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A. MEMÒRIA  
 

1. Introducció. 
 

El municipi de L’Albiol disposa de Normes subsidiàries de planejament tipus a i tipus b, 

aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24 

de juliol de 1996 i publicades al DOGC en data 21 d’octubre de 1996. 

 

Des de l’aprovació de les esmentades normes de planejament i al llarg de tots aquests anys 

hi ha hagut canvis substancials pel que fa a la situació d’una zona situada al bell mig de la 

UA-5 “Masies Catalanes”, denominada segons les normes subsidiàries “Zona Club de 

Copropietaris”. 

Aquesta zona l’integra una edificació protegida, “Villa Urrutia” i el seu entorn immediat, una 

finca que totalitza 15.286,92 m2. 

 

Inicialment aquest àmbit es considerava de titularitat compartida i, de fet, tots els propietaris 

d’una o més finques dins de l’UA-5 “Masies Catalanes” disposaven d’una participació de 

Villa Urrutia i el seu entorn. 

 

El Pla Parcial de Masies Catalanes recollia aquesta situació i tractava la zona com un espai 

destinat a l’ús i gaudi per part de tots els copropietaris i vinculava la seva utilització a 

aquesta situació de mancomuna. 

 

Ben aviat, però, Villa Urritia va ser adquirida per una societat mercantil, que va comprar les 

participacions dels copropietaris fins aconseguir tenir-ne la titularitat total de la finca. 

Aquest fet és determinant a l’hora de valorar la normativa que és d’aplicació en aquest àmbit 

concret, ja que poc sentit té mantenir una normativa que estava especialment dissenyada 

per un tipus de situació que fa molts anys que està obsoleta. 

 

Per tal de corregir aquestes discrepàncies entre la normativa vigent i la situació real de la 

finca, l’any 2002 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de l’Albiol i la mercantil ALBIOL 

RESIDENCIAL propietària de “Villa Urrutia” i el seu entorn, segons el qual l’Ajuntament de 

l’Albiol rebia la finca inscrita al Registre de la Propietat de Valls, al volum 1261, llibre 16, foli 

87, finca 657, amb referència cadastral número 5170514CF4657S0001IZ i superfície 

4.668,00 m2, parcelꞏla annexa a “Villa Urrutia” (on actualment s’ubica l’aparcament i el parc 

infantil annexes a les oficines municipals a Masies Catalanes”), a més de la quantitat 

econòmica de 30.000 € (TRENTA MIL EUROS), a canvi de promoure una modificació 
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puntual que corregís la normativa urbanística vigent a fi i efecte d’adaptar-la a la situació 

real de la mateixa, ben allunyada de l’origen de copropietat des d’on s’havia partit. 

El conveni també pactava que es fixaria una major edificabilitat a la parcelꞏla per tal de fer-la 

més atractiva urbanísticament (ANNEX I). 

 

Actualment l’Ajuntament de l’Albiol ha ocupat la parcelꞏla que en el seu moment fou cedida i 

va cobrar la quantitat econòmica pactada, tot i que la modificació puntual de normes 

subsidiàries mai no es va arribar a produir. 

 

L’Ajuntament de l’Albiol pretén amb el present document modificar la normativa urbanística 

que regeix  a la denominada Zona “Club de Copropietaris” a la UA-5 “Masies Catalanes” per 

tal d’ajustar-la a la situació real i dotar-la d’una nova regulació d’usos i paràmetres 

edificatoris coherents amb els usos previstos. 

 

Aquesta revisió de la normativa permetria complir parcialment el conveni d’acord amb el 

qual l’Ajuntament rebé una parcelꞏla i una compensació econòmica i resoldria d’aquesta 

manera la petició per part dels propietaris de “Villa Urrutia” que es donés compliment a allò 

que es va signar anys enrere. 

 

Tot i això, actualment l’Ajuntament considera que no es pot donar compliment a tots els 

punts que incorporava aquell conveni, ja que l’augment de l’edificabilitat en el sector avui dia 

es considera que no té cap mena de sentit. En cap cas es proposarà en el següent 

document una edificabilitat tan elevada, ja que es considera que alteraria les 

característiques morfològiques del sector.  

 

 

 

2. Marc legal de la modificació puntual. 
 
La present modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament tipus a i tipus b, 

aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24 

de juliol de 1996 i publicades al DOGC en data 21 d’octubre de 1996, pel que fa a l’article 

33 del capítol VI “Zona de Club de Copropietaris” de l’Annex I “Normativa d’aplicació a  la 

UA-5 “Masies Catalanes”, referent a les condicions d’utilització i paràmetres d’edificació de 

la zona de copropietaris, seguirà el procediment previst pels articles 96, 97 i 98 del D.L. 

1/2010, de 3 d’agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb 

les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, del 22 de febrer, per tant, requerirà les 

aprovacions inicial i provisional per part de l’Ajuntament de l’Albiol i l’aprovació definitiva per 
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part del Conseller o Consellera competent en matèria d’urbanisme amb l’informe previ 

favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i de la Comissió d’Urbanisme 

de Catalunya.. 

 

 

 

3. Àmbit de la modificació puntual. 
 
La present modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament tipus a i tipus b, 

aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24 

de juliol de 1996 i publicades al DOGC en data 21 d’octubre de 1996, pel que fa a l’article 

33 del capítol VI “Zona de Club de Copropietaris” de l’Annex I “Normativa d’aplicació a  la 

UA-5 “Masies Catalanes”,referent a les condicions d’utilització i paràmetres d’edificació de la 

zona de copropietaris afecta a la zona qualificada com “Club de copropietaris” dins la UA-5 

“Masies Catalanes” i grafiada com a tal als plànols d’ordenació de les normes. 

. 

 

 

4. Promotor i redactor de la modificació puntual. 
 

El promotor de la present modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 

tipus a i tipus b, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona en data 24 de juliol de 1996 i publicades al DOGC en data 21 d’octubre de 1996, 

pel que fa a l’article 33 referent a les condicions d’utilització i paràmetres d’edifcació de la 

zona de copropietaris és l’Ajuntament de l’Albiol. 

El tècnic redactor de la present modificació puntual és l’arquitecte Josep Frederic Pérez 

Pastor, colꞏlegiat núm. 33023/1 del COAC, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Camp. 
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5. Objecte de la modificació puntual. Justificació de la 
conveniència i oportunitat de la modificació puntual. 
 

 
 

La justificació de canvi de normativa ha de tenir un interès públic, per tant caldrà fer esment 

en primer lloc que gràcies a la modificació puntual de normes es dóna compliment a un 

conveni signat anys enrere segons els qual l’Ajuntament va obtenir per cessió la parcelꞏla 

amb referència cadastral número 5170514CF4657S0001IZ i va rebre una significativa 

quantitat econòmica. 

 

També s’explicarà que gràcies a la modificació puntual es podrà polir l’actual normativa pel 

que fa a la clau on s’ubica ViIlla Urrutia i s’explicarà que ja no té sentit que les actuacions 

únicament vagin dirigides a l’ús i gaudi dels copropietaris de la urbanització.  

 

Concretament es modificaran als següents punts: 

 

a) Regulació d’usos: Es proposa que a l’àmbit on actualment es troba Villa Urrutia  s’hi 

permetin una sèrie d’usos dels previstos a l’article 74 “Classes d’usos” de les NNSS 

de planejament municipals tipus A i tipus B.  

És voluntat de l’Ajuntament que, tot i tractar-se d’una finca de titularitat privada, els 

usos que s’hi puguin implantar tinguin tots ells un marcat caràcter o interès públic, 

prohibint-se expressament l’ús d’habitatge. 

Així doncs, es proposa permetre els usos administratiu (Ad), educatiu (Ed), 

esportiu (Es), sanitari-assistencial (Sa), cultural (Cu), Lleure (Ll), religiós (Re) i 

hoteler (Ho). 

 

b) Edificabilitat: l’actual normativa urbanística per la finca on s’ubica Villa Urrutia, 

preveu una edificabilitat màxima de 3 m3 per cada m2 de solar, distribuïts sense 

limitació d’alçades. A banda, el conveni signat l’any 2002 entre les parts, preveia un 

compromís d’augmentar aquesta edificabilitat amb la que li corresponia a la finca 

cedida a favor de l’Ajuntament. 

Fet l’anàlisi d’aquesta edificabilitat i de l’entorn en què es materialitzaria, es conclou 

que és del tot excessiva, tant pel que fa als m2 de sostre que es permetrien 

construir, com la materialització formal (cap limitació d’alçades) que la normativa 

permetria.  
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Per establir una edificabilitat proporcionada i ajustada a l’entorn residencial en què 

s’ubica la finca de Villa Urrutia, s’observa quines són les edificabilitats màximes que 

l’actual planejament preveu pels usos de caràcter públic assimilables als que la 

present modificació preveu autoritzar. Observem que l’article 103.2 “Condicions 

d’edificació” de les NNSS dins del sistema d’equipaments, preveu edificabilitats des 

de 0,5m2/m2 (educatiu) fins a 1 m2/m2 (sanitari-assistencial, religiós, cultural, lleure, 

administratiu). Pel que fa a l’ús esportiu, s’estableix un màxim de 0,15 m2/m2 per 

equipament a l’aire lliure i de 0,40 m2/m2 per edificis coberts i tancats. 

 

Tenint en compte que aquestes edificabilitats tan elevades responen a l’interès 

públic que tot sistema ha de tenir, es proposa rebaixar l’edificabilitat dels usos 

previstos al solar de titularitat privada de Villa Urrutia a 0,5 m2/m2 pels usos 

administratiu (Ad), educatiu (Ed), sanitari-assistencial (Sa), cultural (Cu), Lleure (Ll), 

religiós (Re) i hoteler (Ho). L’ús esportiu (Es) es limitaria a un màxim de 0,15 m2/m2 

per equipaments a l’aire lliure i de 0,40 m2/m2 per edificis coberts i tancats (en 

coherència amb l’actual normativa urbanística). 

 

c) Concreció dels paràmetres d’edificació: es redactaran de nou els paràmetres 

edificatoris per tal d’ajustar-los a la nova realitat d’usos permesos, fugint de la 

inconcreció que actualment tenen les normes.  

Pel que fa a quests paràmetres, es partirà dels que actualment ja consten a l’article 

100 de les NNSS, referent a les condicions d’edificació dels equipaments. Amb tot, 

es proposarà polir els paràmetres edificatoris. 
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6. Normativa vigent 

 

CAPITOL VI. ZONA DEL CLUB DE CO-PROPIETARIS. 

 

ART. 33º: ORDENANCES. 

 

En aquesta zona es podran habilitar espais per pistes de tennis, piscines, pistes de 
patinatge, parc infantil, mini golf, parc d’animals d’espècies rares, etc., podent-s’hi establir a 
més a més un restaurant i un hotel, per ús exclusiu dels co-propietaris de les parcel.les 
d’aquest pla parcial. 

 

L’hotel i el restaurant, sense limitació d’alçades tindrà que construir-se amb un aprofitament 
en volum de tres metres cúbics per metre quadrat de solar. 
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7. Normativa modificada. 

 

CAPITOL VI. FINCA DE “VILLA URRUTIA” 

ART. 33º: ORDENANCES. 

 

a) Regulació d’usos: a la finca on actualment es troba Villa Urrutia  es permeten els 

usos següents: 

 

 administratiu (Ad) 

 educatiu (Ed) 

 sanitari-assistencial (Sa) 

 cultural (Cu) 

 Lleure (Ll) 

 religiós (Re) 

 hoteler (Ho) 

 esportiu (Es) 

 

b) Edificabilitat: l’edificabilitat màxima serà de 0,5 m2/m2 pels usos administratiu (Ad), 

educatiu (Ed), sanitari-assistencial (Sa), cultural (Cu), Lleure (Ll), religiós (Re) i 

hoteler (Ho). 

L’ús esportiu (Es) es limita a un màxim de 0,15 m2/m2 per equipaments a l’aire lliure 

i de 0,40 m2/m2 per edificis coberts i tancats. 

En el còmput total de m2 de sostre que es puguin edificar es trobarien inclosos els 

m2 que ocupa l’actual Villa Urrutia, que romandrà protegida i podrà ésser restaurada 

per encabir algun dels usos anteriors. 

 

c) Paràmetres d’edificació:  

Les edificacions s’ajustaran a les necessitats funcionals dels diversos equipaments o 

instalꞏlacions proposades, al paisatge i a l’organització general del teixit urbà en què 

es situen. 

 

La tipologia d’edificació serà aïllada. Per afavorir la integració volumètrica de les 

noves construccions a l’entorn de baixa densitat existent, no podran edificar-se 

mòduls o edificis independents de més de 2.000 m2 de sostre cadascun. La 

distància mínima entre edificacions dins de la mateixa parcelꞏla serà de 5 m. 
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Reculada a l’alineació de carrers, 12 metres. Reculada a altres partions, 5 metres. 

 

Ocupació màxima de la parcelꞏla: 25% 

 

Alçada màximes de les edificacions: 10,50 metres, corresponents a Planta baixa + 2 

pisos. 

 

Alçada mínima de la planta baixa: 3,50 metres. 

 

Es permet la construcció de soterranis, sempre i quan no superin la projecció 

màxima permesa pel paràmetre d’ocupació. L’alçada màxima sobre rasant del forjat 

que configura el sostre del soterrani serà d’1 metre, superada aquesta cota tindrà la 

consideració de planta baixa. 

 

Les cobertes tindran un pendent màxim d’un 30%. 

 

Els espais lliures d’edificació seran obligatòriament ajardinats, permetent-se 

edificacions auxiliars fora de l’edificabilitat màxima amb una superfície màxima d’un 

1% d’ocupació màxima.  

 

d) Els edificis que es construeixin a la finca sota l’empara d’una sola llicència tindran 

uniformitat i coherència estètica. L’estil tradicional haurà d’imposar-se al voltant de 

Villa Urrutia (cobertes inclinades de teula àrab, colors terrosos, fusteries fosques i 

materials naturals). 
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8. Requeriments exigibles pel D.L. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i modificació DL 3/2012. 

 

UCessions de Verd públic, Equipament públic i cessió del % de l’aprofitament resultant. 

Atès que en tot cas hi ha una minva en l’aprofitament urbanístic no hi ha cap motiu per a 

efectuar cessions addicionals. 

 

UAvaluació Econòmica i financera 

Atesa l’escassa entitat dels canvis introduïts en la present modificació puntual no hi ha cap 

previsió ni necessitat de valorar els canvis que impliquen la modificació puntual mitjançant 

un estudi d’avaluació econòmic i financer. 

 

UInforme Mediambiental i justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament 

urbanístic per a una mobilitat sostenible. 

Atesa l’escassa entitat dels canvis introduïts en la present modificació puntual, es considera 

innecessari efectuar la previsió de l’Informe mediambiental i justificació de l’observança de 

l’objectiu del desenvolupament urbanístic per a una mobilitat sostenible 

 

UMemòria social 

Atesa l’escassa entitat dels canvis introduïts en la present modificació puntual, i ja que no hi 

ha aspectes d’aquesta modificació puntual que puguin afectar en la previsió de construcció 

d’habitatges de protecció pública, tal i com es preveu en el D.L. 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, no s’ha previst la redacció d’una 

memòria social. 

 

UPublicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics 

Cal recordar que d’acord amb el Decret llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei d’Urbanisme s’estableixen una sèrie d’ obligacions pel que fa al procés de la 

tramitació del planejament urbanístic. 

Caldrà tenir en compte tot allò que disposa l’article 8 del Decret llei 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme pel que fa a la publicitat i participació en els 

processos de planejament i de gestió urbanístics 

 

Josep Frederic Pérez Pastor 

Arquitecte dels Serveis Tècnics del CCBC 

L’Albiol, gener de 2019 
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