
RESOLUCIÓ sobre l’existència d’efectes significatius sobre el medi ambient de la 
Modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries de Planejament, al terme 
municipal de Vallmoll (exp. OTAATA20210091) 
 
 
Fets 
 
En data 18 de març de 2021, l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis 
Territorials de Tarragona (OTAATA) va rebre per part de l’Ajuntament de Vallmoll la 
sol·licitud de declaració de no existència d’efectes significatius sobre el medi ambient 
de la Modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries.  

D’acord amb la documentació presentada, l’objecte de la Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Vallmoll és modificar l’article 83, en relació a 
la zona industrial (clau 6). Aquest àmbit està ocupat per una gran indústria fabricant de 
mobles a uns 200 m de l nucli urbà, confrontant amb un sector de sòl apte per a ús 
residencial. El sòl està classificat com urbà. 

La normativa actual, art 83, delimita l’alçada sota carener a 10 metres per a la clau 6. 
El present document proposa ampliar l’alçada sota carener fins a 15 metres, per tal de 
disposar d’una alçada lliure interior sota biga de 12 metres donat que aquesta alçada 
s’adapta a les possibilitats tècniques i als criteris tècnics actuals d’explotació 
d’emmagatzematge. 

Es tracta d’una modificació de paràmetres en sòl urbà i per tant no és un supòsit 
d’avaluació ambiental d’acord amb la legislació vigent; tampoc afecta cap espai, 
espècie o hàbitat protegits, no implica un augment significatiu en l’ús dels recursos 
naturals ni afecta cap element ambientalment rellevant. 

Es considera doncs que no hi ha d’haver efectes adversos sobre els valors naturals a 
preservar i no es preveu que s’hagin de produir diferències en els efectes previstos 
respecte la normativa vigent de les NNSS.  

Com a recomanació, si s’ha de reemplaçar la teulada de l’edifici, es podria aprofitar per 
instal·lar-hi plaques solars fotovoltaiques que produïssin energia elèctrica per a la 
pròpia indústria. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 6.e) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que l’òrgan 
ambiental pot determinar amb una declaració expressa que no tenen efectes 
significatius sobre el medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no 
constitueixin variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur 
cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. 
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, determina que l’òrgan ambiental en relació amb tots els plans i programes 
objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la Generalitat competent 
en matèria de medi ambient. 
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament 
com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 



 
El punt 1 de la Resolució TES/2161/2015, de 17 de setembre, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a 
favor de les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental estratègica disposa que es 
delega en aquestes darreres l’emissió de les resolucions a què fa referència l’apartat 
6.e) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol.  
 
Vistos els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 
 
 
Resolc: 
 
—1 Determinar que la Modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries de 
Vallmoll no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. 
 
Com a recomanació, si s’ha de reemplaçar la teulada de l’edifici, es podria aprofitar per 
instal·lar-hi plaques solars fotovoltaiques que produïssin energia elèctrica per a la 
pròpia indústria.  

 
 
—2  Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Vallmoll. 
 
 
P. d. (Resolució TES/2161/2015, DOGC núm. 6969, de 5.10.2015) 
Directora dels Serveis Territorials a Tarragona 
 
 
Signat electrònicament 
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