
ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

C/ Josep Maria Carandell i Robuster, 5
43206 Reus
Tel. 977 30 10 78

info@asolgrup.com
www.asolgrup.com

PROJECTE BÀSIC

I
de residus de construcció

Polígon 2 parcel·la 11                                             
TM de Roda de Berà

Promotor

Jan Excavacions i Transports, SL

Redactor

Josep Maria Salvat Barenys Enginyer agrònom Col. 525

Reus, novembre de 2019



ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

Pàg. 1 / Índex 

PROJECTE BÀSIC

de valorització 
de residus de construcció

Documents

Memòria
1 Objecte de la memòria...............................................................................1

2 Antecedents....................................................................................................1

3 Agents del projecte .....................................................................................2

3.1 Dades del promotor...............................................................................2

3.2 Dades generals de les finques. ..........................................................2

3.3 Dades del projectista .............................................................................2

4 Condicionants legals ...................................................................................3

4.1 Marc legal...................................................................................................3

4.2 Normes Urbanístiques del Pla General Municipal de Roda de Berà
3

4.3 Normativa urbanística supramunicipal ...........................................4

4.3.1
refós 
Llei 3/2012)...........................................................................................................4

4.3.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística ..............................................6

4.4 Pla territorial del Camp de Tarragona.............................................8

5 Descripció i justificació del projecte .....................................................11

5.1 Descripció de la finca.............................................................................11

5.2 .........................................................................11

5.3 Serveis urbanístics...................................................................................14

6 ..................................................................14

7 .....................................................................................15

7.1 Valoració de les alternatives ...............................................................15

8 .........................................16

Resum del pressupost......................................................................................1



ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

Pàg. 2 / Índex 

Plànols
1.- Situació i emplaçament.
2.- Planta General i secció



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMÒRIA 
 
 

 

 

PROJECTE BÀSIC 

residus de construcció 
 

Jan Excavacions i Transports, SL 
 

Josep Maria Salvat Barenys. Enginyer agrònom 
Col. 525 

 
Reus, novembre de 2019 



ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

Pàg. 1 / Memòria

1 Objecte de la memòria

de valorització de residus de la construcció, situada al polígon 2 parcel·la 11 del TM de 
Roda de Berà.

urbanístic en sòl no urbanitzable (SNU), amb els informes preceptius corresponents, 

protecció de la legalitat urbanística.

2 Antecedents
a que es troba situada al polígon 2 

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.

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

.000 tones/any de competència municipal.

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

terme no requereix sol·licitar l urbanístic. 

e Roda de Berà, va emetre una notificació al 

específica én desenvolupar.

que s'encarrega a l'Enginyer 
Agrònom que el subscriu, per tal de donar resposta al requeriment formulat per 

la llicència urbanística en sòl no 
urbanitzable (SNU 014.



ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

Pàg. 2 / Memòria

3 Agents del projecte
3.1 Dades del promotor

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

3.2 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

3.3 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 Condicionants legals
4.1 Marc legal

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.

4.2 Normes Urbanístiques del Pla General Municipal de Roda de Berà

dur a terme, 
per tant, procés de 

, tot i que no hi ha cap 
incidència directa sobre el territori.

CAPÍTOL 6è. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

Art. 117- Usos i edificacions permesos
1. En les àrees 

forestaIs i boscos, i els d'alt valor agrícola, recs i terrasses fluvials. Els usos i 
edificacions permesos a tenor del que disposen els art. 127 i 128 del Decret 
Legislatiu 1/1990 seran els que a continuació es defineixen:

a. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, entreteniment i 
servei de les obres públiques .

b. Les construccions vinculades a activitats extractives com ara mineria, 

c. Les instal·lacions agropecuàries .
2. Les construccions vinculades a les activitats extractives requeriran la prèvia 

autorització de la Comissió Provincial d'Urbanisme per a l'atorgament de la 
preceptiva llicència municipal, sens perjudici d'altres possibles autoritzacions deis 
Organismes específicament competents  

3. En la franja de reserva de sòl per al traçat del tren d'alta velocitat no es permetrà
la construcció de cap tipus d'edificació.
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4.3 Normativa urbanística supramunicipal  

4.3.1 Decret Legislatiu prova el Text refós de la 
Llei urbanisme (incloses les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012).

Article 47. Règim d'ús del sòl no urbanitzable

(...)

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A 
aquest efecte, són d'interès públic:

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i 
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes 
i imprescindibles per a l'ús de què es tracti.

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

c) Les infraestructures d'accessibilitat.

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de 
subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i subministrament d'aigua i de 
sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 
4 ha de justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial 
de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de 
riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini 
públic. Així mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera 
significativa la permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat 
territorial.

(...)

7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la 
preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima 
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades(...)

8. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està 
subjecta, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment 
que estableixen els dits preceptes.

(...)
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Article 48. Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques 
d'interès públic en sòl no urbanitzable

1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 
47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació 
pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions 
com, si s'escau, el pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han d'incloure la 
documentació següent:

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.

b) Un estudi d'impacte paisatgístic.

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de 
cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat.

d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès 
en un pla sectorial agrari.

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, 
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació 
vigent, o masses d'aigua en mal estat o en risc d'estar-ho.

f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès.

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament 
i l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que 
l'ha d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En 
tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la 
degradació i la fragmentació d'espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, 
de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat del 
paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les 
quals s'ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius 
que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 87. L'avaluació d'impacte ambiental es 
tramita d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva.

3. 
incloses en un pla especial urbanístic és un requisit per a poder tramitar les llicències o 
autoritzacions municipals relatives , que tanmateix poden ésser tramitades 

poden establir per reg
la superfície de sòl afecta
aquests supòsits, per a atorgar les llicències o autoritzacions municipals corresponents es 
requ
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4.3.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística

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

realitzar en les actuacions en sòl no urbanitzable (Subsecció primera i tercera).

SUBSECCIÓ PRIMERA:

ífica

pecífica per poder atorgar 
llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin 

(...)

CONCLUSIÓ:

no es requereix de 

banística 
és el estableix la subsecció segona.

Article 50. Documentació

a) Memòria justificat
requisits exigits 
determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb 
el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació.

b) mplaçament i la situació precisos de la 

registral i cadastral, la seva extensió i la superfície oc
obres existents i previstes.

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a 

les obres de connexió corresponents.

d) tracta 
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e) a 
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.

50.2 Quan es tr

xplotació i descriure els mitjans materials i humans que la integren, així 
com el seu procés productiu, i ha de justificar, entre altres requisits exigits, la vinculació 

50.3 La persona
documentalment o per qualsevol altre mitjà de prova els fets en què sustenti la seva 

CONCLUSIÓ: 

El projecte de residus de la construcció es 
tramitarà tal com es descriu en la subsecció Segona de Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

tica per les actuacions previstes.
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4.4 Pla territorial del Camp de Tarragona

La zona es troba afectada pel pla territorial del Camp de Tarragona. Aquest és 
per a definir els objectius d'equilibri i el marc orientador de les accions que 

s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur en aquesta zona.

El Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les 

i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i 
econòmic.

objecte sòl de protecció especial

TÍTOL II 

pais oberts

Article 2.7

Sòl de protecció especial: regulació

, (...)

3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de 
nova planta o ampliació de les existents:

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de 

estableix el Pla(...)

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissi
(...)

protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han 

connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural 
i cultural. Quan el sòl de

protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que 

sigui requerit per la natur
la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció especial. Quan no es requereixi 

integració paisa
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erció de les edificacions o 
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de 

ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els 

a.
b.
c. Valor edafològic
d. Funcions de connector biològic
e. Estabilitat del sòl
f. Funcions hidrològiques
g. Connectivitat territorial
h. Gestió dels residus
i. Accessibilitat i necessitat de serveis
j. Increment de la freqüentació
k. Patrimoni cultural i històric
l. Patrimoni geològic
m. Zones humides
n. Paisatge
o. Qualitat atmosfèrica
p. git
q. Valor productiu agrari

superfície, amplada, etc. seran determinants 

(...)

a.
troba en una àrea agrícola, on predominen 
típiques de la zona. A certa distància es troben matollars (estepars i 
brolles) silicícoles de terra baixa i pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa. Les 
actuacions no afectaran aquests hàbits.

b.
.

c. Valor edafològic: Les actuacions projectades no afecten al valor 
edafològic de la zona afectada.

d. Funcions de connector biològic: No es perdran les funcions de 
connectors biològic 
una àrea limitada, i les funcions de connectors biològic no es veuran 
alterades.
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e.
tracta d
topografia de la finca, i no es faran moviments de terra, fet que 

.
f. Funcions hidrològiques: No es veuran modificades

ímits que fixa la normativa municipal respecte a 
barrancs.

g. Connectivitat territorial: No es modificarà la connectivitat territorial, en 
.

h. Gestió dels residus: Es residus que es puguin derivar de l ivitat es 
gestionaran adequadament.

i. Accessibilitat i necessitat de serveis: a la 
finca.

j. Increment de la freqüentació: La freqüentació de la zona augmentarà, 
ja que caldrà transportar les runes procedents de la construcció fins la 

Cal dir que actualment ja hi ha la 
circulació de vehicles per les activitats agroramaderes pròximes a la 

k. Patrimoni cultural i històric: cultural i 
històric.

l. Patrimoni geològic: .
m.

no afecta a les zones humides.
n.

amb el document adjunt en aquest projecte. 
o.

residus procedents de la construcció, no disposa

modificat.
p. M no afectarà cap 

espai natural protegit, ja sigui PEIN, ENPE o Xarxa Natura.
q. Valor productiu agrari: El valor productiu agrari de la finca no es veurà 

terme canvis en la superfície cultivada de la finca.

CONCLUSIÓ: 

El projecte construcció està 
afectat pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, i es troba classificat en el sòl 
de protecció especial.

Aquest sòl queda regulat, tal com especifica i està subjecte a les limitacions 

tingut en compte prèviament en aquest document.

Així doncs, 
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5 Descripció i justificació del projecte
5.1 Descripció de la finca

explotació es troba al sud del TM 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 

m per accedir a la població. Per altra banda també es pot accedir 
pel mateix camí de la N 340, entre el punt quilomètric 1.181 i 1.182, on hi ha un camí 
a mà dr

ió.

Terme 
municipal Polígon Parc

Sup. 
cadastral Referència cadastral

43133 2 11 13.063 m2 43133A002000110000GP

5.2

de la construcció, amb la funció de seleccionar el contingut del material que hi arriba 
per tal de separar les fraccions recuperables i preparar-les per la seu processat i la seva 
posterior valorització.

El material valoritzable continuarà el procés de trituració mecànica per a aconseguir un 
producte final de qualitat. El producte resultant es distribuirà en funció de la seva 
tipologia i granulometria per a la posterior comercialització.

Aquesta actuació, tindrà en compte a més de la normativa específica descrita els 
condicionants que fixi la resolució municipal.

La implantació de la nova activitat, no requerirà cap instal·lació fixe ni cap edificació, 
només es disposarà de la maquinària necessària en el moment de dur a terme el triatge 
dels residus procedents de la construcció.

ctivitat està prevista per a una capacitat de recepció i tractament inicial de runa 
1.800 t, que 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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Altrament, segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitat, en que estableix el sistema d'intervenció administrativa de les activitats 
amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el 
medi ambient i les persones, amb les modificacions recollides a la Llei 9/2011, del 29 

nex II, corresponent al règim de llicència ambiental i es tramitarà com a tal.

Autorització ambiental (Annex I)

Llicència ambiental (Annex II)

Comunicació ambiental (Annex III)

Descripció
Grup 10. Gestor de residus

Subgrup
7-

100.000

ei 9/2011, de desembre, en el moment que es realitzi 
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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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5.3 Serveis urbanístics

de la construcció, no 
requerirà cap servei urbanístic per a la seva execució, ni funcionament.

requereix el subminis

Servei de clavegueram: procedents de la 
construcció no genera aigües residuals ja que no es menester aigua durant el 
procés. 

Així doncs, no serà necessari disposar del servei de la xarxa de clavegueram 
a aigües residuals.

Subministrament elèctric: la planta de valorització de residus de la construcció 

necessitarà cap subministrament elèctric.

Recollida de Residus Municipals: l residus, 
per tant no es requerirà del servei de recollida municipal.

6 Característiques de 

cap 
actuació al terreny per a la seva execució, ni tampoc durant el seu funcionament.

Els únics elements artificials que són son la 
maquinària específica adequada per els processos descrits anteriorment.

Aquest tuació, amb 



ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

Pàg. 15 / Memòria

7

p -la, aquesta es podria plantejar en 
principi en forma de dues alternatives:

Alternativa 0 

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 

Alternativa 1 Implantar 
s naturals per a 

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

7.1 Valoració de les alternatives

En vista de les alternatives estudiades anteriorment, es conclou que sembla bastant 

dependre de matèria primera extreta directament de la natura, de fonts no 

i energia.
reciclar els residus inerts procedents de la 

construcció i de no haver de dependre dels de matèria primera extreta 
directament de la natura. 

seria la maquinària específica i aquestes se situarien a la part central. 



ASOLGROUP ENGINYERS, SLP

Pàg. 16 / Memòria

8
paisatgístic i 

Reus, novembre de 2019

Josep Maria Salvat Barenys

Enginyer agrònom. 

Col·legiat núm. 525
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Pàg. 1 / Resum del pressupost.

Resum del pressupost

Capítol 1.- Adequació de la finca per a la instal·lació de l activitat...5.000,00 Euros

TOTAL PRESSUPOST.....................................................................5.000,00 Euros

d
valorització de residus de la construcció, situada al polígon 2 parcel·la 11 del TM de 
Roda de Berà (Tarragonès), ascendeix la quantitat de CINC MIL EUROS (5.000,00 .
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