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EMPRESARIS DE TARRAGONA 

 

 
 
 
 
 
 

AL·LEGACIÓNS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL A LA ZONA DEL 

CENTRE HISTÒRIC DE LA PART ALTA DE TARRAGONA 

 

 

A L’IL·LUSTRÍSSIM REGIDOR DE TERRITORI I PATRIMONI MUNICIPAL. SR. JOSEP 

MARIA MILÀ ROVIRA 

 

 

Sebastià Cabré i Sole, en la seva qualitat de President de l’associació UNIÓ D’EMPRESARIS DE 

TARRAGONA amb CIF G55712541, actuant en el seu nom i representació, i amb domicili a 

efectes de notificacions el carrer Rambla Nova 38, 1er 2A de Tarragona, 

 

davant V.E. compareix i com millor en Dret procedeixi, 

 

E X P O S A  

 

Que havent tingut coneixement de l'aprovació inicial de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL A LA ZONA DEL CENTRE HISTÒRIC DE LA 

PART ALTA DE TARRAGONA (en endavant PLA ESPECIAL DE LA PART ALTA), i entenent que 

les mesures que preveu són insuficients per aconseguir l'equilibri entre teixit residencial i 

activitat econòmica que declara, dins del termini d'informació pública conferit a l'efecte, i sense 

perjudici del dret d'ampliar les al·legacions, formulem contra l'indicat pla les següents
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A L·L E G A C I O N S 
 
 
 
 

1.   Incloure criteris de regulació en la concessió de les noves llicències d’activitats  
 
Des d’Empresaris de Tarragona volem fer palesa la importància d’aquesta normativa en uns 

moments que la ciutat esta evolucionant cap un model econòmic a cavall entre la industria i el 

turisme. Reconeixem els esforços del govern municipal d’aprofitar l’oportunitat de trobar nous 

escenaris de futur, orientats al turisme. I es una bona mostra d’aquest interès, la participació 

activa en el grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat,  la gestió del Patronat municipal de 

Turisme per l’impuls de Tarragona com a ciutat receptiva de turisme cosmopolita (aquells que  

destinen mes mitja de despesa turística i molt centrada en capítols culturals), l’esforç indubtable 

de ser un port de creuers en creixement any rere any, en la millora dels elements  de recreació 

històrica a Tàrraco Viva, i com no, a tot allò que vindrà com a conseqüència de l’organització 

dels JJMM i de les instal·lacions que ens quedaran després de l’esdeveniment. Aquest motor 

generarà molts llocs de treball si sabem aprofitar l’oportunitat de pujar-nos al carro del turisme 

esportiu. 

 

Però després de descriure la feina realitzada ens toca fer valoració del que pot representar 

l’aprovació de del Pla Especial de la Part Alta, en la seva modificació. Perquè del que es tracta 

com es diu en la part expositiva es Estudiar els usos admesos per a la clau 11 relacionats amb 

les activitats lúdiques i de restauració i canalitzar l’activitat econòmica per tal de fer-la compatible 

amb la qualitat de vida dels veïns. I segueix dient: 

 

La problemàtica que presenta la regulació vigent del POUM en la zona del centre històric de la 

part alta és, per tant, i la concentració de nous usos lúdics i de restauració i la impossibilitat 

d’atorgar llicències. ... la present modificació vol donar una solució als usos admesos per a la 

clau 11 de la zona del centre històric de la Part Alta, relacionats amb les activitats lúdiques i de 

restauració i canalitzar l’activitat econòmica per tal de fer-la compatible amb la qualitat de vida 

dels veïns i veïnes de la Part Alta. Actualment els usos permesos en aquesta zona són més 

permissius que per a la resta de zones residencials on l’ús predominant és l’habitatge, perquè en 

aquest cas només existeixen les limitacions que estableixen les legislacions sectorials en quant 

als locals de concurrència pública, i això ha causat que en els darrers anys un gran nombre 
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d’activitats lúdiques i de restauració s’han implantant a la Part alta i la seva concentració ha 

provocat un seguit de molèsties i queixes ciutadanes. 

 

Però a més tenim que tenir en compte que La Directiva Bolkenstein reconeix la protecció dels 

valors culturals, patrimonials i ambientals, com a una  de  les  poques  excepcions  aplicables  

en  la  regulació  de  les  activitats en  el  Lliure  Mercat: DIRECTIVA 2006/123/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en 

el mercado interior. Articulo 12.3: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y en los artículos 

9 y 10, los Estados miembros podrán tener en cuenta, al aplicar su procedimiento de selección, 

consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y seguridad 

de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio ambiente, de 

conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés general de 

conformidad con el Derecho comunitario”. 

 

Per tant, 

 
ES SOL·LICITA: 
 
1. L’article 16.3.1 diu en la seva redacció: 
 
“D'altra banda, la concentració de les activitats de restauració, l’ocupació dels carrers i places 
amb terrasses, les obertures dels locals de pública concurrència fins a altes hores de la nit i els 
canvis socials en el gaudi de l’oci i el lleure estan provocant alteracions importants en la forma 
de vida en aquest indret de la ciutat. 
 
Amb la finalitat de conjuminar la qualitat de vida dels habitants del centre històric però sense 
que això suposi aturar l'activitat econòmica, es veu del tot necessari limitar l'ús de restauració i 
recreatiu musical al grup 0 i al grup 1 i, per tant, no permetre la implantació de nous 
establiments destinats a bars musicals, discoteca, sales de festes amb espectacle, cafès teatre 
i a cafès concert. 
 
Els usos preexistents amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquesta Modificació puntual 
legalment establerts que pertanyin als grups 2 i 3, esdevindran disconformes. No obstant, es 
podran mantenir, sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de 
perill que estableixi la normativa aplicable, i podran ser objecte de modernització i/o de  reforma 
sempre que no comportin una ampliació ni de la superfície 
ni de l’activitat.” 
 
Entenem un greuge comparatiu i una restricció a l’activitat empresarial de lliure concurrència el 

prohibir noves llicencies en els àmbits dels grups 2 i 3. Els nous escenaris econòmics de la ciutat 
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necessiten d’activitats adreçades al lleure tant dels ciutadans, com dels visitants. I el marc 

normatiu d’aquesta activitat tindria que ser el de regulació i no de prohibició. Entenent que les 

llicencies d’activitat vinculades a aquests grups en la mesura que es vagin donant de baixa, no 

serà possible adjudicar-ne de noves. I per tant, es evident, el perill futur de que l’activitat de 

oci musical en aquesta part de la ciutat entri en decadència fins la seva extinció. El model 

econòmic d’ aquest sector necessita que es desenvolupi per l’activitat propera molt associada a 

l’hàbit de les persones de consumir l’oci complementari a la restauració amb entorns propers.  

 

Encara que no es suficient l’entrada en funcionament de un mapa acústic per la ciutat, l’aplicació 

de la llei del tabac va produir el costum de les persones a sortir dels locals per poder satisfer les 

seves necessitats, i en els carrers estrets de la part alta generen un problema afegit que cal 

gestionar per recuperar la tranquil·litat dels residents i no produir les actuals molèsties. La 

proposta, ja sabem, que no es el lloc per exposar-la, nomes passa per prevenir les molèsties 

amb l’hàbit del control que podia solucionar un cos de vigilants de la Guardia Urbana, seguint 

el model que ja te la ciutat pel control de la seguretat a les platges a l’estiu. 

 
 
2. Incloure en els càlculs dels plànols de saturació les superfícies destinades a 

terrasses i computar  la  superfície  que  ocupen a l’hora de calcular la  superfície  

potencial   restant  dins  dels  radis de  saturació 

 

Si bé és cert que el “Pla Especial de la Part Alta” no té per objecte la regulació de les llicències 

de terrasses, és innegable que aquestes es comporten a tots els efectes com a espais privatius 

d’activitats que sí estan regulades pel present Pla Especial de la Part Alta i que els seus impactes 

(generació de soroll, atracció de població visitants, residus, mobilitat, càrrega i descàrrega) són 

fins i tot majors i més negatius per a la convivència que la part de l’activitat que es produeix dins 

el local. Per tant, 

 

ES SOL·LICITA: 
 
2. Que a l’hora de calcular la saturació i a l’hora de considerar la concessió de noves llicències 

es computin les superfícies destinades a terrasses a tots els efectes per coherència amb els 

criteris de regulació que proposa el propi Pla, atès que els seus efectes sobre la convivència 

entre activitats i teixit residencial són els mateixos que els de les activitats que regula el “Pla 
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Especial de la Part Alta”. El fet de no incloure els impactes de les terrasses, doncs, no permetria 

la efectiva limitació i regulació dels conflictes i impactes que propugna el propi Pla. 

 

3. Incloure  restriccions  específiques  en  les  llicències  d’activitats  mitjançant  la 

normativa  de l Pla Especial de la Part Alta,  ateses  les  especificitats  de  l’activitat  

econòmica  de la Part Alta 

 

Tal i com es recull de forma exhaustiva a la memòria del Pla Especial de la Part Alta, la intensitat 

de l’activitat econòmica de la Part Alta és molt superior a la de la mitjana de la ciutat. D’això 

se’n desprèn, d’una banda, la major diversitat i oferta de serveis i productes a distàncies sovint 

menors que a la resta de la ciutat; de l’altra, la major necessitat d’introduir restriccions en les 

activitats per tal de millorar l’equilibri entre residents i les activitats comercials. Cal per tant 

introduir clàusules específiques per a Ciutat  Vella  que  siguin més  restrictives  en  relació  a  

la  possibilitat  de venda  d’articles  que  no corresponen a l’epígraf corresponent a l’activitat 

autoritzada, que garanteixin la limitació dels impactes de les activitats (soroll, residus, mobilitat) 

i que permetin la reducció dels horaris de l’activitat allà on es de forma recurrent es superin els 

límits de soroll establerts per la Organització Mundial de la Salut. 

 

Per tant, 
 
ES SOL·LICITA: 
 
3.a) Que en les llicències d’activitat es limiti específicament per a la Part Alta la venda d’articles 

no corresponents a l’epígraf de l’activitat i, per tant, no s’admeti i/o es redueixi la dedicació 

d’una part de la superfície de venda a aquests productes amb independència del que estableix 

l’Ordenança de Comerç per al conjunt de la ciutat (per raó de la major densitat d’activitats 

econòmiques en la zona i les majors dificultats en la convivència amb residents). 

3.b) Que es puguin limitar via normativa del “Pla Especial de la Part Alta” els horaris de les 

activitats en cas que es detecti que es superen de forma recurrent els nivells de soroll 

aconsellats per la Organització Mundial de la Salut (OMS) amb independència d’altres 

regulacions. 

3.c) Que es pugui reduir i/o prohibir la superfície destinada a degustació als comerços alimentaris 

en certs àmbits mitjançant normativa del “Pla Especial de la Part Alta” per tal de no superar els 

ratis establerts pel propi Pla d’activitats destinades a la restauració; i que, allà on s’admetessin, 
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siguin computades a tots els efectes com a superfícies destinades a la restauració i amb impacte 

nocturn, incloses les seves terrasses. 

 

 

4.  Recollir  en  el  Pla  d’Usos  la  delimitació  precisa  de  les “Zones de  Saturació  Acústica” 

, on  de forma  recurrent    els  nivells   de  soroll  superen  els  límits  establerts  per     l’OMS 

 

El Pla Especial de la Part Alta reconeix en la memòria que a nombrosos àmbits del Districte es 

superen de forma recurrent i habitual els límits de soroll establerts per la Organització Mundial 

de la Salut i documenta de forma fefaent els problemes de salut que es genera sobre els 

residents. Tan mateix, no es recullen en el Pla  mesures suficients per poder delimitar de forma 

precisa les “Zones de Saturació Acústica”, que és una passa prèvia indispensable per a poder 

desenvolupar Plans destinats a introduir mesures correctives específiques tant en els locals com 

en la millora dels habitatges que en pateixen les conseqüències.  

 

Per tant, 

 

ES SOL·LICITA: 

 
4.a) Que s’ampliïn els estudis i mesures de soroll per a delimitar les “Zones de Saturació Acústica” 

de forma precisa, per tal d’implementar les mesures correctores suficients per a garantir el 

descans i la salut de les seves residents. 

4.b) Que el Pla Especial de la Part Alta incorpori una disposició addicional que obligui a la revisió 

de la seva regulació per ajustar-se de forma més precisa a la delimitació que resulti de les “Zones 

de Saturació Acústica” . 

4.c) Que, de forma preventiva, ampliï els radis de càlcul a les zones que considera saturades o 

properes a la saturació mitjançant disposició transitòria a fi i efecte de que no es puguin concedir 

noves llicències d’activitats amb impacte nocturn mentre no es disposi de la delimitació de les 

“Zones de Saturació Acústica”. 
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5. Garantir  la  transparència i coneixement del veïnat de les condicions específiques de 

cada llicència d’activitats, així com reforçar els serveis d’inspecció en relació a la 

intensitat de l’activitat comercial  i  del  número  de                  conflictes      registrats 

 

El Pla Especial de la Part Alta te d’establir entre els seus objectius principals “Assegurar la 

comprensió dels instruments normatius per part dels agents implicats (fer un pla més 

entenedor)”. Cal doncs desplegar una sèrie d’eines que a) facilitin el coneixement per part de 

veïnes i veïns de les condicions específiques de cada llicència d’activitats i b) garanteixin per part 

de l’Ajuntament la resposta ràpida i eficient davant les denúncies de veïnes i veïns. 

Per tant, 

 

ES SOL·LICITA: 

 

5.a) Que la llicència sigui exposada públicament a l’exterior de l’establiment. 

5.b) Que es creï una pàgina web actualitzada com a mínim mensualment amb informació de 

l’activitat inspectora i que incorpori un espai per a queixes i denúncies que es puguin fer de 

forma anònima si s’escau, i que s’ofereixi retorn del seu seguiment. 

5.c) Que s’ampliï el número d’efectius destinats a la inspecció per part de l’Ajuntament per tal 

de fer complir el present Pla, atesa la intensitat de l’activitat comercial del Barri i de les denúncies 

que es registren 

 

 
 

6. Destinar  recursos  al  rescabalament  de  les  llicències  d’activitats  que  generen  
majors problemes  de  convivència  amb  els  residents 
 
Tot i que no és objecte del Pla anul·lar llicències d’activitats preexistents és patent, com s’indica 

a la memòria del propi pla, que “existeix saturació pel que fa a les activitats de pública 

concurrència arreu del districte” i que en alguns àmbits concrets del districte aquesta saturació 

suposa una clara vulneració del dret a la salut i al descans de veïnes i veïns. En paral·lel al 

desplegament del Pla Especial de la Part Alta, doncs, s’haurien d’arbitrar les mesures per a 

rescabalar llicències d’activitats existents que permetin garantir els drets dels residents d’acord 

amb els límits i paràmetres que fixa el propi Pla, destinant-hi a tal efecte recursos econòmics ja 

sigui de pressupost corrent, ja sigui destinant-hi els recursos obtinguts mitjançant l’activitat 
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sancionadora, ja sigui ampliant la recaptació de la taxa de terrasses i altres connexes als 

establiments de pública concurrència. Per tant, 

 
ES SOL·LICITA: 
 
6.a) Que en paral·lel al desplegament del Pla Especial de la Part Alta es rescabalin aquelles 

llicències d’activitats preexistents que generen majors molèsties i vulneració dels drets de veïnes 

i veïns; 

6.b) Que s’estableixi en un Pla la finalitat del qual sigui el rescabalament d’aquestes llicències 

d’activitat. 

6.c) Que es creï un fons destinat al rescabalament d’aquelles llicències d’activitats preexistents 

que generen majors molèsties i vulneració dels drets de veïnes i veïns, arbitrant les mesures 

pressupostàries, sancionadores i impositives que el facin possible. 

 
 
 

SOL·LICITA: 
 
Que admeteu aquest escrit, tingueu per fetes aquestes al·legacions i, estimant-les, incorporeu-

les a l’aprovació definitiva del “LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL A LA ZONA DEL CENTRE HISTÒRIC DE LA PART ALTA DE 

TARRAGONA”. 

 
Tarragona , 23 d’Abril del 2018.  
 
 
 
 
 
 
Signat 

Sebastià Cabré i Solé 

President d’Empresaris de Tarragona 


