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1 Objecte
És l'objecte de la present memòria, realitzar un estudi 
relatiu a la llicència urbanística en sòl no urbanitzable per
de valorització de residus de construcció situada al polígon 2 parcel·la 11 del TM de 
Roda de Berà.

2 Antecedents
Jan Excavacions
parcel·la 11 del terme municipal de Roda de Berà, on es vol dur a terme una activitat 
de valorització de residus

La finca disposa de la superfície suficient per a dur a terme la valorització dels residus 
procedents de la construcció. Aquesta activitat, consisteix en la recepció de residus 
inerts procedents de la construcció, el seu processat i segregació dels diferents 
components per a la seva posterior valorització.

Aquesta activitat, 
econòmica, i de les posteriors modificacions, es troba classificada en règim de llicència 

cions per a la valorització de residus 
n

En data 8 de febrer de 2019, es va sol·licitar el Certificat de Compatibilitat Urbanística a 
r a 

específica

57 del Decret 64/201
de la legalitat urbanística, estableix que les sol·licituds de llicències urbanístiques en sòl 
no urbanitzable han de presentar un Projecte tècnic quan es refereix a actuacions en 
què el planejament territorial requereix aquest estudi.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, estableix que les sol·licituds de llicències 
urbanístic en sòl no urbanitzable h
paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i 
ordenació del paisatge,.

la finalitat de:

Descriure el -la integrar i 
harmonitzar-

Definir les mesures correctores referent a impacte paisatgístic sobre el medi; en cas 
que siguin necessàries
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3 Agents del projecte
3.1 Dades del promotor

Les dades del promotor del projecte són:

Nom: / Jan Excavacions i Transports, SL

NIF: / B55631824

Domicili social: /

CP; Població (Comarca): / 43.883; Roda de Berà (Tarragonès)

Telèfon: / 977 837539

Representant: / Joan Jansà Sànchez

1.1 Dades generals de les finques.

Polígon: / 2

Parcel·la: / 11

Municipi / Roda de Berà

Coordenades / 370.878,12 ; 4.559.676,5

Superfície cadastral: / 13.063 m2

Qualificació urbanística: / Sòl No Urbanitzable (N1 rústic)

Tipus de sòl: / Sòl de Protecció Agrícola

3.2 Dades del projectista

El promotor del projecte encarrega la redacció del present document al projectista:

Projectista / Josep Maria Salvat Barenys

Titulació / Enginyer Agrònom

Núm. de col·legiat / 525

Empresa / Asolgroup Enginyeria, SLP

Població / Reus
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4 Normativa aplicable

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística

Normes Urbanístiques del Pla General Municipal de Roda de Berà

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona

Normativa sectorial

document Projecte Bàsic, es desprén que 
especial urbanístic però

in
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5 Descripció del projecte
5.1 Descripció de la finca

M de Roda de Berà, concretament 
al Polígon 2 parcel·la 11, coordenades UTM (x;y) Datum ETRS 370.878,12 ; 4.559.676,5.

- 2041, entre el punt 
quilomètric 1 i 2, on surt a mà dreta, en sentit nord de la carretera, el camí esmentat, i 

ó. Per altra banda també es pot accedir 
pel mateix camí des de la N-340, entre el punt quilomètric 1.181 i 1.182, on hi ha un 
camí a mà dreta en direcció sud de la carr

Terme 
municipal Polígon Parc

Sup. 
cadastral Referència cadastral

43133 2 11 13.063 m2 43133A002000110000GP

5.2

consisteix en la recepció de residus inerts procedents 
de la construcció, que es processa per a la seva posterior valorització.

Mi diferents 
components de la runa, en una primera fase es realitza un triatge, que donarà com a 

obtenció residus valoritzable.

El material valoritzable continuarà el procés de trituració mecànica per a aconseguir un 
producte final de qualitat.

r a una capacitat de recepció i tractament inicial de runa 
es convertiran 

majoritariament en àrids reciclats en un 95 %, equivalent a 1.710 t. La resta, equivalent 
a un total de 90 tones, seran residus assimilables a restes de ferralla, vidre, plàstic i 
cartró, que es gestionaran de forma adequada amb gestor de residus autoritzat.
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MATÈRIES 
PRIMERES

RECEPCIÓ

TRITURACIÓ

CLASSIFICACIÓ DEL 
MATERIAL SEGONS 
GRANULOMETRIA

EMMAGATZEMATGE 
DE PRODUCTE 

ACABAT

EXPEDICIÓ DE 
PRODUCTE 

ACABAT

SELECCIÓ
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6 Descripció del paisatge previ
6.1

Roda de Berà és una dels 22 municipis de la comarca del Tarragonès, a la demarcació 
administrativa de la província de Tarragona, i ocupa una superfície de 16,5 km2 i es 
troba a la banda nord-est de la comarca.

El terme limita al nord amb els termes municipals de Bonastre i Albinyana. A l'orient, 
amb l'antic municipi de Sant Vicenç de Calders, avui inclòs al terme del Vendrell. A 
ponent, amb el terme de Creixell, municipi amb qui Roda de Berà ha estat vinculat, no 
tan sols per proximitat geogràfica, sinó per compartir una bona part d'història. I, 
finalment, al sud, el territori de Roda de Berà desapareix sota les aigües salades del 
Mediterrani. 

El punt més oriental de Roda de Berà és al límit del Francàs amb la línia de costa, 

longitud est, just a la bifurcació de les línies de ferrocarril de Valls i Reus, una mica 
més enllà de l'antiga estació de Roda de Barà. El punt més septentrional és a l'indret 
conegut com els Qua

nord. 

Roda de Berà es troba a la depressió Prelitoral, entre les comarques del Baix Penedès, 
de la qual històricament ha format part, i del Tarragonès, on es va adscriure, en un 
primer període, el 23 de desembre de 1936, quan la Generalitat republicana aprovà el 
Decret sobre la Divisió Territorial de Catalunya. 
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Concepte Nom / Descripció Distància a 

Nucli urbà més proper
Urb. Les Torres 355,17 m

Roda de Berà 680,00 m

Infraestructures i 
equipaments Carretera AP-7 388,24 m

Carretera TV-2041 386,63

Riera 260,00 m

6.2 Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, 
crea el catàleg de paisatge com un instrument que identifica els seus valors i estat de 
conservació i estableix uns determinats obj
manera, els principis i
paisatge promogut pel Consell .

El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, elaborat per l'Observatori del Paisatge, 
aprovat el 24 de maig de 2010, forma part del Catàleg de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge de Catalunya, per la qual es creen els catàlegs com a instruments que 
identifiquen els seus valors i estat de conservació i estableixen uns determinats 
objectius de qualitat, així com en les polítiques sectorials.
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6.2.1 Unitat de paisatge Baix Gaià

En el catàleg de paisatge 
del Camp de Tarragona 
es secciona el territori, en 
diferents unitats de 
paisatge en funció de les 
seves característiques 
paisatgístiques.

La unitat de paisatge de 

extensió de 12.816 ha i la 
formen diversos 
municipis: 
Torredembarra, Altafulla, 
la Riera de Gaià, el Catllar, 
els Pallaresos, Perafort, 
est de Tarragona i sud 
dels Garidells, la Secuita, 
Vespella de Gaià, Pobla 
de Montornès, Creixell i 
Roda de Berà.

Aquesta unitat es caracteritza pels següents trets distintius:

Relleu de serres ondulades i turons de baixa altitud.
El riu Gaià i els torrents que li són tributaris articulen el sector oriental del baix 
Gaià.
Un mosaic de pinedes i grans urbanitzacions caracteritza el paisatge del sector 
occidental del baix Gaià, entre els Pallaresos i l a línia de costa.

de llevant del baix Gaià. 
Predominen els correus llenyosos, els avellaners principalment.
Els espais naturals més valuosos es localitzen a la faixa costanera.

de cala Romana i residencial Monnars, amb un alt valor social i recreatiu, atesa 
la seva proximitat a la ciutat de Tarragona.

El baix Gaià comprèn una àrea de relleu accidentat per la presència de baixes serres i 
masses forestals, 

activitats agrícoles i grans urba
pel sud arriba fins al terme municipal de Tarragona, tot incorporant alguns barris de la 
part nord del municipi, com per exemple el de Sant Pere i Sant Pau.

destaca el riu Gaià, hi han construït terrasses al·luvials amb el dipòsit de materials 
detrítics procedents dels re-lleus veïns i que actualment són ocupades per camps de 
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conreu. Per contra, en els sectors occidental i meridional, on les serres mostren més 
pendent i el terreny és menys apte per a les activitats agrícoles, hi predominen grans 
masses forestals dominades pel pi blanc (Pinus halepensis).El Gaià és el principal curs 

posa de manifest en el fet que diversos topònims de 
localitat, com per exemple la Nou de Gaià i la Riera de Gaià, hi fan referència. La resta 
de rieres i torrents que solquen la unitat en són tributaris. 
alguns torrents que formen part de la conca del Francolí.

La vegetació espontània té una presència important al baix Gaià. En conjunt ocupa més 

occidental i meridional. extensió de grans pinedes de pi 
blanc (Pinus halepensis). Es tracta, en general, de boscos i bosquines bastant joves. La 

n 
perden importància en favor de les grans urbanitza
litorals de pi blanc, com la del bosc de la Marquesa, localitzades en el sector de la punta 
de la Móra, dins el terme municipal de Tarragona, que formen  part  del  PEIN Tamarit-

ura 2000 Costes del Tarragonès.

-centra sobretot a la vall 
del Gaià, principalment en el seu marge esquerre. Hi dominen els conreus llenyosos 

fons de vall tot aprofitant els dipòsits 
al·luvials, especialment fèrtils, i els costers dels turons, que en aquest sector del baix 
Gaià presenten molt poc pendent. Les parcel·les de secà arriben a tenir unes dimensions 
considerables. Els camps de garrofers constitueixen un paisatge secular i característic 
dels camps de secà del baix Gaià. Destaquen pels valors ambientals i paisatgístics que 
contenen. Van associats a diferents construccions de pedra seca com els murs de 
separació de les feixes o les barraques.

6.3
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improductiva, i amb menor superfície per zona de cul
També disposa de petites llengües i illes de vegetació arbòria i arbustiva de caràcter 
mediterrani.

de la fruita seca i cultius herbacis i també instal·lacions ramaderes.

Les parcel·les limítrofes, es tracta de finques de topografia plana, destinades al cultiu 
agrícola i la ramaderia. La pressió urbanística és moderada-alta, ja que es troba a poca 
distància de la urbanització Les Torres i també explotacions ramaderes.

t. També hi 
er la proximitat del nucli urbà i infraestructures 

de comunicació.

6.4 Anàlisi dels elements visuals bàsics

int en compte, tot i la subjectivitat que comporta tota percepció, és 

com la expressió espacial i visual del medi: 

Forma:

La forma ens descriurà el volum o la superfícies dels objectes. La dominància 
principal és de cultius llenyosos i zones arbrades, ja que no existeixen diferències 
de cota acusades en aquesta àrea.

les immediacions de la zon

Línia:

Les línies predominants del pai
formades per la forma dels camps de conreus i instal·lacions ramaderes, alternat 
amb el traçat continu dels camins rurals que uneixen les parcel·les i la carretera 
que uneix els nuclis urbans. Així doncs, forma una quadricula degut als límits de 
les parcel·les i als canvis de cultius.

Color:

iva a les zones de cultiu i a la vegetació arbòria

agrícoles sense cultiu.

Així doncs, forma una quadrícula de colors en funció de la presencia o no de 
cultiu agrícola.
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Textura:

textura de gra i densitats gruixudes, 

ja que aquesta es deu als cultius predominants.

Al tractar-se de cultius llenyosos la textura d
de gra fi.

Espai:

6.5 Valoració del paisatge existent

Els elements que integren el paisatge vol dur 
a terme són bàsicament

1- Elements Biòtics: 
biòtics, principalment camps de cultiu, així com zones arbòries 
i arbustives.

2.-Elements Antròpics: aus ramaderes existents 

terme, destaquen els camins rurals i diverses construccions 
(habitatges , masies i altres lligats a les explotacions agrícoles)
i les infraestructures de comunicació lligades als nuclis urbans.

3.- Elements Abiòtics: La configuració topogràfica i geològica de la zona es 
caracteritza per una topografia plana i salvant les zones de 
cultiu per petits talusos que configuren un relleu sinuós. 

Així doncs, el paisatge de la zona és agrari propera i 
evidentment per les característiques de les naus existents. Tot
donat pels 

modelitzat configurant les 
superfície de cultiu per optimitzar la seva mecanització i en condiciona les formes i la 
dinàmica. Atesa la dimensió de les explotacions agràries (petites i mitjanes) hi ha 

torn natural.

Per altra banda, destaca la presència de diverses vies de comunicació, que entrecreuen 
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6.6 Qualitat del paisatgística

La qualitat paisatgística depèn dels eleme
ubicada la finca, principalment la diversitat i la qualitat de la vegetació, el desnivell, la 
complexitat, el component antròpic, etc.

Estètica: Formes harmòniques amb disrupcions de línia i força 
uniformitat.
Ecolò
de la Xarxa Natura, PEIN o ENPE. 
Litologia: Dipòsits sedimentaris del quaternari. 

Era geològica: Cenozoic.
Període geològic: Quaternari.
Època geològica: Plistocè

Productius: Els cultius de la zona confereixen un valor productiu, ja 
que converteix els elements del paisatge en recursos. De la mateixa 
manera la mateixa explotació ramadera existents a la zona.
Històrics: Els elements històrics del paisatge no formen part de 

oper a l Roda 
de Berà, és un dels elements històrics del paisatge, però es troba 

la finca, 
s agrícoles. 

Mitològics: No es troben elements del paisatge que tingui 

fantàstiques 
Religiosos i espirituals: No es troben elements del paisatge que 
tingui atribucions religioses i espirituals
Simbòlics i identitaris: No es troben elements del paisatge que 
tinguin càrregues simbòliques i identitàries pel municipi i la comarca.
Desnivell: Desnivells poc pronunciats. 
Complexitat: Formes simples.
Vegetació: Predominança del cultiu de cereal per sobre dels altres.
Aigua superficial: No hi ha cursos fluvials importants propers. Tot i 

Riera de la Bisbal
a afectada 

sobre cap aqüífer protegit. 

Dels diferents punts considerats es desprèn que la qualitat paisatgística de la zona 
estudiada és moderada- tudi, tot i ser un entorn agrícola aquest 
es troba molt modelitzat per la configuració dels cultius i en la zona en qüestió per la  
presencia de les naus existents per tant es troba antropitzat i amb pocs valors intrínsecs 
del paisatge.
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6.7 Fragilitat del paisatge

experimentaria en realitzar una actuació sobre ell. Tot i que la fragilitat és una qualitat 

-ne 
és la de maximitzant 

instal·lacions, aprofitant les masses arbòries existents i es preveu efectuar una plantació 

vegetació mediterrània típica de la zona.

La superfíci
procedents de la construcció estarà ocupada principalment per les piles dels materials 
classificats i també per la maquinària, que quedaran ocultat darrera de la massa arbòria.

a manera es pot concloure que la 
és baixa atès que el conjunt no implica un deteriorament paisatgístic.
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7 Proposta
7.1

activitat i el 
-la, aquesta es podria plantejar en 

principi en forma de dues alternatives:

Alternativa 0 No implantar

No ria el fet de no reciclar el material procedent de 
la construcció per a reutilitzar-lo per la construcció i haver de dependre de 
matèria primera extreta directament de la natura, de fonts no renovables, i les 
quals necessiten per 

Alternativa 1 
per a 

destinar-los per la construcció, duent a terme la valorització dels residus 
procedents de la construcció per la seva reutilització.

Per tant, a la vista
1 resulta molt millor que
punt de vista mediambiental i funcional és millor per tal de donar compliments als 
criteris normatius.

7.2 Condicionants de la proposta escollida

ivitat és la 
maquinària específica necessària pels processos descrits anteriorment.
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8 Impacte paisatgístic
Valoració del impacte paisatgístic

Amb el disseny proposat i la integració de la mateixa que mantindrà una estètica igual 

com una única unitat visual. Així mateix, la topografia de la zona on
juntament amb la vegetació existent faran que siguin imprescindible.

Tot i així, les mesures proposades presentaran impactes compatibles amb el paisatge, 

1

Aquest punt, es troba a la TV-2041, en l encreuament amb el Camí de la Mola

Des d aquest punt, en que hi podria haver un nombre potencial d espectadors, no es 
percep la finca i una vegada implantada la instal·lació tampoc es percebrà.

Punt d

Aquest punt es troba al Camí de Berà, a uns 250 m de la finca objecte d estudi. Aquest 
camí dóna accés a diverses finques agrícoles de la zona. Actualment no es percep la 
finca, i la instal·lació futura tampoc es percebrà.

Pun

finca, en el 
punt més al nord.

percebre els munt de materials i la maquinària. Per aquest motiu el promotor pretén 
pl , tal com 
es pot veure en els plànols adjunts.

Pun 4

4 finca, en el 
punt més al sud.

percep la
els munt de materials i la maquinària. Per aquest motiu el promotor pretén plantar 

, tal com es pot 
veure en els plànols adjunts.
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9 Síntesi i conclusions
Dels diferents punts considerats es desprèn que la qualitat paisatgística de la zona 
estudiada és baixa i, tot i ser un entorn agrícola, no urbanitzable, 
està rodejat per construccions i edificacions preexistents, que donen un impacte ja 

i amb pocs o nuls valors intrínsecs del paisatge.

La és baixa atès que la proposta de la nova 
activitat no implica un deteriorament paisatgístic. Les implicacions visuals de la 
instal·lació és mínima ja al conjunt i no impliquen un deteriorament addicional 
paisatge. 

amb el disseny proposat, el conjunt presenta un 
impacte COMPATIBLE amb el paisatge molt baixa 

na.

Reus, novembre de 2019

Josep Maria Salvat Barenys

Enginyer agrònom. Col·legiat núm. 525
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