimació dels recursos disponibles i de les necessitats i els dèficits,
territorialitzats pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d'actuació.
c) Una definició d'estàndards i normes de distribució territorial.
4. El procediment d'elaboració i tramitació dels plans territorials sectorials agraris específics
s'ha d'ajustar al que estableix l'article 7.

Malgrat que aquests plans específics haurien de dependre d’una planificació per tot l’àmbit
català, la llei també preveu que es puguin aprovar els plans específics sense haver d’esperar a
l’aprovació del pla català.
Tot i així, la legislació en espais agraris no és l’únic instrument normatiu en el qual es pot
emparar la protecció de la Plana de Secà. L’urbanisme i la planificació territorial també
són instruments que poden ser utilitzats per aquesta finalitat. En aquest sentit, el Decret
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Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
estableix el següent:
Article 9. Directrius per al planejament urbanístic
(...)
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl
d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on
estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn.
(...)

Per altra banda, el mateix Decret Legislatiu esmentat detalla que els terrenys agrícoles inclosos
en indicacions geogràfiques protegides o denominacions d’origen, hauran de tenir la
consideració de sòl no urbanitzable:
Article 32. Concepte de sòl no urbanitzable
Constitueixen el sòl no urbanitzable:
(...)
b) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessari classificar
com a sòl no urbanitzable per raó de:
(...)
Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides o
denominacions d'origen.
(...)

Pel què fa al planejament territorial, la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial, estableix clarament que els diferents instruments previstos, com el Pla Territorial
General i els Plans Territorials Parcials, hauran d’incloure les terres d’ús agrícola que cal
conservar:
Article 5
-1 El Pla Territorial General ha d'incloure les determinacions següents:
(...)
d) La definició de les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que cal conservar o
ampliar per les seves característiques d'extensió, de situació i de fertilitat.
8
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(...)
Article 13
-1 Els plans territorials parcials han d'incloure com a mínim:
(...)
c) La definició de les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que cal conservar o
ampliar per les seves característiques d'extensió, de situació i de fertilitat.
(...)

A més a més, la llei de política territorial deixa ben clar que aquelles terres agrícoles
qualificades com a especial protecció no podran ser transformades:
Article 16
-1 Els espais naturals i les terres agrícoles qualificats d'especial protecció als plans territorials
parcials no poden ésser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva
destinació o naturalesa o bé que lesionin el valor específic que es vulgui protegir.
(...)

2.2 Planejament territorial, urbanístic i sectorial
2.2.1

Planejament territorial

El planejament territorial, en l’àmbit de la Plana de Secà, queda determinat pel Pla Territorial
Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT)1. En el Plànol 3 i Plànol 4 es mostren quina és la
regulació que estableix el PTPCT per tot l’àmbit de la Plana de Secà:

En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya aprovà definitivament el Pla territorial parcial del Camp
de Tarragona. L'acord de Govern i la normativa del Pla foren publicats en el DOGC de 3 de febrer de 2010.
1
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Plànol 3 - PTPCT a l'àmbit nord de la Plana de Secà.
Font: elaboració pròpia.

Plànol 4 - PTPCT a l'àmbit sud de la Plana de Secà.
Font: elaboració pròpia.
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Figura 1 - Llegenda dels plànols del PTPCT.
Font: PTPCT.

Concretament pels sòls agraris, el PTPCT crea els Sòls de protecció territorial, dintre dels
quals trobem els Sòls d’interès agrari i/o paisatgístic. Aquesta tipologia de sòls, tal i com
es mostrava en els plànols anteriors, són els majoritaris a tot l’àmbit de la Plana de Secà.
Aquests sòls queden definits a l’article 2.8 de les normes del PTPCT:
Article 2.8. Sòl de protecció territorial: definició
1. Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de
sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven
una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla
suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament
urbanístic que s’estableixen en l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del
seu període de vigència.
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2. 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.
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial, i que alhora són
terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys
que, per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència
del Pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
(...)

Aquests sòls, a la vegada, queden regulats per l’article 2.9 de les normes del PTPCT, en
concret se’n regulen les edificacions i les possibles actuacions d’urbanització o transformació:
Article 2.9. Sòl de protecció territorial: regulació
(...)
3. L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la
legislació urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han
de tenir en compte les següents recomanacions referides als tipus d’intervenció que estableix
l’article 2.5.
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic.
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel·lació i la morfologia de l’espai.
B. Autorització especialment condicionada a la seva correcta integració paisatgística i inserció
territorial. Factor favorable si forma part d’una finca molt més gran que l’espai que ocupa i
contribueix de forma demostrable a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la
qualitat de la finca.
C1. Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim
impacte sobre l’estructura de les parcel·les agràries i sobre les infraestructures necessàries per
desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si
es tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció agrària per ajudar a
mantenir l’activitat agrícola del conjunt de la finca.
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció
preventiva o en contigüitat amb els assentaments existents. Especial atenció a la integració
paisatgística.
(...)
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5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de
transformació, només en els següents casos:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic.
Extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement moderat o mitjà, de canvi d’ús i
reforma o de millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4. Excepcionalment i
amb especial consideració del valor del lloc que es proposa transformar, de les alternatives
possibles i de la integració paisatgística necessària, actuacions d’interès territorial no previstes
pel Pla mitjançant el procediment que estableix l’article 1.14. Si, per raons d’interès general,
fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat,
aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15.
(...)

A més a més dels sòls de protecció territorial, en l’àmbit de la Plana de Secà, en el PTPCT
també s’identifiquen els sòls de protecció especial. Aquests són definits per l’article 2.6 de
les normes del PTPCT de la següent manera:
Article 2.6. Sòl de protecció especial: definició
Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals i de connectivitat ecològica o per la seva
localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt
d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000.

Finalment, cal dir que part de l’àmbit de la Plana de Secà actualment es troba qualificat com
a sòl industrial i/o logístic. Cal considerar seriosament, també dins dels sòls de protecció
territorial, els sòls de potencial interès estratègic. Aquests sòls, tot i que actualment
puguin ser de caràcter merament agrari, es reserven com a futures ampliacions industrials i
logístiques. Concretament la normativa del PTPCT defineix aquest tipologia de sòls com:
Article 2.8. Sòl de protecció territorial: definició
(...)
b) El potencial interès estratègic.
Assenyala àrees de sòl que, per raons de localització, connectivitat, topografia o altres
condicions poden tenir un paper estratègic en el futur en termes d’estructuració territorial,
activitat econòmica, equipament o infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal
preservar-lo dels usos residencials i d’activitat econòmica convencionals, que tenen altres
13
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possibilitats de localització, i d’aquelles operacions conjunturals i sense un interès estratègic
provat.
(...)

2.2.2

Planejament urbanístic

El planejament urbanístic, és a dir, aquell que és dictat per cada municipi en el marc de les
seves competències en ordenació urbanística, és molt divers a l’àmbit de tota la Plana de Secà.
Cal tenir en compte que la diversitat de mides, realitats i contextos polítics, fa que l’ordenació
urbanística pugui ser molt diferent a cada un dels catorze municipis. Malgrat el marc normatiu
general pugui ser el mateix, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, serà cada municipi qui decidirà com ordenar i articular el
seu urbanisme.
Si ens fixem en la classificació del sòl, és a dir, el fet que el sòl sigui urbà consolidat (SUC),
sòl urbà no consolidat (SNC), urbanitzable delimitat (SUD), sòl urbanitzable no delimitat
(SND) o no urbanitzable, veiem al Plànol 5 com la major part del sòl de la Plana de Secà és
no urbanitzable.
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Plànol 5 - Classificació del sòl a la Plana de l'Alt Camp.
Font: elaboració pròpia.

Si baixem un nivell de detall, és a dir, si passem de la classificació del sòl a la qualificació
urbanística específica, veiem a tall d’exemple que en el sòl classificat com a no urbanitzable
en els diferents municipis que conformen tot l’àmbit de la Plana de Secà, s’hi observen
qualificacions urbanístiques diferents:
§

Aiguamúrcia: sòl de protecció agrícola.

§

Alió: sòl de protecció especial / sòl d’interès agrari i/o paisatgístic.

§

Bràfim: zona agrícola.

§

Cabra del Camp: sòl no urbanitzable.
15
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§

El Pla de Santa Maria: sòl de protecció agrícola.

§

El Pont d’Armentera: sòl agrícola de valor / sòl agrícola de secà.

§

Els Garidells: sòl d’interès agrícola.

§

Figuerola del Camp: sòl rural.

§

La Secuita: sòl agrícola / sòl de restitució del paisatge.

§

Puigpelat: sòl rural.

§

Renau: sòl de protecció especial, interès ecològic i paisatgístic / sòl de protecció
territorial, agrícola de valor.

§

Vallmoll: sòl de protecció natural i paisatgística / zona agrícola.

§

Valls: zona agrícola.

§

Vila-rodona: sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic.

§

Vilabella: sòl rural / sòl de protecció paisatgística.

Malgrat que probablement bona part d’aquestes qualificacions urbanístiques persegueixen el
mateix objectiu, de protecció de l’activitat agrària, cal dir que no s’efectua en el mateix grau
ni amb un desplegament normatiu urbanístic igual a cada municipi.
A més, cal tenir present que l’ordenació urbanística i la protecció agrícola que es pot donar
en aquests sòls no urbanitzables, pot quedar en un segon pla si per raons d’interès general o
econòmic supramunicipal es procedeix a l’impuls d’un Pla Director Urbanístic o qualsevol
altra figura urbanística de rang superior. Per aquest motiu, en l’apartat de recomanacions que
es farà en aquest informe, es proposaran eines i figures d’ordenació que evitin aquesta
superposició de planejament que pugui anar en detriment dels objectius de conservació
agrària de la Plana de Secà.

2.2.3

Planejament sectorial

Més enllà de la planificació territorial i urbanística, l’àmbit de la Plana de Secà també queda
condicionat per tot allò que estipula la planificació sectorial. En concret, quan parlem de
planificació sectorial en aquest àmbit territorial, ens referim sobretot a la planificació en
matèria d’espais naturals.
Malgrat que bona part de l’entorn natural de la Plana de Secà podríem convenir que alberga
grans valors naturals, tan sols una petita part resta protegida com a espai natural protegit. Tal
i com s’observa en el Plànol 6, només hi ha una franja de protecció situada al nord-oest de
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l’àmbit amb l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Sistema prelitoral central” i un altre àmbit al
sud-est amb l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Riu Gaià”.

Plànol 6 - Espais de la Xarxa Natura 2000 a la Plana de Secà.
Font: elaboració pròpia.

També hi són presents alguns Espais d’Interès Geològic i un Geòtop (Plànol 7) els quals
doten d’un grau de reconeixement geològic a la Plana de Secà:
§

Roques volcàniques carboníferes de la Serra de Miramar (nord-oest de l’àmbit).

§

Esculls de la Riba (oest de l’àmbit)

§

Geòtop “Espillites de Figuerola” (sobre Figuerola del Camp).
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Plànol 7 - Espais d'Interès Geològic a la Plana de Secà.
Font: elaboració pròpia.

2.3 Proposta per a la Plana de Secà en matèria de planificació i protecció dels sòls
agraris
Havent analitzat com el planejament territorial, urbanístic i sectorial intervé en el sòl agrari
de la Plana de Secà, es considera que el marc legal ofert per la Llei 3/2019, del 17 de juny,
dels espais agraris, seria l’idoni.
Aquest Plans, ja definits anteriorment al capítol 2.1 de l’informe, tenen un procediment
d’elaboració que és el mateix que pel Pla territorial sectorial agrari de Catalunya i queda definit
a l’article setè de la Llei 3/2019:
Article 7. Elaboració i tramitació del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya
1. El departament competent en matèria agrària i de desenvolupament rural ha d'elaborar el
Pla territorial sectorial agrari de Catalunya amb la col·laboració del departament competent
18
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en matèria de planificació territorial, ordenació del territori i protecció i conservació del medi
ambient i la biodiversitat, i n'han d'emetre l'informe preceptiu.
2. El procediment d'elaboració del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya ha d'incloure la
participació dels ciutadans i els ens locals, d'entitats ecologistes, dels col·legis professionals
en matèria d'agronomia i forests, de les organitzacions empresarials i professionals agràries,
de les organitzacions i les associacions forestals, i també la representació del món cooperatiu
agrari, a fi de conèixer i ponderar els interessos privats i públics relacionats, i altra societat
civil organitzada.
3. L'elaboració i la tramitació del Pla ha de seguir el procediment d'avaluació ambiental
estratègic, d'acord amb la legislació vigent en matèria d'avaluació ambiental.
4. Les aprovacions inicial i provisional del Pla són competència del conseller del departament
competent en matèria agrària i de desenvolupament rural.
5. Correspon al Govern d'aprovar el Pla territorial sectorial agrari de Catalunya i presentarlo al Parlament.

La redacció d’aquest Pla comportaria un procés de debat i participació pública que reforçaria
i enriquiria el consens territorial per la protecció d’aquests espais agraris.
A més a més, cal tenir en compte que la planificació territorial sectorial agrària que s’acabi
adoptant, caldrà que es coordini amb el planejament urbanístic i ambiental. És important
veure com la planificació urbanística que s’adopti ha de ser coherent amb la planificació
agrària, no a la inversa. Així ho preveu l’article novè de la Llei 3/2019 en els següents termes:
Article 9. Relacions entre la planificació territorial sectorial agrària, el planejament
urbanístic i la protecció ambiental
1. El planejament urbanístic ha d'ésser coherent amb les determinacions de la planificació
territorial sectorial agrària i n'ha de facilitar el compliment.
2. En la redacció dels plans generals d'ordenació urbanística municipal (POUM), s'ha de tenir
en compte, quan es defineixen quins terrenys es reclassifiquen i passen d'ésser no
urbanitzables a urbanitzables, el que estableix el pla territorial sectorial agrari específic de la
zona de què es tracta i l'afectació, directa i indirecta, que es produeix a les explotacions
agràries existents.
3. La reclassificació a què fa referència l'apartat 2 requereix un informe del departament
competent en matèria agrària i de desenvolupament rural.
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4. Les declaracions d'espais naturals per acord del Govern, els plans de gestió i ús d'aquests
espais, els plans especials que els regulen i la planificació territorial sectorial agrària han d'ésser
coherents entre si, amb la integració de tots els béns jurídics.

Així doncs, caldria que posteriorment a l’aprovació d’una planificació específica en matèria
d’espais agraris, els diferents municipis que conformen la Plana de Secà adaptessin els seus
respectius planejaments urbanístics. Cal dir, però, que de manera transitòria i mentre no
s’aprovi una planificació específica agrària, els municipis poden i haurien de fer una
actualització dels seus planejaments urbanístics. Aquesta recomanació seria especialment
indicada per aquells municipis que han dotat de menor especificitat la protecció agrícola al
seu planejament, ja sigui a la normativa urbanística o a la classificació del sòl.
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3. La catalogació i protecció del paisatge agrari de la Plana de Secà
3.1 Marc jurídic
El principal instrument d’ordenació del paisatge a Catalunya és la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Aquesta llei permet concretar l’ordenació i
catalogació del paisatge a través dels Catàlegs del Paisatge, tal i com es descriu als següents
articles de la Llei 8/2005:
Capítol II. El paisatge en el planejament territorial
Article 9. Instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge
1. Es creen els catàlegs del paisatge i les directrius del paisatge com a instruments per a
protegir, gestionar i ordenar el paisatge.
2. L'aprovació dels catàlegs del paisatge correspon al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, amb uns tràmits previs d'informació pública i de consulta als ens locals i a
les organitzacions econòmiques i socials concernides.
3. Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques incorporar als plans
territorials parcials i, si escau, als plans directors territorials, pel que fa a llur àmbit, les
directrius del paisatge que responguin a les propostes dels objectius de qualitat paisatgística
que contenen els catàlegs del paisatge.
4. La col·lectivitat, les entitats, els ens locals, els altres departaments de la Generalitat i altres
administracions participen en la tramitació de les directrius del paisatge en el marc i amb els
mitjans que estableixen la normativa referent a la tramitació del planejament territorial i la
normativa sobre el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, especialment pel que fa al compliment dels tràmits d'informació pública
i de consulta o informe.
Article 10. Catàlegs del paisatge
1. Els catàlegs del paisatge són els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat de
conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir.
2. L'abast territorial dels catàlegs del paisatge es correspon amb el de cadascun dels àmbits
d'aplicació dels plans territorials parcials. En els espais limítrofs entre dos plans territorials
parcials, s'ha de vetllar per la coherència i la continuïtat de les unitats de paisatge.
Article 11. Contingut dels catàlegs del paisatge
Els catàlegs del paisatge tenen com a mínim el contingut següent:
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a) L'inventari dels valors paisatgístics presents en llur àrea.
b) L'enumeració de les activitats i dels processos que incideixen o han incidit de manera més
notòria en la configuració actual del paisatge.
c) L'assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels quals es percep el paisatge.
d) La delimitació de les unitats de paisatge, enteses com a àmbits estructuralment,
funcionalment o visualment coherents sobre els quals pot recaure, en part o totalment, un
règim específic de protecció, gestió o ordenació en els termes que estableix l'article 6.
e) La definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada unitat de paisatge. Aquests
objectius han d'expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques
paisatgístiques del seu entorn.
f) La proposta de mesures i accions necessàries per a assolir els objectius de qualitat
paisatgística.

3.2 La planificació del paisatge de la Plana de Secà
En el cas de la Plana de Secà de l’Alt Camp,
aquesta s’emmarca en el Catàleg del Paisatge del
Camp de Tarragona, elaborat per l'Observatori
del Paisatge, aprovat definitivament el 19 de maig
de 2010.
Com ja hem esmentat anteriorment (Plànol 2),
aquest territori ha estat reconegut com un àmbit
específic a la Unitat de Paisatge 22 “Plana de l’Alt
Camp”. Aquest Catàleg descriu totes aquelles
característiques i valors que identifiquen aquest
paisatges des de l’òptica cultural, natural,
humana, econòmica, etc. També identifica els elements d’interès paisatgístic i miradors, així
com les àrees que requereixen una atenció i gestió especial (Plànol 8 i Plànol 9).
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Plànol 8 - Valors identificats a la Unitat de Paisatge "Plana de l'Alt Camp".
Font: Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona.
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Plànol 9 - Àmbits especials identificats a la Unitat de Paisatge “Plana de l'Alt Camp”.
Font: Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona.
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Aquesta planificació del paisatge a la Plana de Secà comença per una sèrie de trets distintius
que són identificats pel Catàleg del Paisatge:
§

Plana lleugerament basculada cap al sud i tancada per un amfiteatre de muntanyes.

§

Xarxa de torrents tributaris del riu Francolí que porten aigua esporàdicament encara
que alimenten un important aqüífer subterrani.

§

Paisatge agrícola que predomina arreu, només interromput pels polígons industrials
de Valls i el Pla de Santa Maria.

§

Els conreus estan dedicats als cereals d’hivern en el sector nord, entre Valls i el Pla
de Santa Maria, i al conreu de la vinya a les planes del sud-est: d’Alió fins a Nulles i
els Garidells.

§

Els polígons industrials de la plana, juntament amb els incendis forestals de la serra
de Miramar, són els principals factors de transformació paisatgística.

§

El caràcter més o menys compacte dels nuclis urbans situats en el medi rural, junt
amb la presència d’un cert mosaic format per conreus i bosquines, dota d’una gran
personalitat al paisatge, una personalitat reconeguda pels propis habitants de la zona.

§

Hi ha una gran diversitat d’elements del patrimoni arquitectònic d’interès dispersos
en el paisatge (parets de pedra seca, cellers modernistes, etc.).

Després d’un anàlisi detallat dels valors, riscos i característiques del paisatge a la Plana de
l’Alt Camp, el Catàleg del Paisatge en fa una avaluació d’amenaces i oportunitats:
Amenaces:
§

Malgrat el fort caràcter rural de la zona, fruit de l’especialització agrícola de la
comarca, la pressió urbanística, ja sigui residencial com industrial, està deixant-se
notar en l’àrea sud de la unitat i als espais contigus a la carretera de Valls al Pla
de Santa Maria, amb la conseqüent pèrdua de qualitat paisatgística dels sectors
afectats.

§

Les infraestructures de comunicacions entre el litoral i l’interior del Camp de
Tarragona travessen la plana de l’Alt Camp, fet que comporta una actual
acumulació d’infraestructures i la previsió de fer-ne de noves. Aquest fet pot
afavorir la ubicació de noves activitats, a part d’atreure població, amb la
conseqüent demanda de sòl i posteriors transformacions sobre el paisatge.

§

El predomini del paisatge agrícola està en perill a causa de que l’agricultura es veu
molt influenciada per les dinàmiques econòmiques externes.
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Oportunitats:
§

La població té un sentiment d’identificació amb el paisatge, tant el natural –
fenologia estacional de les espècies vegetals com la florida dels ametllers, per
exemple; paratge de l’estret de la Riba, etc.– com el cultural –campanar de Valls,
parets de pedra seca, etc.–, fet que pot ajudar a la valorització del paisatge i una
millora de la gestió.

§

La variabilitat zonal del paisatge agrícola enriqueix la percepció que se’n té des
dels nombrosos miradors de les muntanyes perifèriques.

El Catàleg continua l’anàlisi de la unitat de paisatge del Plana de Secà amb una relació de
quins haurien de ser el Objectius de Qualitat Paisatgística (OQP) de l’àmbit:
§

OQP22.1: Un paisatge agroforestal lliure de noves edificacions i que mantingui el
caràcter a través de la conservació d’elements patrimonials característics com els recs,
molins, fonts i murs de pedra seca. El paisatge es caracteritza pel cultiu de cereal
d’hivern al nord, barrejat amb retalls de boscos de plana de pi blanc en el costat
oriental, al sud predomini de la vinya i camps esparsos d’oliveres i ametllers i
avellaners.

§

OQP22.2: Uns paisatges urbans que conservin la façana paisatgística característica i
compactes. La ciutat de Valls és la població principal de la plana. Conserva la silueta
característica amb la preeminència del campanar.

§

OQP22.3: Un paisatge lliure de noves urbanitzacions. La zona es caracteritza per
l’existència d’urbanitzacions de ciutat jardí disperses per la plana i espais sense
continuïtat amb les trames urbanes ja compromesos pel planejament però no
consolidats. Caldria limitar el creixement de les existents, com en el cas de les del
nord del nucli urbà de Valls i del nord-est del Pla de Santa Maria, i millorar la seva
qualitat estètica.

§

OQP22.4: Un paisatge de petits nuclis d’origen rural que conservin el seu caràcter i
els seus valors, creixin de manera ordenada, compacta i seguint la trama i integrin les
noves construccions al paisatge preexistent.

§

OQP22.5: Un paisatge de polígons industrials amb qualitat paisatgística intrínseca,
pel que fa a les edificacions, la xarxa viària i les zones verdes, i que estiguin el màxim
de concentrats, delimitats i no multiplicats en el territori. La zona es caracteritza per
l’existència de polígons industrials, de grandària i estat de consolidació diversos,
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dispersos per la plana, separats dels nuclis de població, que aprofiten la bona
connexió a la xarxa viària
§

OQP22.6: Un paisatge del voltant de la ciutat de Valls ordenat, lliure de noves
edificacions i que conservi el caràcter rural. La zona es caracteritza per un dens
disseminat d’edificacions i instal·lacions sovint d’origen agrícola reformades per a
usos lúdics o residencials que afavoreixen un intens ús social de l’espai i, al mateix
temps, una pèrdua del valor estètic i del caràcter rural.

§

OQP22.7: Un paisatge agrícola vitivinícola viu, productiu i que conservi la sensació
d’harmonia visual i d’aprofitament ordenat dels recursos naturals.

Finalment, el Catàleg del Paisatge delimita un seguit d’àrees de foment de la gestió sobre
les quals caldria fer-hi major incidència. En l’àmbit territorial que ens pertoca, es fa la
proposta de crear alguna mena de Parc Agrari:
§

Àrea contínua de conreus llenyosos i herbacis que ocupen la pràctica totalitat de la
unitat, i on es possible contemplar cereal d’hivern al nord. Hi ha predomini de la
vinya al sud, amb camps esparsos d’oliveres, ametllers, i avellaners arreu de la unitat.
El paisatge agrícola es complementa amb mostres d’interès de patrimoni rural en
recs, molins, fonts i murs de pedra seca. Cal evitar la implantació de noves
edificacions en l’àmbit del paisatge agrícola, per tal de no fragmentar ni alterar el
paisatge agrícola. Estudiar la possibilitat de crear un Parc Agrari que hauria de tenir
en compte:
a) Protegir de la construcció i les infraestructures els espais agrícoles de major
qualitat del sòl agrícola.
b) Evitar la fragmentació dels paisatges agraris estratègics, sobretot front a grans
projectes urbanístics i d’infraestructures, especialment als mosaics de conreus
llenyosos dominat per l’avellaner a la Masó, el Rourell i Vallmoll i als camps de
garrofer del sector sud.
c) Proposar disposicions als diferents plans urbanístics, en el sentit de protecció i
valorització del paisatge agrícola de la plana de l’Alt Camp.
d) Sensibilitzar la població sobre la importància del manteniment del paisatge agrari
com un cultiu significatiu amb valor identitari, estètic i productiu elevat.
e) Proposar mesures de restauració i adequació paisatgística dels espais d’hortes que
s’estenen a les vores dels pobles, viles i la ciutat de Valls.
f) Protecció del paisatge del garrofer, l’avellaner i la vinya del sector meridional entre
Valls, Nulles i els Garidells, pel seu valor estètic, identitari i productiu.
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g) Restauració paisatgística dels espais agraris marginals situats a l’entorn immediat
de l’autopista AP-2 al seu pas per la unitat.
h) Promoure, al si dels plans d’ordenació urbanística municipal, la classificació del
paisatge del garrofer, l’avellaner, la vinya, l’olivera i l’ametller del sector sud-est
de la unitat, com a sòl no urbanitzable, preferentment amb la categoria de sòl no
urbanitzable agrari d’especial protecció.
i) Recuperació i revalorització de l’arquitectura rural fora d’ús, que històricament
ha tingut un paper específic en la configuració del paisatge dels espais oberts
principalment del sector sudest de la unitat: recs, molins, fonts, murs de pedra
seca, etc.
j) Sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir i gestionar el paisatge
dels mosaics agroforestals de conreus llenyosos dominats per l’avellaner pel seu
valor ecològic, estètic i simbòlic.

3.3 Proposta per a la Plana de Secà en matèria de paisatge agrari
Un dels instruments que en matèria de planificació i ordenació del paisatge agrari tindria més
idoneïtat a la Plana de Secà, seria la Carta del Paisatge.
Segons el mateix Observatori del Paisatge, “les cartes del paisatge són instruments de
concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de
millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la Generalitat de
Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o
per entitats i compten amb el seguiment de l'Observatori del Paisatge, que vetlla perquè siguin
coherents amb el catàleg de paisatge del seu àmbit d'actuació.
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i
integració paisatgística, estableix quins han de ser els continguts de les cartes del paisatge:
§

La diagnosi de les dinàmiques del paisatge.

§

La definició d'objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l'àmbit territorial que
abasta la carta del paisatge. Aquests objectius han de ser coherents amb els objectius
de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge definides en els
catàlegs corresponents de paisatge.
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§

Elaboració d'un programa de gestió en el que es concretin les accions específiques
que han d'emprendre els diversos agents, i en el qual ha de quedar garantida la
participació ciutadana.

L’Observatori del Paisatge destaca que “la carta del paisatge no és una simple declaració
testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del
paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d'un projecte
col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els compromisos signats. Aquest tipus
d'instrument s'ha demostrat útil en altres països, en contextos similars als nostres.
Les principals utilitats d’una Carta del Paisatge serien:
§

Elaborar un marc comú referencial que faciliti l'entesa i el consens entre els agents
implicats en les transformacions i la gestió del paisatge d'un territori concret, sovint
amb visions i interessos no coincidents.

§

Servir de referència en els processos de planificació territorial i urbanística endegats
per les administracions.

§

Facilitar l'aplicació i difusió de noves pautes d'intervenció i de gestió del paisatge
basades en el reconeixement del seu caràcter com a bé d'interès col·lectiu i en el seu
valor dinamitzador de les economies i del desenvolupament local.”

Malgrat existir també instruments com els Plans de Paisatge, aquests són adequats per àmbits
municipals, per tant, per l’àmbit supramunicipal de la Plana de Secà es considera que
l’instrument de la Carta és el que dotaria d’un major reconeixement social i grau de
participació pública per a garantir un acord comarcal de preservació del paisatge agrari de la
Plana de Secà.
Posteriorment a l’aprovació de la Carta del Paisatge i també havent aprovat el Pla Territorial
Sectorial Agrari Específic de la Plana de Secà, es podria plantejar l’impuls d’un Parc Agrari,
tal i com ja han fet altres zones de Catalunya. Però es considera requisit indispensable que
abans s’hagi avançat en el consens territorial i la planificació del sòl agrari.
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4. Conclusions i recomanacions
A continuació i com a part final d’aquest informe, s’exposen les principals conclusions i
recomanacions agrupades en tres blocs: definició de la Plana de Secà, protecció del sòl agrari
i protecció del paisatge agrari.

4.1 Definició de la Plana de Secà
§

Caldria consensuar l’àmbit d’actuació territorial de la Plana de Secà. Actualment
existeixen diferents delimitacions de l’àmbit (estudis previs de la Plana, Catàleg del
Paisatge del Camp de Tarragona, etc.). Aquestes divergències en la definició, no
ajuden a la implementació de polítiques d’ordenació i protecció concordants per tot
l’àmbit.

4.2 Protecció del sòl agrari
§

La Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, permetria diferents possibilitats
per a tal de garantir la protecció de l’espai i el sòl agrari de la Plana de Secà de l’Alt
Camp. La que es considera més adequada és la figura del Pla Territorial Sectorial
Agrari Específic.

§

L’impuls d’un Pla Territorial Sectorial Agrari Específic podria ser un revulsiu per la
Plana de Secà, ja que afavoriria el consens territorial i la participació pública en
l’impuls d’aquest espai agrari.

§

El planejament territorial actualment dota de protecció a la Plana de Secà, però alhora
obre la porta a desenvolupaments industrials i logístics que en podrien malmetre la
seva essència. És per aquest motiu que seria recomanable una revisió del Pla
Territorial Parcial del Camp de Tarragona per tal d’abandonar polítiques de
planificació industrial que ja no són pròpies d’aquest territori.

§

El planejament urbanístic dels diferents municipis que conformen la Plana de Secà
és molt divers. Si bé és cert que en bona part de l’àmbit el sòl està classificat com a
no urbanitzable, es troben qualificacions urbanístiques molt divergents i amb
diferents graus de protecció del sòl agrari i el paisatge. És per això que caldria
impulsar progressivament modificacions o revisions dels planejaments urbanístics
municipals per tal de dotar de major definició i protecció la Plana de Secà.
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§

El planejament sectorial, en especial el relacionat amb el medi natural, no
proporciona gaires instruments que puguin ser d’utilitat per la Plana de Secà. Tot i
així, la protecció del medi natural i la biodiversitat ha d’anar de la mà de la protecció
dels sòls agraris i del paisatge, fet pel qual es justifica encara més l’impuls d’un Pla
Territorial Sectorial Agrari Específic que agrupi aquestes necessitats.

4.3 Protecció del paisatge agrari
§

El paisatge agrari de la Plana de Secà es troba mínimament definit i catalogat pel
Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona. Tot i així, aquest instrument es
considera insuficient. És per això que es recomana l’impuls d’una Carta del Paisatge
de la Plana de Secà de l’Alt Camp, la qual sigui l’instrument definitiu per la definició
dels valors paisatgístics que cal preservar, fruit del consens territorial i de les accions
concretes acordades per cada municipi.

§

L’instrument del Pla de Paisatge es descarta, ja que el seu àmbit d’actuació sol ser
només el municipal i d’escala més reduïda a la que es planteja per la Plana de Secà.

§

En un futur, un cop es disposi dels instruments aprovats en matèria de protecció dels
sòl i el paisatge agrari, no seria rebutjable l’impuls d’un Parc Agrari. Ara bé, aquest
instrument hauria de ser la culminació d’un llarg procés d’assoliment de petits passos,
com els esmentats anteriorment, i fruit també d’un impuls definitiu a l’àmbit agrari
de la Plana de Secà.
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