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1.- ANTECEDENTS I OBJECTIUS
L’objecte del present document és la proposta de modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll, per tal de modificar l’actual
delimitació de l’àmbit del Pla Especial del Castell, el qual es troba definit i regulat per l’article
87 de les esmentades Normes.
La present proposta de modificació ve motivada per la necessitat d’ampliar la superfície de
l’àmbit del Pla Especial, atès que les diferents excavacions arqueològiques i sondejos
realitzats els últims anys al castell, i en la seva zona exterior, han posat al descobert
l’existència de restes arqueològiques, que pertanyen a elements defensius del castell, i que
es troben fora de l’àmbit actual.
En data juny de l’any 2020 els tècnics sota-signants van redactar el document de Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Castell de Vallmoll, el qual fou aprovat inicialment per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Vallmoll en data 13.08.2020, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona en data 27.08.2020, i tramès a la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural per la seva avaluació, la qual va emetre el següent acord:
“...Acord de la Comissió
A l’empara de l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
la Comissió territorial del patrimoni cultural de Tarragona adopta per UNANIMITAT l’acord
següent, en relació amb el que és de la seva competència:
INFORMAR DESFAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic de protecció del Castell de
Vallmoll (Alt Camp) a l’espera d’incloure les consideracions arquitectòniques i arqueològiques
exposades, relatives a la Normativa i als plànols d’ordenació, amb especial atenció a
l’adaptació i coincidència de l’àmbit del Pla Especial amb la realitat arqueològica i l’evolució
urbanística històrica de la vila, així com de l’expectativa arqueològica a l’entorn del castell. En
aquest cas, s’hauran de preveure les mesures a adoptar en les àrees a incloure...”
Atès que la modificació de l’àmbit d’un Pla Especial no entra dins de les determinacions
recollides en l’article 55.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, pel que fa a modificacions del
planejament general, resulta necessària la modificació de les Normes Subsidiàries.
Altrament el nou àmbit també suposa un increment superior al 5% de l’àmbit actual, topall
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destinat als ajustos de límits permesos, i que es recullen en l’article 4.3 de les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi de Vallmoll.
OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ
D’acord amb l’exposat anteriorment, l’objectiu principal de la present modificació puntual de
les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll és l’adequació dels límits del Pla Especial de
Protecció del Castell a la realitat arqueològica del monument..
No obstant això, s’aprofita el tràmit de la present modificació per introduir dos canvis
necessaris en l’entorn del castell que permetran la millora de la seva conservació interior i de
la seva visibilitat i imatge exterior.
Aquests objectius, de caràcter secundari al principal de la modificació, són:
-

trasllat a una nova zona amb menys impacte visual, l’actual zona de Serveis Tècnics,
on hi existeix un centre de transformació elèctrica que abasteix el castell i part del
municipi.

-

dimensionat de la nova zona de Serveis Tècnics amb espai suficient per permetre la
instal·lació de nous equips que pertanyen al sistema d’abastament d’aigües municipal,
fet que comportarà l’eliminació de part del sistema actual d’abastament, que es troba
a l’interior del castell, i que utilitza la cisterna del pati oest com a dipòsit d’aigua potable.
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2.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
La proposta de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vallmoll consisteix
bàsicament en dues operacions. D’una banda l’ampliació de l’àmbit de delimitació del Pla
Especial, i de l’altra banda el trasllat i ampliació de l’àmbit destinat a sistema de serveis
tècnics. L’àmbit de la present modificació disposa d’una superfície de sòl de 6.662,00 m2.
L’actual delimitació de l’àmbit del Pla Especial, que ocupa una superfície de 4.172,00 m2, és
la següent:
- Al sud-oest, per la Plaça del Castell. Sistema de parcs i jardins.
- Al nord-oest, per una estació transformadora, una finca de titularitat privada i una altra
pertanyent al sistema de parcs i jardins.
- Al nord-est pel Camí del Castell.
- Al sud-est per dues finques de titularitat privada i una altra pertanyent al Sistema de parcs i
jardins.
L’actual delimitació de l’àmbit destinat a sistema de serveis tècnics es troba en la zona oest
del castell, a l’exterior del recinte emmurallat, i ocupa una superfície de sòl de 35,00 m2.

Porció extreta del plànol d’ordenació vigent.
[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP Sant Francesc 16, 3r despatx 31, 43003-Tarragona soffitto@coac.net T-F 977 212 400

MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 12 DE LES NNSS DE VALLMOLL EN L’ÀMBIT DEL CASTELL

Pel que fa a l’ampliació de l’àmbit del Pla Especial, aquesta es concreta cap a la zona sud del
castell, on s’han trobat restes que poden pertànyer al castell, les quals van aparèixer en
diferents sondejos arqueològics preventius i durant el seguiment arqueològic de la rasa
efectuada per l’extensió del cablejat elèctric de baixa tensió que va donar alimentació a l’actual
edifici del castell.
El nou àmbit del Pla Especial englobarà en el seu interior l’àmbit al sud de la seva façana
principal i qualificat com a Sistema de Parcs i Jardins (PJ) i també la porció de carrers que
limita amb l’esmentada zona verda, i fins al límit de les façanes de les cases que hi donen
front. Aquesta operació d’ampliació de l’àmbit del Pla Especial no comporta cap modificació
de classificació ni de qualificació de sòl, sinó simplement l’ajust dels límits de la qualificació
de sistema d’equipament, i la incorporació a un àmbit subjecte a pla especial, d’una superfície
ja qualificada de sistemes, d’una banda zona verda i de l’altra viari públic.
Així doncs la superfície de l’àmbit subjecte a Pla Especial passa dels 4.172,00 m2 actuals a
4.172,00 m2 de Sistema d’Equipaments Comunitaris més l’addició de 526,00 m2 de Sistema
de Parcs i Jardins i l’addició de 796,00 m2 de Sistema Viari, donant una suma de 5.494,00 m2
de nou àmbit de Pla Especial.
Pel que fa a la modificació i ampliació de la zona destinada a Sistema d’infraestructures i
Serveis Tècnics, aquesta es trasllada cap a l’oest de la situació actual, al peu del talús que
culmina amb el recinte del castell, a una cota inferior respecte l’actual localització, de manera
que els edificis i instal·lacions que s’hi hagin d’instal·lar quedaran a una cota topogràfica
inferior, d’uns 4 metres aproximadament, i la silueta del castell quedarà alliberada d’aquests
elements.
La zona de Sistema d’infraestructures i Serveis Tècnics s’incrementa de 35,00 m2 fins als
150,00 m2, i per tant la zona verda que es perd en aquest punt s’ha de compensar, en
detriment de Sistema viari.
Tal i com s’exposa anteriorment, la compensació de la zona verda s’efectua en el límit nord
de la Unitat d’Actuació 1.5 delimitada en les Normes Subsidiàries vigents, de manera que el
dia que aquest polígon es desenvolupi, la zona verda que ara es proposa en la modificació
quedarà integrada com a continuació de la zona verda de l’esmentat planejament derivat.
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Porció extreta del plànol d’ordenació proposada.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES
Es justifica l’ampliació de l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Castell de Vallmoll per tal
de donar compliment a l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, el qual cerca
la major protecció i integració de les restes arqueològiques del castell en un únic àmbit per tal
que el desenvolupament i tràmit del nou document de Pla Especial de Protecció del Castell
ofereixi el màxim de garanties de protecció cap al monument.
Cal recordar que el Castell de Vallmoll El Castell de Vallmoll compta amb la categoria de Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) segons la llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, disposició
Decret 22/04/1949, i publicació B.O.E 05/05/1949. Disposa del número de registre 1716-MH.

El Castell de Vallmoll però, no disposa de la delimitació de l’entorn de protecció, d’acord amb
el que disposa l’article 11 de la llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, fet que propicia que
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l’ampliació de l’àmbit del Pla Especial, cap al sistema viari situat per sota de la zona de Parcs
i Jardins, permeti la possible regulació urbanística de l’ordenació de les façanes que hi donen
front, així com la regulació de les condicions estètiques i volumètriques d’aquestes finques
confrontants.
Pel que fa la resolució de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural abans esmentada, la
motivació de l’ampliació dels límits del Pla Especial rau en el coneixement de l’existència de
diferents estructures arqueològiques fora de l’àmbit. En concret, durant els mesos de juny i
juliol de l’any 2017, i en motiu de l’execució d’una rasa per al soterrament del cablejat
d’alimentació elèctrica del castell, aparegueren diferents restes arqueològiques, els quals es
poden associar a elements que pertanyen al castell o que s’hi troben directament relacionats.
D’acord amb la memòria de la corresponent excavació arqueològica (que s’adjunta el present
document com a Annex II), els dos conjunts de restes arqueològiques poden correspondre:
-

un conjunt pertany a la Muralla de tancament del nucli clos de Vallmoll, que en el seu
traçat nord limitava amb el recinte murat del castell

-

l’altre conjunt pot pertànyer a algun sistema defensiu situat per sota de la façana sud
del castell

D’acord amb l’anterior, queda justificada la necessitat oportunitat de modificar les normes
subsidiàries per permetre l’ampliació de l’àmbit del Pla Especial, objectiu que no cerca altra
cosa que dotar al monument de major protecció.
Pel que fa la nova delimitació de la zona destinada a Sistema d’infraestructures i Serveis
Tècnics, com ja s’ha exposat anteriorment, es justifica la seva nova posició en una cota inferior
respecte l’actual, per tal d’alliberar les visuals del recinte del castell. El nou àmbit s’ha
dimensionat d’acord amb les necessitats dels possibles equips a instal·lar, d’una banda un
centre de transformació d’acord amb les normes de companyia elèctrica, disposa d’una
superfície aproximada de uns 30,00 m2 amb una alçada màxima d’uns 3 metres; i també
d’acord amb les necessitats d’instal·lació dels equips destinats a la instal·lació municipal
d’abastament d’aigua, que podrà estar format per un dipòsit amb la mateixa capacitat que la
cisterna de castell i un grup de bombes d’aspiració i impulsió.
Pel que fa a la compensació de la superfície destinada a Sistema de Parcs i Jardins, es cerca
una posició de la porció que quedi integrada en la zona verda del nou desenvolupament de la
Unitat d’Actuació 1.5 del planejament vigent.
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D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, concorren en aquesta modificació de
planejament circumstàncies suficients que justifiquen i motiven l’interès públic de les
modificacions que es plantegen, totes elles encaminades a la millora de la conservació del
Castell de Vallmoll, símbol representatiu del patrimoni cultural català, i en concret clar
exponent de summa importància, de l’esforç i ambició dels Comtats Catalans a l’hora d’establir
una línia defensiva, per sota del riu Gaià, durant la reconquesta iniciada al s.XI.
TAULES COMPARATIVES D’ESTANDARDS URBANÍSTICS
TAULA D’ESTÀNDARS URBANÍSTICS – CLASSIFICACIÓ DE SÒL
Planejament vigent
Sòl Urbà Consolidat
Àmbit de la modificació

2.490,00 m2

TOTAL

Sòl Urbà No
Consolidat

Planejament modificació
Sòl Urbà Consolidat

4.172,00 m2

1.168,00 m2

6.662,00 m2

Sòl Urbà No
Consolidat
5.494,00 m2

6.662,00 m2

TAULA D’ESTÀNDARS URBANÍSTICS – QUALIFICACIÓ DE SÒL
Planejament vigent

Planejament modificació

4.172,00 m2

4.172,00 m2

948,00 m2

991,00 m2

35,00 m2

150,00 m2

Sistema viari

1.507,00 m2

1.349,00 m2

Total

6.662,00 m2

6.662,00 m2

Sistema d’Equipaments Comunitaris
Sistema de Parcs i Jardins
Sistema d’infraestructures i serveis
tècnics

TAULA D’ESTÀNDARS URBANÍSTICS – PLANEJAMENT DERIVAT
Planejament vigent

Planejament modificació

Pla Especial Protecció del Castell

4.172,00 m2

5.494,00 m2

Fora de l’àmbit del P.E.

2.490,00 m2

1.168,00 m2

Total

6.662,00 m2

6.662,00 m2
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3.- ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
La present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de
Vallmoll, afecta un àmbit total de 6.708,00 m2, els quals afecten diferents finques cadastrals
d’acord amb el quadre següent:

Referència cadastral
parcelꞏla

Superfície
parcelꞏla (m2)

Superfície
afectada per la
Modificació (m2)

3276421CF5637E0001DT

2.964

2.760

3276420CF5637E0001RT

764

759

3276413CF5637E0001FT

1.276

398

3276402CF5637E0001AT

1.370

54

3276401CF5637E0001WT

653

653

3176601CF5637E0001KT

19

19

Viari
SUPERFÍCIE TOTAL

2.019
6.662
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4.- PLANEJAMENT VIGENT
Planejament Territorial i d'abast supramunicipal
El municipi de Vallmoll es troba afectat pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona,
aprovat definitivament en data 12 de gener de 2010 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 5559 de data 3.2.2010, a l'efecte de la seva executivitat. No obstant
això l’àmbit objecte de la present modificació puntual de les NNSS no resta afectat per cap de
les determinacions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.
Igualment cal fer esment que el municipi de Vallmoll es troba inclòs en l'àmbit d'aplicació del
“Pla Director Urbanístic de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de
Tarragona”, aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de data 31 de juliol de 2003. No obstant això l’àmbit objecte de la present
modificació puntual de les NNSS no resta afectada per cap de les determinacions de
l’esmentat Pla Director.
Planejament Municipal
El planejament vigent que afecta el municipi de Vallmoll són les Normes Subsidiàries tipus a i
tipus b de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme del Camp de
Tarragona de data 28 de gener de 2004 i publicades, a efectes d’executivitat al DOGC número
4120, de data 27 d’abril de 2004.
L’article 87 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll
estableix la necessitat de redactar un Pla especial de protecció amb la finalitat de millorar
l’entorn urbà del castell de Vallmoll i definir els seus usos, tenint en compte que aquest edifici
està inclòs en la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional:
Art.87. Pla especial de Protecció del Castell de Vallmoll
Per a l’execució d’aquestes Normes Subsidiàries en sòl urbà s’estableix també una àrea on
s’haurà de redactar el corresponent Pla especial de protecció, amb la finalitat de millorar
l’entorn urbà del Castell de Vallmoll i definir els seus usos, tenint en compte que aquest edifici
està inclòs en la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional.
El Pla especial detallarà l’ordenació d’aquest àmbit, establirà i ordenarà el volum edificable i
definirà els usos permesos així com les condicions per a la seva gestió pública o privada.
També definirà les directrius per a la restauració de l’edifici.
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L’àmbit del pla especial queda reflectit als plànols d’ordenació a escala 1/1.000. La seva
superfície total és de 4.172 m2. Aquesta superfície de sòl és aproximada i s’entén sense
perjudici de possibles reajustaments derivats d’amidaments més precisos.
El plànol d’ordenació O-5 del sòl urbà estableix la delimitació precisa de l’àmbit del Pla
Especial, i en qualifica la totalitat amb la Clau E. Sistema d’Equipaments Comunitaris.
Regulació del Sistema d’Equipaments Comunitaris i Serveis Tècnics
L’article 68 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll
estableix la regulació concreta per la Clau E, del Sistema d’Equipaments Comunitaris, i en fixa
els possibles usos:
Sistema d’equipaments comunitaris (E)
E.1.

Docent: centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la

legislació vigent en aquesta matèria
E.2.

Sanitari-assistencial: hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de vells.

E.3.

Religiós: temples, centres religiosos

E.4.

Sòcio-cultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells,

centres d’esplai...
E.5.

Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de

seguretat pública...
E.6.

Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment.

E.7.

Cementiri.

E.8.

Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis

annexos.
D’altra banda el mateix article 68 també determina que les edificacions adscrites a aquests
usos s’adaptaran a les necessitats funcionals del equipament, al paisatge i a l’organització
general del teixit urbà en què es situen.
Pel que fa a la resta de l’àmbit afectat per la present modificació de Normes, en resulten
afectades les següents qualificacions urbanístiques:
1.- Sistema d’infraestructures i serveis tècnics (T)
L’article 69 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll
estableix la regulació concreta per la Clau T, del Sistema d’Infraestructures i Serveis Tècnics,
i en fixa els possibles usos:
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1.- El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per a la
dotació d’infraestructures, encara que siguin gestionats en règim de concessió per empreses
privades, d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores
i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centrals de comunicació i de
telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres
possibles serveis de caràcter afí.
2.- Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun
dels serveis abans assenyalats i no n’existeixi una reserva específica de sòl en aquestes
Normes Subsidiàries, es podran situar en sòl no urbanitzable, d’acord amb el tràmit de l’article
44 del RG.
3.- Als plànols d’ordenació de les Normes Subsidiàries s’assenyala els traçats de l’anomenada
Mina de l’Arquebisbe, sota el domini de l’empresa EMATSA i de la canonada que transporta
l’aigua procedent de l’Ebre, sota el domini de l’empresa Consorci d’Aigües de Tarragona.
Caldrà respectar tant el Pla especial de protecció de la Mina de l’Arquebisbe, com les
prescripcions tècniques que indiquin els serveis d’explotació del Consorci d’Aigües de
Tarragona.
4.- Pel que fa a la instal·lació d’operadors de telecomunicacions, es tindrà en compte la Llei
11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, i el seu Reglament (RD 1736/1998, de
31 de juliol), l’informe vinculant emès el 27 de setembre de 1999 pel Sotsdirector General de
Promoció i Normalització dels Serveis de Telecomunicacions, del Ministeri de Foment, i el
Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil
i altres instal·lacions de radiocomunicació.
També caldrà tenir en compte les normes contingudes en el Reial Decret Llei 1/1998, de 27
de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de
telecomunicació.
5.- Totes les noves instal·lacions i infraestructures (línies elèctriques, conduccions
telefòniques, etc...) que s’instal·lin en sòl urbà i en àrees de sòl apte per urbanitzar hauran de
ser soterrades.
En quant a la modificació de les existents, també hauran de ser soterrades. No obstant això,
i en aquells casos de modificació de xarxes existents en que l’Ajuntament accepti com
justificada l’excessiva dificultat tècnica o el cost desproporcionat de la seva execució, es
podran admetre xarxes aèries, havent d’instal·lar-se grapades per la façana en la tipologia
d’edificació alineada a vial.
6.- Les conduccions de subministrament de gas no poden ser vistes ni que sobresurtin del pla
de la façana.
7.- En el successiu desenvolupament del planejament urbanístic les xarxes de sanejament
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s’hauran de dissenyar amb un sistema separatiu de recollida d’aigües residuals i pluvials,
excepte en aquelles actuacions on la impossibilitat tècnica justifiqui l’adopció d’altres sistemes.
2.- Sistema de Parcs i Jardins Urbans (PJ)
L’article 64 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll
estableix la regulació concreta per la Clau PJ:
1.- Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places, rambles i tot
l’espai lliure verd públic, situat en sòl urbà o apte per urbanitzar.
2.- L’ús fonamental dels parcs i jardins urbans és el descans i l’esbarjo de la població. La seva
amplària mínima serà de 12 metres. Sols s’hi admetran les construccions i instal·lacions que
ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la
superfície total de l’espai lliure o zona verda. Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires,
circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.
3.- En cap cas s’admetran aprofitaments privats del subsol, sòl i volada d’aquests espais. No
obstant això, al subsol d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que
es garanteixi l’enjardinament en superfície.
3.- Sistema viari (V)
L’article 62 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll
estableix la regulació concreta per la Clau V:
1.- El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària
i exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament.
2.- S’estableixen les següents categories de vies:
V.1. Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació específica.
V.2. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats dins del sòl
urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També inclou els camins agrícoles
estructuradors del terme municipal.
V.3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no
principals en sòl no urbanitzable. En el sòl urbanitzable es determinaran mitjançant la
redacció del pla parcial corresponent.
V.4. Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta finalitat.
3.- Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni
amb caràcter provisional.
4.- Les determinacions de les Normes Subsidiàries, pel que fa a la xarxa viària es podran
completar mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui, i
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s’ajustaran mitjançant estudis de detall d’alineacions i rasants en sòl urbà.
5.- S’estableix una zona de domini públic de 3 m a cada costat de carretera, mesurats en
horitzontal i perpendicularment a l’eix des de l’aresta exterior de l’explanació. També
s’estableix una zona de servitud consistent en dues franges de terreny als dos costats de la
carretera, delimitades interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies
paral·leles a les arestes exteriors de l’explanació a una distància de 8 m, des de les citades
arestes. Finalment, s’estableix la línia límit d’edificació que se situa a 25 m de l’aresta exterior
de la calçada més propera, mesurada horitzontalment des de l’aresta exterior de la part de la
carretera destinada a la circulació de vehicles.
S’estableix l’àrea de protecció del sistema en sòl no urbanitzable que determina la línia límit
d’edificació, dibuixada de forma general als plànols d’ordenació d’acord amb el que disposa
la legislació aplicable.
Pel que fa a la carretera nacional N-240 s’haurà de tenir en compte el següent:
-

Per a una millor definició de les afectacions s’haurà de tenir en compte l’estudi
informatiu de clau EI-1-T-06, “Variant de la CN-240”, i el projecte de clau 1-T-272-M
“Condicionament de la CN-240, de Tarragona a Sant Sebastià, tram Tarragona (A-7)Valls”.

-

Serà d’aplicació la Llei 25/1998, de 29 de juliol, de carreteres, i el RD 1812/1994, de 2
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de carreteres, i les seves modificacions
disposades al RD 1911/1997, de 19 de desembre, i al RD 597/1999, de 16 d’abril.

-

Als efectes de fixació de la distància d’edificació, línia límit d’edificació, la distància de
qualsevol punt d’una construcció a l’aresta exterior de la calçada més propera (línia
blanca de l’extrem de la calçada), serà igual o superior a 25 m, i sempre posterior a la
zona de servitud que es de 8 m a partir de l’aresta exterior d’explanació.
Aquesta distància d’edificació serà, en les mateixes condicions descrites al paràgraf
anterior, igual o superior als 100 m, pel que fa a la variant.
Aquestes distàncies seran respectades tant des del tronc de la carretera, com en els
ramals dels enllaços o vies de gir d’interseccions.

-

Pel que fa al sistema viari serà d’aplicació el que estableix l’art. 87 del RD 1812/1994,
de 2 de setembre.

-

No s’autoritzaran nous accessos directes a la N-240, ni als seus ramals d’accés, en
trams no urbans, ni a la variant cap tipus d’accés.
Els accessos compliran allò establert a la Llei de carreteres 25/1988, R.G.C 1812/1994
de 2 de setembre, i les seves modificacions disposades al RD 1911/1997 de 19 de
desembre i al RD 597/1999 de 16 d’abril, O.C. 306/89 P i P, Ordre de 16 de desembre
de 1997 i a la normativa vigent al respecte.

-

No es podran fer servir les cunetes o altres elements de la carretera N-240 per a la
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recollida i eliminació d’aigües pluvials de finques confrontants.
El sistema de drenatge de les vies es realitzarà mitjançant embornals connectats al
corresponent col·lector.
-

L’encreuament de la carretera N-240 per a xarxes de serveis subterrànies es realitzarà
mitjançant perforació mecànica subterrània (trepanació horitzontal).
L’obertura de rases i l’estesa de canalitzacions per a xarxes de serveis subterrànies
discorrerà per la zona de servitud en la seva part més llunyana.
Els suports de xarxes de serveis aèries es col·locaran darrera de la línia límit
d’edificació.

-

Fora dels trams urbans queda prohibit realitzar publicitat visible des de la zona de
domini públic de la carretera.
Els rètols d’establiments mercantils o industrials, es regiran pel disposat a l’article 90
del Reglament General de Carreteres, i deuran ser autoritzats per la Direcció General
de Carreteres.
Pel que fa a les carreteres que depenen de la Generalitat de Catalunya i les que ho
fan de la Diputació de Tarragona, serà d’aplicació la Llei 7/1993, de carreteres, i
s’estarà també a tota la legislació que sigui d’aplicació, havent-se de consultar en tot
cas als serveis tècnics corresponents.

6.- Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa.
7.- Les distàncies de protecció dels camins rurals queden establerts per unes zones de
servitud, a cada banda del camí, de 6 m, ens els camins de la xarxa bàsica, i de 4 m, en els
de la xarxa secundària, amidats respecte l’eix del camí.
En la zona de servitud no es permet cap tipus d’obra, construcció o instal·lació, ja sigui fixa o
desmuntable, subterrània o aèria.
Les tanques i murs de contenció de les parcel·les agrícoles es construiran fora de la zona de
servitud. Excepcionalment, quan la prestació d’un servei públic d’interès general així ho
requereixi i quedi suficientment demostrada la inexistència de solucions alternatives que no
impliquin l’ocupació de la zona de servitud, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització d’obres
o instal·lacions, l’execució de les quals haurà d’adequar-se a les prescripcions que en cada
cas s’assenyalin en la llicència municipal corresponent.
Sempre que sigui possible, les instal·lacions, obres i serveis que s’autoritzin la seva instal·lació
en la zona de servitud aniran soterrades, i sempre es procurarà que no impedeixin el pas de
maquinària agrícola, instal·lant-se en la part més allunyada possible de l’eix del camí.
8.- Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, també es consideraran
incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció d’incendis forestals
en el pla elaborat per l’administració competent en la matèria.
9.- En els plànols d’ordenació s’estableix, com a afectació urbanística per a futurs
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eixamplaments, una amplada mínima de 6 m per als camins rurals següents integrats a la
xarxa viària bàsica: camí de Vallmoll a Valls, camí de Vallmoll a Puigpelat, camí vell de
Tarragona a Valls, camí de Valls a Puigpelat, camí del Milà, camí de Sant Francesc, camí dels
Morts, camí de la Costa, camí de la Masia de Marsol, camí dels Garrafols, camí del Terme del
Mas i camins d’accés al nucli urbà de les Planes i al nucli de població dels Cogolls.
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5.- CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
La present modificació puntual de les NNSS del municipi de Vallmoll es concreta de la forma
que segueix:
-

mitjançant un únic plànol d’ordenació.

-

mitjançant la modificació de l’article 87 de les Normes.

En el plànol O-01 es grafia:
-

la nova delimitació del Pla Especial de Protecció del Castell

-

la nova delimitació de la zona de Sistema d’infraestructures i Serveis Tècnics (Clau T)

-

la zona delimitació de Sistema de Parcs i jardins (Clau PJ), en compensació de la
superfície que es dedica a serveis tècnics.

Pel que fa a l’article 87 normativa de les Normes Subsidiàries, s’hi modifica únicament la
superfície del nou àmbit del Pla Especial que serà de 5.494,00 m2.

6.- NORMATIVA URBANÍSTICA
A continuació es redacta de nou l’article 87 de les Normes Subsidiàries de planejament:
“Art.87. Pla Especial de protecció del Castell de Vallmoll.
Per a l’execució d’aquestes Normes Subsidiàries en sòl urbà s’estableix també una àrea on
s’haurà de redactar el corresponent Pla especial de protecció, amb la finalitat de millorar
l’entorn urbà del Castell de Vallmoll i definir els seus usos, tenint en compte que aquest edifici
està inclòs en la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional.
El Pla especial detallarà l’ordenació d’aquest àmbit, establirà i ordenarà el volum edificable i
definirà els usos permesos així com les condicions per a la seva gestió pública o privada.
També definirà les directrius per a la restauració de l’edifici.
L’àmbit del pla especial queda reflectit als plànols d’ordenació a escala 1/1.000. La seva
superfície total és de 5.494 m2. Aquesta superfície de sòl és aproximada i s’entén sense
perjudici de possibles reajustaments derivats d’amidaments més precisos.”
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7.- COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI D’URBANISME
7.1 Memòria social.
Aquesta Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll no afecta al
sostre residencial del municipi, atès que en l’àmbit de la modificació no s’afecta cap clau
urbanística dedicada al ús residencial. Tampoc es modifica cap dels paràmetres establerts a
la normativa per al sòl i per al sostre residencial del municipi, així com tampoc queda afectada
cap previsió de reserva d’habitatge de protecció pública.
En conseqüència no cal incorporar la Memòria Social al present document.
7.2 Informe-tràmit mediambiental.
La Classificació de sòl afectat per la present Modificació puntual és la de sòl urbà, segons
s’estableix a les Normes vigents. Aquesta classificació no és modifica, ni tampoc es classifica
nou sòl. Cal considerar que la present modificació no té incidència mediambiental i, en
conseqüència, no es considera necessària la incorporació de l’Informe mediambiental al
present document.
7.3 Mobilitat sostenible.
La present Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll no
comporta cap afectació substancial al viari existent o projectat, ni tampoc cap nova
classificació de sòl. En conseqüència, i a l’empara d’allò que determina l’article 3 del “Decret
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada”
no es considera necessària la incorporació d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

7.4 Compliment del contingut dels articles 98, 99 i 100 de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Pel que fa al compliment de les condicions regulades als articles 98 i següents del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), cal fer les següents consideracions:
7.4.1. Pel que fa a les determinacions de l’article 98, relatives als sistemes urbanístics d’espais
lliures, zones verdes o equipaments, la modificació puntual que es proposa:
-

manté la superfície total actual dels sistemes locals destinats a equipament públic del
conjunt de les Normes Subsidiàries, tal i com s’ha descrit en els apartats justificatius
de la memòria de la modificació puntual.
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-

augmenta en 43,00 m2, la superfície total dels sistemes locals destinats a espais lliures
del conjunt de les Normes Subsidiàries, i que es destinen en part a compensar el
qualificació d’un àmbit de sistema de serveis tècnics.

7.4.2. Pel que fa a les determinacions de l’article 99 del TRLUC, relatives a la modificació de
figures de planejament general que comporten un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació d’usos, aquesta modificació
puntual de Normes Subsidiàries no es troba en cap dels supòsits descrits.
Pel que fa als terminis d’execució de la previsió del planejament no es considera necessària
la previsió d’execució del planejament, o l’avaluació econòmica de l’operació, en tant que el
sòl modificat no es troba en cap sector o polígon, i la seva execució no té implicacions en
relació a la rendibilitat econòmica de la operació.
7.4.3. Finalment, la present Modificació puntual no es troba en cap dels supòsits que
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics previst en l’article 100
del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC).
7.5 Suspensió de llicències.
7.5.1.- Descripció de l’àmbit de suspensió de llicències.
L’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya determina que l’acord de
suspensió s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’ha de referir a àmbits
identificats gràficament. El plànol S-01 conté la documentació gràfica de l’abast de la
suspensió de llicències i tràmits.
L’àmbit de suspensió de llicències coincideix exactament amb l’àmbit de la Modificació
puntual.
7.5.2.- Abast de la suspensió de llicències.
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’Administració competent
a adoptar les mesures enunciades en l’article 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC), en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic.
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En el cas que ens ocupa i atenent el contingut de la Modificació proposada, l’abast de la
suspensió serà exactament el que es descriu a l’apartat 1 del mateix article 73, en el sentit
que s’haurà “de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes
de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial”.
L’òrgan municipal competent per a l’aprovació inicial adoptarà en el mateix acte l’acord de
suspensió de tràmits i llicències municipals. El termini màxim de suspensió serà d’un any.
Tot això sens perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 102 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, que estableix que “mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i
l’atorgament de llicències, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per naturalesa dels canvis proposats, no es
posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat”.
7.6 Document comprensiu de l’objecte i de l’àmbit de la Modificació
La publicitat i participació en els processos de planejament i gestió urbanístics ve garantida
pel Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), i que regula aquestes funcions a l’article 8.
Entre d’altres qüestions relatives a la publicitat i participació ciutadana en els processos de
planejament i de gestió urbanística, l’apartat 5 determina que per facilitar i fer efectiva la
consulta, en la informació pública dels instruments de planejament urbanístic cal que,
conjuntament amb el Pla, s’exposi un document comprensiu que compti amb un plànol
d’identificació dels àmbits en què l’ordenació proposada altera la vigent, i el resum de l’abast
d’aquesta alteració.
S’incorpora un document annex (Annex-I) al present document on es dona compliment al
contingut d’aquest precepte.
7.7 Agenda i Avaluació econòmica i financera (Art. 59 del TRLUC)
Les noves determinacions que s’incorporen al planejament general, tenen caràcter puntual, i
els efectes de l’aprovació d’aquesta Modificació Puntual no comporten conseqüències
econòmiques o financeres als àmbits i actuacions afectades, i per tant no impliquen canvis en
el document d’Avaluació econòmica i financera de les Normes Subsidiàries vigents.
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7.8 Promotor de la Modificació
Segons les competències atorgades per la legislació (art. 101 TRLUC), correspon a
l’Ajuntament de Vallmoll la redacció i tramitació de les modificacions urbanístiques del
planejament general.
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8.- PLÀNOLS
Els plànols que formen part del present document de Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries del municipi de Vallmoll són els següents:
I-01

INFORMACIÓ - SITUACIÓ – 1:500

I-02

INFORMACIÓ - EMPLAÇAMENT – 1:2000

I-03

INFORMACIÓ - TOPOGRÀFIC – 1:1000

I-04

INFORMACIÓ - ORTOFOTO – 1:1000

I-05

INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT – 1:1000

I-06

INFORMACIÓ – ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT – 1:1000

O-01 ORDENACIÓ – PLANEJAMENT PROPOSAT – 1:1000
S-01

ÀMBIT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES – 1:1000

En els plànol d’ordenació O-01 s’hi concreta la present proposta de modificació puntual de
Normes Subsidiàries del Municipi de Vallmoll.
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9.- ANNEXOS

ANNEX I – DOCUMENT COMPRENSIU DEL OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
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ANNEX II – MEMÒRIA ARQUEOLÒGICA DE LES ESTRUCTURES TROBADES
FORA DE L’ACTUAL ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CASTELL
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Autora:

Inma Mesas Torronteras
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FITXA TÈCNICA

Nom del jaciment: Camí del Castell – Plaça del Castell.
Sigla de la intervenció: VMEC’17
Nº de referència de la resolució: Expedient 501 K121 N 868-2017/3-20457
Expedient 501 K121 N 868-2017/2-20543
Municipi: Vallmoll

Comarca: Alt Camp

Coordenades: UTM31N- ETRS89

E(X): 353157,0 N(Y):4567285,0
E(X): 35311,2 N(Y):4567268,8

Alçada s.n.m: 179,24 msnm
Superfície avaluada: 59,83 m
Tipus d’intervenció :

2

Preventiva X
Urgència
Investigació

Tipus d’activitat :

Excavació X
Prospecció
Control X

Mostreig
Documentació
Tractament de restes

Cronologia: Medieval - Contemporani
Dates d’execució: 19 de Juny de 2017 – 07 de Juliol de 2017
Promotor: ELECNOR S.L
Directors/es: Inma Mesas Torronteras
Redactors/es de la memòria: Inma Mesas Torronteras
Paraules clau: Muralla Vallmoll, Castell Vallmoll, Estructures defensives.
Resum: En aquesta memòria es descriuen els treballs de seguiment arqueològic realitzats al
Camí del Castell i a la Plaça del Castell, de Vallmoll amb motiu de la instal·lació d’una nova
línia de BT. Els resultats han estat positius, documentant-se al subsòl un nou tram de la muralla
que tancava el municipi des d’època medieval i dues fonamentacions d’estructures
possiblement associades al castell.
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1.- INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria fa referència als treballs arqueològics realitzats en el marc del
“Projecte de nova línia soterrada de BT. Camí del Castell - Plaça del Castell” dins el
nucli urbà de Vallmoll (Alt Camp).

Els treballs han estat encarregats i financiats per l’empresa ELECNOR S.A., a través del
seu representant, el tècnic de l’obra, Sr Jordi Giró Mercader.

Aquests treballs han estat realitzats entre el dia 22 de Juny i el dia 7 de Juliol i han
consistit en el control arqueològic dels moviments de terres necessaris per tal de fer la
nova instal·lació elèctrica. La direcció arqueològica a anat a càrrec de l’arqueòloga
Inma Mesas Torronteras, tal i com consta a les resolucions emeses pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya:
-

Expedient 501 K121 N 868-2017/3-20457 d’autorització de la intervenció
arqueològica preventiva a: Vallmoll (Alt Camp). S’autoritza el control i
l’excavació arqueològica entre el 19 de juny i el 30 de juny de 2017.

-

Expedient 501 K121 N 868-2017/2-20543 de pròrroga d’autorització de la
intervenció arqueològica preventiva a: Vallmoll (Alt Camp). S’autoritza el control
i l’excavació arqueològica entre el 3 i el 7 de juliol de 2017.
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2.- SITUACIÓ

L’actuació objecte d’aquesta intervenció afecta al municipi de Vallmoll, en concret al
Camí del Castell i a la Plaça del Castell. Les coordenades UTM

dels punts

corresponents als dos extrems de la rasa són els següents:
UTM 31N / ETRS89 E(X): 353157,0 N(Y):4567285,0
UTM 31N / ETRS89 E(X): 35311,2 N(Y):4567268,8

Imatge 1:Ortofoto amb l’indicació de l’àrea on s’ha executat la
intervenció . Font: ICC 2017

Durant els treballs s’han localitzat estructures arqueològiques enterrades en el subsòl.
Les coordenades UTM 31 N/ETR S89 de les estructures afectades són les següents:
-

UE 9: X 353190 / Y 4567251

-

UE 17: X 353218 / Y 4567257

-

UE 19: X 353208 / Y 4567264

L’alçada màxima sobre el nivell del mar és de 179,24 m.
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Respecte al municipi de Vallmoll aquesta zona es situa al perímetre exterior del
Castell. Respecte a la ciutat medieval està situada tant extramurs com intramurs del
perímetre de la muralla que envoltava al poble, a pocs metres del Castell,
concretament al perímetre sud i est.

Geològicament, Vallmoll es caracteritza per sediments de conglomerats, d’origen
miocè, i per roques sedimentaries: calcaries. Aquestes, d’origen marí, creen potents
paquets de graves i còdols.
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3.- ANTECEDENTS

Aquest indret té un elevat interès històric, tant per les actuacions arqueològiques com per
les notícies històriques.

La recuperació de materials ceràmics, la localització d’una sitja i estructures possiblement
d’habitatge d’època ibèrica, així com també de materials d’època romana, apunten
freqüentació de la zona amb anterioritat a vila medieval. Malauradament, les dades
recuperades són escasses, aïllades e insuficients per a entendre com seria l’ocupació del
municipi en aquests períodes.

La primera font en la que es menciona el topònim és de 1153, on apareix com a
afrontació en un document de venda. També del segle XII data la donació feta a Guillema
de Castellvell, a condició que els habitants visquessin dintre i fora de la muralla. Tot i que
l’origen del castell cal situar-lo al context de la repoblació al segle XI del Camp de
Tarragona, desconeixem com seria la fortificació primerenca. El conjunt arquitectònic avui
visible correspon estructuralment a un castell-palau gòtic dels segles XV-XVI, amb
modificacions i embelliments del renaixement. Després de la darrera Guerra Carlina, el
castell, abandonat, comença un procés de degradació.

A partir de l’any 2005, l’Ajuntament de Vallmoll va endegar tot un seguit d’actuacions de
restauració amb l’objectiu de recuperar el monument. La primera fase consistí en la
consolidació estructural de les dues torres del costat oest.

Posteriorment, a l’any 2010, i davant el perill d’enrunament de part de l’edifici de l’ala est,
s’executà una segona fase de restauració que va permetre recuperar els volums de
l’edifici, així com també, documentar fases ocupacionals dels segles XII-XIV. Aquesta
intervenció fou dirigida per Izadi Salsamendi i finançada pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’Ajuntament de Vallmoll.
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Aquest finançà també, juntament amb el Ministerio de Fomento, la intervenció de l’any
2011, sota la direcció de l’arqueòloga Carme Subiranas. En aquella fase, es pogué
excavar en extensió l’interior de la fortificació fins a cotes de paviments, així com també
es va realitzar l’estudi parietal
de

les

estructures

fins

al

moment localitzades. Aquests
treballs van permetre, per una
part,

interpretar

l’evolució

ocupacional del castell des del
segle XIV al XIX i per altra part,
la

constatació

anteriors,

d’evidències

concretament

dels

segles XV-XVI.
Imatge 2: Planta del Castell de Vallmoll després de
les excavacions realitzades l’any 2011. Font: Carme
Subiranas
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5.- METODOLOGIA

Com ja s’ha comentat a l’apartat introductori, els treballs arqueològics realitzats al nucli
de Vallmoll (Alt Camp) deriven de la necessitat d’instal·lar una nova línia de baixa
tensió. És per aquest motiu que es preveia l’obertura d’una rasa que afectaria el subsòl,
concretament d’una longitud de 186 m, per 0’40 m d’amplada i entre els 1’10 m i els 0’70
m de profunditat.
La rasa es va realitzar amb una retroexcavadora mixta amb un cassó de 40 cm.,
combinant amb el martell hidràulic en el moment en que la duresa de la roca natural no
permetia trencar-la amb el cassó, així com també per extreure el paviment de formigó
actual.
L’excavació de la rasa es va realitzar amb constant control del tècnic arqueòleg per tal
de controlar que la remoció del subsòl no afectés a restes arqueològiques enterrades i
en el cas de localitzar-ne, aturar les obres per tal de poder excavar-les i documentarles correctament.

És per aquest motiu que, un cop localitzades les estructures

arqueològiques, es va aturar l’excavació mecànica per tal de poder documentar-les
adequadament. A partir d’aquell moment es va procedir a la neteja manual, així com
també la documentació fotogràfica i gràfica de les mateixes.
El registre estratigràfic s’ha realitzat utilitzant fitxes de tradició anglosaxona. El material
arqueològic recuperat es va siglar per identificar-lo, amb les següents sigles:
VMEC’17-núm. UE, que correspon a Valmoll entorn del Casell 2017.
S’han realitzat fotografies digitals de tot el procés d’excavació, de les quals s’entrega
una mostra amb el present informe. També s’ha realitzat la documentació gràfica
(planta i seccions) acotada. Per a acotar els elements arqueològics documentats s’ha
utilitzat com a referència una de les cotes del Institut Cartogràfic de Catalunya que es
troba situada a la Plaça del Castell i que correspon a 174’78msnm. L’aixecament
topogràfic, s’ha realitzat amb la col·laboració de P.Aliende (ICAC).
Finalment, i cop exhaustivament documentades les noves estructures, es va procedir
al cobriment de les mateixes amb tela geotextil i sorres netes, amb la finalitat de
garantir una òptima conservació de les mateixes.
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6.- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Els treballs d’excavació mecànica van estar precedits per l’obertura de 5 sondejos
manuals, al mateix traçat de la rasa, per comprovar l’existència de serveis al subsòl
així com la naturalesa del mateix. Els resultat d’aquests fou negatiu en quant a la
presència d’evidències arqueològiques.

Posteriorment es va obrir un primer
tram de la rasa, també de manera
manual, a l’extrem est del camí del
castell,

amb

la

intenció

de

comprovar l’existència de la muralla
que envoltava el poble de Vallmoll
en

època

medieval,

ja

que

comptaven amb indicis de la seva
conservació en aquest punt.

Imatge 3: Detall de l’obertura manual de la rasa al tram
del camí del Castell.

Així, sota el paviment del carrer (UE
1) es va documentar un tram de la
muralla, (UE 9), coberta pel nivell
d’anivellació

del

format

terra

per

carrer

(UE

sorrenca

2)
de

coloració vermellosa. Se li lliuren
per

ambdós

costats

potents

abocaments, (UEs 10 i 11), formats
per terra amb geològic aportat.
Imatge 4: Vista des de l’oest del tram de muralla
localitzat al camí del Castell.
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El tram documentat presenta 0’50
m de longitud que correspon a
l’amplada de la rasa, per una
amplada d’1 m que correspon a
l’amplada

total

de

la

muralla.

Discorre, transversal al carrer, en
sentit nord-sud. Esta realitzada amb
maçoneria reglada de pedra local
lligada amb morter de calç, amb un
acabat més acurat a la cara est.
Imatge 5: Vista de l’alçat est de la muralla.

L’alçada màxima documentada, de 0,60 metres, no coincideix amb l’alçada total, ja
que el parament continua sota estratigrafia no excavada. Val a dir, que la part superior
fou escapçada als anys 80 del segle passat, durant les obres d’urbanització del carrer.
En aquell moment, es va rebaixar aproximadament 1 metre el nivell de circulació del
carrer, destruint part de la muralla.

Imatge 6: Detall de les obres d’urbanització del camí del Castell
durant els anys 80 del segle passat, on es pot veure l’afectació de
la muralla sota la façana de l’edifici veí. Font: Mª Teresa Lucas

10

MEMÒRIA D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL “PROJECTE DE NOVA LÍNIA SOTERRADA DE BT. CAMÍ DEL
CASTELL – PLAÇA DEL CASTELL”. VALLMOLL (ALT CAMP)

Com es pot observar a la Imatge 6, la muralla continua en sentit sud sota l’edifici veí
on fou, des d’antic, aprofitada com a paret mitjanera, Imatge 7.

Imatge 7: Detall del tram de muralla documentat a la
finca número 14 del carrer del Castell.

També continua en sentit nord fins l’angle sud del Castell, on es conserva un tram vist,
Imatge 8 i 9.

Parament exterior
del Castell

Muralla

Imatge 8: Detall del tram de muralla que
es recolza a l’angle sud del Castell. Vista
des del sud.

Imatge 9: Detall del tram de muralla que es recolza
a l’angle sud del Castell. Vista frontal des de l’est.
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Val a dir, que no és l’únic tram visible de la muralla medieval, així com tampoc és el
tram documentat dintre de la finca número 14 del carrer del Castell, l’únic tram aprofitat
i conservat dintre dels edificis actuals del municipi. A tall d’exemple, es conserva un
tram visible al carrer de Sant Miquel, entre les finques 12 i 16, tram que, segons fons
orals continua sota els edificis adjacents. En aquest tram s’observa l’ús de la tàpia
com a material constructiu, i no amb maçoneria, com s’observa al tram conservat entre
el carrer del Mossèn Llop i l’avinguda de Catalunya.

La muralla de Vallmoll, es situa cronològicament al segle XII, en base a la donació feta
a Guillema de Castellvell, a condició que els habitants visquessin dintre i fora de la
muralla. Envoltava el poble com es pot veure al plànol de 1678 de Sebastian de
Pontault, Sieur de Beaulieu, dintre del compendi “Les Plans et Profils des principales
Villes et lieux considerables de la Principaute de Catalogne”. (Imatge 10).

Imatge 10: Plan de Valmoil. Sebastian de Pontault,
Sieur de Beaulieu. 1678. Font: ©INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA

El seu traçat resta fossilitzat al urbanisme actual del municipi, on encara es podem
veure com en línies precedents es detalla trams originals. Partint del castell, discorria
en sentit est fins el carrer del Mossèn Llop on girava en direcció sud-est seguint el
traçat de l’actual avinguda de Catalunya i el carrer de la Muralla. A continuació
envoltava l’església i pujava seguint el traçat de l’actual carrer de Sant Miquel fins al
12
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castell. Dels tres portals que disposava, dos han desaparegut, el portal de la Plaça
Major i el portal del carrer de la Unió, mentre que el tercer, el portal de la Creu, format
per un arc de dovelles a la part exterior i un arc rebaixat a la part interior, es manté al
raval de Sant Miquel.

Finalitzades les tasques de delimitació de la muralla, es va iniciar l’obertura mecànica
de la rasa longitudinal al camí del
castell,

així

com

la

connexió

d’aquesta amb la plaça del castell.
Finalment, s’obrí el tram de rasa que
travessa la plaça del castell fins a les
escales d’accés a la fortificació. En
aquest

punt,

cal

destacar

com

l’estratigrafia és força diferent entre el
tram de rasa oberta al camí i el tram
de rasa oberta a la plaça.
Imatge 11: Detall dels treballs d’obertura de la rasa
al camí del Castell.

Al camí, sota el paviment de formigó (UE 1), la
seqüència estratigràfica està formada per un
homogeni paquet de terra amb geològic aportat
(UE 11). Se li lliura un abocament, (UE 13),
format per terra més orgànica amb material
contemporani, que cobreix el terreny natural,
(UE 4), que aflora, a l’extrem oest de la rasa,
fins al nivell de circulació actual i que presenta
un suau desnivell natural en sentit est. Sota
l’abocament contemporani (UE 13)

en línies

superiors descrit, es va documentar a una cota
de 177,71 msnm, un estrat ric en morter, (UE
14). Ha estat interpretat com un nivell de treball
Imatge 12: Vista des del sud-est de
l’estrat UE 14.
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possiblement relacionat amb reformes de la façana exterior del castell en un moment
indeterminat entre el segle XVI-XVII. Cobreix un estrat (UE 15), de matriu sorrenca
amb argiles i carbonets, que presenta en la seva composició fragments de ceràmica
decorada amb reflexos metàl·lics.

A la plaça, es va documentar, sota el
paviment actual (UE 1), dues anivellacions
(UE 22 i 23 ) associades al moment en que
s’urbanitza la plaça, anys 80 del segle
passat, força compactes i amb material
artificial contemporani (plàstic, vidres...).
Cobrien tant el terreny natural com dues
estructures, (UE 17 i 19) realitzades amb
morter de calç i pedres. Ambdues es
documenten una cota aproximada entre els
174,7 i els 174,6 msnm, que correspon a la
cota d’arrassament, (UE 20), resultat de la
urbanització

contemporània

ans

citada.

(Imatge 13)

Imatge 13: Vista general dels treballs
d’urbanització de la Plaça del Castell durant
els anys 80 dels segle passat.
Font: Mª Teresa Lucas.

En aquest punt, i abans de passar a descriure les noves estructures localitzades, cal
fer esment de que degut al tipus d’intervenció realitzada (rasa de 0,40 metres
d’amplada) la informació que disposem és molt fragmentada i dificulta la seva
interpretació.
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L’estructura UE 19, es documenta al centre de
plaça.

Es

tracta

d’una

fonamentació

construïda amb pedres sense escairar i
morter. Es documenta un tram de 5,30 metres
de longitud per 0’50 metres d’amplada, que no
correspon a l’amplada total ja que aquesta
excedeix els límits de la nostra actuació
(amplada de la rasa). Per l’extrem oest
s’observa com rebleix la rasa constructiva,
(UE 21) , oberta a les argiles naturals. Per
l’extrem est no hem pogut documentar cap
llenç que correspongui amb cara vista. Està
afectada per un retall indeterminat, (UE 24),
possiblement

relacionat

amb

un

servei

contemporani. L’alçada màxima conservada és
de 0,34 metres.

Imatge 14: Vista general de l’estructura
UE 19.

A 4,7 metres en direcció est, es va documentar l’estructura UE 17. Es tracta d’una
estructura de planta poligonal, construïda amb pedra sense escairar i morter abocat
contra la rasa constructiva, (UE 16),
oberta a les argiles naturals, (UE 4).
La cara exterior, està reforçada amb
un carreu i pedres mig escairades.
Destaca la pedra que forma l’angle de
l’estructura, ja que correspon a un
carreu aprofitat amb una marca de
picapedrer epigràfica (A), col·locat en
sentit horitzontal. (Imatge 14)

Imatge 15: Detall de la marca de picapedrer al
carreu que forma l’angle de l’estructura UE 17.
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En aquest punt cal detallar que, una vegada localitzades les estructures, es van posar
en coneixement del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya,

i

aquest,

com

a

mesura

complementaria, va indicar ampliar els límits
de la rasa en sentit oest per tal de recuperar
el màxim d’informació. El nou tram obert, de
manera manual, va permetre documentar
una longitud màxima de 2,9 metres, per una
amplada màxima de 1,9 metres, es a dir, un
àrea

de

coincideix

4,36
amb

m2.

Malauradament,

l’extensió

total

ja

no
que

continuava sota estratigrafia no excavada,
fet que ens impedeix definir la planta total.
Tot i així, es documenta un tram de 1,24
metres del llenç exterior en sentit oest, per
una alçada de 0’34 metres , que correspon
amb l’alçada total conservada.

Imatge 16: Vista general de l’estructura UE 17.

Desconeixem si les estructures localitzades a la plaça formarien part d’una mateixa
edificació, o serien estructures aïllades. Tot i així, i a tall d’hipòtesi, creiem que podrien
formar part del sistema defensiu exterior del castell, a mode de avantmuralla o
barbacana. Val a dir que, tot i que a l’estrat (UE 18) que se’ls lliurava, hem recuperat
un fragment de ceràmica blava de tallers valencians, que ens situarien les estructures
en un terminus ante quem al segle XV, en l’estat actual de la investigació, és una
hipòtesi que no es pot afirmar de manera fefaent, a causa de les característiques de la
intervenció que ens aporta informació molt fragmentada.
Per altra banda, la superposició de l’aixecament topogràfic de les estructures UE 17 i
19, amb el plànol de 1678 de Sebastian de Pontault, Sieur de Beaulieu, en el que
l’autor ens mostra el plànol tant del nucli emmurallat com de les edificacions exteriors,
molins, camps conreats, camins, elevacions del terreny i cursos d’aigua, ens permet
observar que les estructures localitzades coincideixen amb un espai lliure
d’edificacions situat davant del castell, al mateix promontori natural on aquest
16
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s’assenta. Aquest punt al plànol està identificat amb la grafia C, que correspon segons
la llegenda del propi autor a una porta/entrada del recinte enmurallat.

Cal

fer

esment,

que

un

cop

finalitzada la documentació de les
totes les estructures localitzades a
la rasa, es va procedir al cobriment
temporal de les mateixes, (tal i com
es

detalla

als

apartats

de

metodologia i de protecció) amb tela
geotèxtil i sorres netes, amb la
intenció de garantir la conservació
de les mateixes.
Imatge 17: Vista des del sud-est de l’estrat UE 8.

Posteriorment es va obrir l’últim tram de rasa
sota les escales actuals d’accés al castell, on
sota les escales de formigó i la plataforma
d’accés al castell, es va documentar un estrat
interpretat com un nivell d’enderroc, UE 8. Es va
excavar sense exhaurir-lo una potència de 0,40
cm, sense recuperar material artificial que ens
permeti concretar el moment formatiu del
mateix. Finalment, cal destacar que no s’ha
localitzat el terreny geològic a tota la plaça ni a
tot el camí, fet que ens impedeix afirmar
l’existència

d’evidències

arqueològiques

ni

l’absència d’aquestes en cotes inferiors.
Imatge 18: Vista des del sud-est de
l’estrat UE 8.
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Llistat de les Unitats Estratigràfiques:

Les

Unitats

Estratigràfiques

que

estan

relacionades

amb

les

estructures

arqueològiques localitzades són les següents:

UE 1: Paviment actual del camí i de la plaça.
UE 2: Anivellació contemporània del carrer.
UE 3: Nivell vegetal.
UE 4: Nivell geològic.
UE 5: Rasa serveis contemporanis.
UE 6: Abocament format per terra amb geològic aportat.
UE 8: Enderroc sota les escales de la plaça.
UE 9: Muralla.
UE 10: Colgament de la muralla.
UE 11: Colgament de la muralla.
UE 13: Abocament contemporani.
UE 14: Sòl de treball.
UE 15: Anivellació sota UE 14.
UE 16: Rasa constructiva de l’estructura UE 17.
UE 17: Estructura poligonal de funcionalitat indeterminada.
UE 18: Colgament antic.
UE 19: Fonamentació.
UE 20: Retall de destrucció de la dècada dels anys 80 del segle XX.
UE 21: Rasa constructiva de l’estructura UE 19.
UE 22: Anivellació contemporània sota el paviment de plaça. Igual a UE 23.
UE 23: Anivellació contemporània sota el paviment de plaça. Igual a UE 22.
UE 24: Retall de destrucció de la fonamentació UE 19.
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7.-PROTECCIÓ I MESURES CORRECTORES

7.1.-Protecció del patrimoni històric-artístic
La protecció del Patrimoni Cultural Català es basa en la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (DOGC 1807, 11 d’Octubre de 1993). Aquesta Llei estableix que: “La
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia i sens
perjudici de les competències que l’article 149.1.28 de la Constitució assigna a l’Estat,
té competències exclusiva en aquesta matèria”. La legislació autonòmica catalana
estableix un conjunt de figures de protecció dels béns integrants del Patrimoni Cultural
Català. Destaquen les següents
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català. Es classifiquen en:
monument històric, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, zona de interès
etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica.
Estan declarats BCIN els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català).
La incoació de l’expedient de declaració d’un BCIN comporta l’aplicació immediata i
provisional del règim de protecció establert per els BCIN ja declarats (article 9.2 de la
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català)
Bé Catalogat (BC) – Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
Son aquells béns del patrimoni cultural català que malgrat la seva

significació i

importància no compleixen les condicions pròpies dels BCIN.
La catalogació dels béns immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a
BCIL.
Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments del terme municipal
que hagin estat declarats espai de protecció arqueològica (article 15.1 de la Llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català). Sota aquesta denominació es consideren
aquells llocs no declarats d’interès nacional on per evidències materials, per
antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’ existència de restes
arqueològics o paleontològics (article 49.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català).
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Segons la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d’ interès cultural (BIC) o hagin
estat inclosos a l’Inventario General de Bienes Muebles d’acord amb la Llei de l’ Estat
16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español, passen a tenir
respectivament la consideració de BCIN

o de BC. Els béns immobles que en el

moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/93 estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni
cultural incorporats a plans urbanístics passen a tenir, excepte si son BCIN, la
consideració de BCIL.

7.2.- Protecció
Tot be moble o immoble que constitueix un punt de referència important de la història,
així com els productes de les intervencions arqueològiques, malgrat que no estiguin
catalogats, estan considerats també part del Patrimoni Cultural Català (article 18 de la
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català).
La Llei, al seu article 25, estableix de forma específica el deure de preservació i
manteniment per als BCIN i BC i concreta, a l’apartat 2 que no poden ser destruïts.

7.3.- Mesures Correctores

Els resultats extrets del seguiment arqueològic subsidiari a la instal·lació d’una nova
línia de BT a l’entorn del Castell de Vallmoll, (Camí del Castell i Plaça del Castell), han
estat positius en quant a la localització de restes arqueològiques.

Com a mesura protectora, per tal de garantir la conservació de totes les estructures
localitzades, s’ha procedit al cobriment de les mateixes, sota les directrius i el control
arqueològic, realitzant-se el registre de totes les actuacions.

El procés de cobriment s’ha realitzat una vegada finalitzada la documentació
fotogràfica i topogràfica, amb el consens del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya, i ha consistit en:
-

El cobriment amb tela geotextil tota la superfície visible de les estructures.
20
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-

L’abocament de sorres netes que, sense compactar, permetran la seva
extracció sense afectar les estructures.

-

La col·lació dels tubs de serveis i d’una capa de sorra damunt d’aquests.

-

La urbanització final del carrer amb la col·lació del nou paviment.

Cal destacar que, a les estructures de la Plaça del Castell, aquestes mesures són
provisionals ja que està prevista la urbanització de la Plaça a curt termini, vinculada al
projecte de restauració del Castell. Per aquest mateix motiu, i com a mesura
correctora, donat que ens trobem davant d’una zona amb un alt risc arqueològic, serà
imprescindible la prèvia valoració de les actuacions portades a terme, sent
recomanable una excavació en extensió.

És important remarcar que les restes

arqueològiques localitzades apareixen a pocs centímetres sota el nivell de circulació
actual de la plaça, fet que implica que qualsevol afectació al subsòl, per mínima que
sigui, serà susceptible d’afectació a les restes existent sota el paviment de la plaça. A
més, les estructures documentades durant la present intervenció s’estenen més enllà
dels límits de l’obra actual, per tant, de ben segur seran localitzades en actuacions
futures que s’efectuïn a la plaça.
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8.- CONSIDERACIONS FINALS

El projecte d’instal·lació d’una nova línia de baixa tensió al Camí del Castell i a la Plaça
del Castell

del municipi de Vallmoll (Alt Camp), feia necessària una intervenció

arqueològica preventiva, donat que s’ha desenvolupat en una zona d’alt risc arqueològic i
elevat interès històric, que correspon al perímetre exterior sud i oest del Castell de
Vallmoll, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

La nova instal·lació preveia l’obertura d’una rasa que afectava el subsòl, concretament
d’una longitud de 186 m, per 0,40-0,50 m d’amplada i entre els 1,10 m i els 0,70 m de
profunditat.

Els resultats, en quant a la presència de restes arqueològiques a l’àrea afectada del
Camí del Castell i de la Plaça del Castell, han estat positius. S’hi han localitzat
estructures relacionades amb el sistema defensiu, tant del Castell com del nucli
poblacional d’època medieval. Concretament, al tram de rasa obert al Camí del Castell
s’ha pogut documentar un tram de la muralla, realitzada amb maçoneria reglada de
pedra local lligada amb morter de calç, que des del segle XII, protegia el poble de
Vallmoll.

Per altra banda, a la Plaça del Castell hem localitzat dues estructures construïdes amb
morter de calç i pedra local, que es fonamenten en sengles trinxeres constructives
excavades al terreny natural. Malauradament, degut a les característiques de la
intervenció, la informació recuperada és incomplerta e insuficient per conèixer la
funcionalitat de les mateixes, no obstant, i tall d’hipòtesi, creiem que podrien estan
relacionades amb el sistema defensiu exterior del castell, a manera d’avantmuralla o
barbacana.

Finalment destacar que totes les estructures documentades estaven fortament
afectades per les obres d’urbanització realitzades durant la dècada dels anys 80 del
segle passat. A més, els trams conservats resten a pocs centímetres dels paviments
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actuals, sent altament susceptibles a futures afectacions en actuacions que puguin
realitzar-se sense control arqueològic.
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ANNEX 1.- PLANIMETRIA
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Llistat Planimètric
1. Plànol de situació de Vallmoll. Escala 1:2500.
2. Plànol de situació de la zona afectada. Escala 1:500.
3. Planta, secció i alçat de la muralla UE 9. Escala 1:20.
4. Planta, secció i alçat de l’estructura UE 17. Escala 1:20.
5. Planta i secció de l’estructura UE 5. Escala 1:20.
6. Seccions transversals A-A’/B-B’/C-C’. Escala 1:20.
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ANNEX 2.- RELACIÓ D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES
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U.E.: 1
Definició: Paviment de formigó.
Relacions físiques:
Es recolza a: 2, 22 i 23.
Interpretació: Paviment actual del carrer.
Cronologia: Segle XX.

U.E.: 2
Definició: Estrat de terra sorrenca.
Relacions físiques:
Cobreix: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13
Se li recolza: 1
Rebleix a: 5
Interpretació: Anivellació prèvia a la col·locació del paviment.
Cronologia: Segle XX.

U.E.: 3
Definició: Estrat de terra argilosa.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Cobreix a: 4
Tallat per: 5
Interpretació: Nivell vegetal que cobreix la roca.
Cronologia: Indeterminada

U.E.: 4
Definició: Roca i argila.
Relacions físiques:
Cobert per: 2, 3, 13
Tallat per: 5, 16, 21
Interpretació: Nivell geològic.
Cronologia: Miocè

U.E.: 5
Definició: Retall
Relacions físiques:
Reblert per: 2
Talla: 3, 4, 11, 22 i 23.
Interpretació: Rasa de serveis contemporanis.
Cronologia: Segle XX
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U.E.: 6
Definició: Estrat de graves i sorres poc compactades.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Interpretació: Abocament.
Cronologia: Terminus ante quem al segle XX.

U.E.: 8
Definició: Estrat format per sorra i pedres irregulars.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Interpretació: Enderroc.
Cronologia: Indeterminada

U.E.: 9
Definició: Muralla, realitzada amb maons i morter.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Se li lliura: 10 i 11
Interpretació: Muralla medieval.
Cronologia: Segle XII.

U.E.: 10
Definició: Estrat de matriu sorrenca.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Es lliura a: 9
Interpretació: Colgament de la muralla.
Cronologia: Indeterminada.

U.E.: 11
Definició: Estrat de matriu sorrenca.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Se li lliura: 13
Es lliura a: 9
Tallat per: 5
Interpretació: Colgament de la muralla.
Cronologia: Indeterminada
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U.E.: 13
Definició: Estrat de matriu sorrenca.
Relacions físiques:
Cobert per: 2
Cobreix: 4, 14
Es lliura a: 11
Interpretació: Abocament contemporani.
Cronologia: Segle XIX-XX.

U.E.: 14
Definició: Estrat format per sorra i morter.
Relacions físiques:
Cobert per: 13
Cobreix: 15
Interpretació: Sòl de treball.
Cronologia: Segle XVI-XVII.

U.E.: 15
Definició: Estrat format per terra sorrenca.
Relacions físiques:
Cobert per: 14
Interpretació: Anivellació?
Cronologia: Segle XVI-XVII.

U.E.: 16
Definició: Retall constructiu.
Relacions físiques:
Talla: 4
Reblert per : 17
Interpretació: Rasa constructiva de l’estructura UE 17.
Cronologia: Terminus ante quem segle XV??

U.E.: 17
Definició: Estructura de planta poligonal.
Relacions físiques:
Tallat per: 20
Cobert per: 22 i 23
Se li lliura: 18
Rebleix: 16
Interpretació: Avantmuralla??.
Cronologia: Terminus ante quem segle XV??
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U.E.: 18
Definició: Estrat de matriu sorrenca.
Relacions físiques:
Cobert per: 22 i 23
Es lliura a: 17 i 19
Interpretació: Colgament antic.
Cronologia: Segle XIV-XV.

U.E.: 19
Definició: Estructura realitzada amb pedres i morter.
Relacions físiques:
Tallat per: 20, 24
Cobert per : 22 i 23
Se li lliura: 18
Rebleix: 21
Interpretació: Fonamentació.
Cronologia: Terminus ante quem segle XV??.

U.E.: 20
Definició: Retall de destrucció.
Relacions físiques:
Talla a: 17 i 19
Interpretació: Afectació relacionada amb la urbanització de la plaça.
Cronologia: Dècada dels 80 del segle XIX.

U.E.: 21
Definició: Retall constructiu.
Relacions físiques:
Talla: 4
Reblert per: 19
Interpretació: Rasa constructiva de la fonamentació UE 19.
Cronologia: Terminus ante quem segle XV??.

U.E.: 22
Definició: Estrat de matriu sorrenca.
Relacions físiques:
Igual a: 23
Se li recolza: 1
Rebleix: 24
Cobreix a: 17, 18, 19
Tallat per: 5
Interpretació: Anivellació.
Cronologia: Dècada dels 80 del segle XIX
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U.E.: 23
Definició: Estrat format per sorra i pedres irregulars.
Relacions físiques:
Igual a: 22
Se li recolza: 1
Rebleix: 24
Cobreix a: 17, 18, 19
Tallat per: 5
Interpretació: Anivellació.
Cronologia: Dècada dels 80 del segle XIX

U.E.: 24
Definició: Retall.
Relacions físiques:
Reblert per: 22 i 23
Talla: 19
Interpretació: Retall de destrucció de la fonamentació UE 19.
Cronologia: Segle XX?.
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CASTELL – PLAÇA DEL CASTELL”. VALLMOLL (ALT CAMP)

ANNEX 3.- INVENTARI I LÀMINA DE MATERIALS
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Camí del Castell-Plaça del Castell. (Vallmoll)

UE Dif. Frag
Producció
10
2 Comuna Oxidada
10
1 Comuna Oxidada
1
10
1 Comuna Oxidada
13
1 Pisa Blanca
13
1 Pisa Blanca
13
1 Comuna Oxidada
13
1 Comuna Oxidada
13
1 Comuna Reduïda
13
1 Comuna Oxidada
13
1 Comuna Oxidada
15
2 Comuna Reduïda
15
1 Comuna Reduïda
15
2 Comuna Reduïda
15
1 Comuna Oxidada
15
2 Comuna Oxidada
15
1 Grollera Oxidad
15
1 Grollera Oxidad
1
15
4 Reflex metàl·lic
15
1 Fauna
18
2 Comuna Oxidada
18
1 Comuna Oxidada
18
1
1 Blanca i blava Paterna-Manises

Definició Fragment
Informe
Informe
Vora amb nansa
Informe
Vora
Nansa
Fons
Nansa
Vora
Vora
Nansa
Fons
Informe
Informe
Informe
Informe
Arrancament de nansa
Vora
Informe
Informe
Informe

Forma

Cassola

Acabats
Vidrat interior verd. Pàtina cendrosa exterior.

Plat?

Vidrat interior i exterior. Pàtina cendrosa exterior
Vidrat blanc interior i exterior
Vidrat blanc interior i exterior
Vidrat verd
Vidrat marró interior i exterior

Plat
Plat

Vidrat marró amb decoració en manganés
Vidrat marró

Plat

Crono.

Observacions
mateix individu
Passada de cocció??

S.XVII-XVIII
S.XVIII-XIX

S.XVIII-XIX

Restes de vidrat melat a l'exterior

Tupí?
Escudella

Vidrat verd interior. Pàtina cendrosa exterior.
Vidrat interior i exterior marró.
Decorat amb motius verticals entre franges verticals llises.

s.XVI-XVII

Escudella

Vidrat interior marró. Pàtina cendrosa exterior.
Vidrat interior i exterior verd.
Decoració: Palmetes radials

s.XIV-XV

Producció catalana.

