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1.1.� ANTECEDENTS 
 

 

a)� Urbanístics: 

El present Pla Especial Urbanístic del Càmping Park Playa Barà, es redacta en compliment 
del requeriment de l’Ajuntament de Roda de Berà de data 17.02.2016, a continuació d’haver 
estat aprovada definitivament per la CTUCT, en data 16 gener 2019 una Modificació Puntual 
de l’Article 122 del Pla General d’Ordenació Urbana, referent a l’Àrea de Càmping en 
SNU, tramitada per tal de que les prescripcions del Pla Especial no contradiguessin el 
planejament de rang superior vigent. 

Dita Modificació Puntual del Pla General, conjuntament amb l’Avanç de Planejament del Pla 
Especial s’ha estat confeccionant des d’aquella data seguint els criteris establerts en diverses 
reunions de seguiment amb els Serveis Tècnics Municipals i els Serveis Territorials 
d’Urbanisme de Tarragona, així com els informes de les administracions afectades emesos en 
la tramitació del primer document. 
  
En data 21 juny 2018, mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, es va donar 
conformitat a la tramitació de l’Avanç del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable del 
Càmping Caravaning Park Playa Barà, juntament amb el document inicial estratègic 
d’avaluació ambiental, a l’Òrgan Ambiental Territorial del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per tal que emetés l’informe corresponent, que ha estat resolt en data 
27.02.2019 una vegada aprovada definitivament la repetida Modificació Puntual del Pla 
General, en el sentit de que no s’ha de sotmetre a avaluació estratègica ordinària. 
 
En data 16 de maig de 2019, la Junta de govern de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pla 
Especial presentat, i va suspendre la seva tramitació fins que es presentes la documentació 
requerida en concepte de correcció de deficiències detectades en el seu redactat. 
El present document recull dita correcció de deficiències. 
 

b)� Generals: 

El càmping Park Playa Barà, situat en el terme municipal de Roda de Berà, entre l'Arc de Berà 
i la platja, va iniciar la seva activitat a l'agost de 1970 i d'acord amb la normativa legal llavors 
vigent (OM de 28 de juliol de 1966 del Ministeri d'Informació i Turisme d'ordenació dels 
Campaments de Turisme 'Càmpings). 
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Amb posterioritat i una vegada traspassades les competències de turisme a la Generalitat de 
Catalunya, es van dur a terme les millores, obres i instal�lacions precises per ajustar'se, 
inicialment, al Decret 55/1982 de 4 de febrer de la Generalitat i amb posterioritat, a l'Ordre 
d'11 de juliol de 1986 per la qual s'establien els requisits per a la instal�lació i funcionament 
dels Càmpings a Catalunya, i darrerament al Decret 159/2012 de 20 de novembre 
d'establiment d'allotjaments turístics i d'habitatges d'ús turístic. 

Fruit del continuat esforç desenvolupat per oferir unes instal�lacions adequades i uns serveis a 
la disposició dels usuaris d'autèntica qualitat, són el conjunt de premis i distincions obtingudes 
pel càmping des del començament fins a l'actualitat i entre les quals cal destacar: 
 

5  Any 1980.5   PLACA DE PLATA AL MÈRIT TURÍSTIC, que constitueix la màxima 
condecoració civil concedida pel Ministeri en l'àmbit del turisme i que s'atorga a 
institucions, empreses o destinacions turístiques que destaquin en la seva modalitat o 
categoria  (Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme de 21 de gener de 1963, modificada 
pel RD 1269/2012 de 31 d'agost). 

5  Any 1981.5  CERTIFICATE DE HONOUR, atorgat pel "Càmping i Caravaning Club of 
Great Britain and Ireland".  El citat Club és una associació britànica creada en 1901 i que 
en l'actualitat compta amb més de 480.000 membres i que regenta més d'1.400 càmpings 
de propietat, administrats o certificats pel Club a través dels seus inspectors. 

5  Any 1981.5  DIPLOMA Al INTERES TURÍSTIC DE CATALUNYA   atorgat per la 
Conselleria de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i que suposa el 
reconeixement a la institució, corporació, entitat o establiment que hagi destacat per la 
seva activitat en favor del foment del turisme a Catalunya i a la internacionalització de la 
nostra destinació. 

5  Any 1982.5   MEDALLA DE PLATA DEL PRESIDENT DE LA FICC  (FEDERACIÓ 
INTERNACIONAL DE CÀMPINGS I CARAVANINGS) i que és l'organització mundial 
dedicada als càmpings i que engloba avui dia a 67 clubs i federacions membres de 38 
països diferents de tot el món. 

Així mateix, atorga la Medalla expressada el DEUTSCHER CÀMPING CLUB, integrat per 
22 associacions nacionals a Alemanya i 188 clubs locals i de districte.  Entre les seves 
activitats de foment, edita la Guia DCC Càmping Europe que inclou més de 6.000 
càmpings a Europa. 

5  Any 1991.5  DISTINCIÓ Al MILLOR CÀMPING DE L'ANY  ("CÀMPING VAN HET JAAR 
1991") atorgada per la  ANWB, associació holandesa de Càmpings que gestiona, 
classifica i avalua amb els seus inspectors a més de 9.000 càmpings en 27 països 
europeus. 

5 Any 1999.5 DISTINCIÓ Al MILLOR CÀMPING D'EUROPA DE L'ANY ("EUROPA 
PREIS'99"), atorgada pel DEUTSCHER CÀMPING CLUB, la major associació de 
càmpings d'Alemanya. 
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5  Any 2002.5   DISTINCIÓ Al MILLOR CÀMPING DE L'ANY ("CÀMPING PREIS'02"), 
atorgat pel ADAC  (ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOVIL CLUB) que és el club 
automobilístic més gran d'Alemanya i Europa amb més de 17 milions de membres. 

5   Any 2008.5   MEDALLA DE  TURISME  2008 DE LA  GENERALITAT DE CATALUNYA, 
com a reconeixement de la contribució de manera especial a la promoció del turisme 
prestant serveis destacats en el sector. 

5  Any 2014.5   DISTINCIÓ "SUPER PLATZ"  DURANT EL PERÍODE 200352014, segell 
atorgat als millors càmpings d'Europa pel club automobilístic alemany ADAC conjuntament 
amb l'associació de càmpings holandesa ANWB. 

5   Any 2016.5  DISTINCIÓ DEL "BEST CÀMPING 2016"  que suposa una qualificació de 5 
estels, màxima qualificació a la qual pot aspirar un complex turístic d'aquestes 
característiques a nivell europeu i que atorga el ADAC (ALLGEMEINER DEUTSCHER 
AUTOMOVIL CLUB). 

5    Any 2016.5  Igual distinció de "BEST CÀMPING 2016" atorgada per la ANWB, l'associació 
holandesa de Càmpings a nivell europeu. 

 

 

En conclusió, encara que en l'actualitat el Càmping Park Playa Barà ostenta formalment la 
categoria primera, compleix pràcticament amb tots els paràmetres i disposa de totes les 
instal�lacions assenyalades per a la categoria  de luxe en l'Annex II del Decret 159/2012 de 20 
de novembre d'establiment d'allotjaments turístics i d'habitatges d'ús turístic en relació amb 
els arts. 49 i 50 del mateix que fixen les categories dels càmpings i els seus requisits mínims a 
Catalunya.  

 

 

1.2.� ACTORS DEL DOCUMENT 
 

Promotor:   CAMPING CARAVANING PARK PLAYA BARÀ S.L.  
N.I.F.:    B'43393784 
Adreça:   Carretera N'340, Pk. 1.183. 43883 RODA DE BERÀ. Tarragonès. 
Adreça notificacions:  C. Sant Salvador, 15. 43883 RODA DE BERÀ. Tarragonès         
Arquitecte: Ricard Canela Ballesteros, col�legiat 2906'8 del Col�legi Arquitectes de Catalunya. 
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1.3.� CONTEXT NORMATIU I ÀMBIT DEL PRESENT PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

 

1.3.1.   Context normatiu 

a). L'art. 67 del D.L. 1/2010 de 2 d'Agost del TRLUC, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de 
febrer, al seu apartat 1.i), preveu la possibilitat d'aprovar plans especials urbanístics si 
són necessaris per a la implantació d'obres i usos relacionats amb l'activitat de 
càmping i amb aparcament de caravanes, prevists expressament en el corresponent 
POUM municipal. 

b). Per la seva banda, l'art. 47 de l’expressa’t TRLUC que regula el règim d'usos del sòl 
no urbanitzable, al seu apartat 6 i) determina l'exigència del tràmit previ d'un pla 
especial urbanístic per a les construccions destinades a l'activitat de càmping i a 
l'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, prevists en el POUM. 

c). En el present cas i atès que, com s'ha vist, el Càmping Park Platja Barà  va iniciar la 
seva activitat l'any 1970 amb les corresponents autoritzacions, els indicats preceptes 
no són en principi d'aplicació al mateix, de conformitat amb la Transitòria Quinzena 3) 
de l'indicat TRLUC, que prevé que les edificacions o les instal�lacions industrials 
existents en sòl no urbanitzable, degudament autoritzades d'acord amb la legislació 
urbanística anterior a la Llei 2/2002, mentre no cessin en l'activitat per la qual van ser 
autoritzades, poden ser objecte de les obres de conservació, d'adequació i de millora 
que siguin necessàries per al desenvolupament correcte de l'activitat. 

d). No obstant això, s'entén que procedeix la redacció i tramitació del present Pla Especial 
Urbanístic amb tres finalitats essencials: 

1ª. Plasmar en un únic document normatiu de planejament derivat totes les 
construccions, instal�lacions i serveis del càmping existents a l'actualitat, de 
manera que l'Ajuntament de Roda de Berà tingui una regulació global i conjunta 
del contingut pormenoritzat de tot el seu àmbit de forma suficientment detallada i 
precisa. 

 2ª. Establir amb caràcter normatiu la ordenació del conjunt, les condicions 
edificatòries amb els corresponents paràmetres i la configuració dels usos 
admesos en el seu àmbit de forma que permeti l'autorització i execució d'obres de 
nova implantació i de nous usos complementaris als existents si fossin precisos 
per a la millor gestió del càmping. 

3ª.  Poder adequar la llicència d’activitat del càmping  a la llei 3/1998 de 27 de febrer de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
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El càmping disposa d’una llicència d’activitat per l’activitat de càmping atorgada per 
l’ajuntament de Roda de Berà a l’empar del antic i derogat “Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1962”, que no ha estat mai actualitzada ni 
adequada a la posterior Llei 3/1998 de 27 de febrer de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental, substitutiva d’aquell  Reglamento. 

Un cop aprovat el present document caldrà tramitar la corresponent Llicència d’activitat del 
Càmping adequada a la legislació actual.   

 

1.3.2. Àmbit del Pla Especial Urbanístic 

Superfície: 155.211 m2 

El pla especial compren el recinte del càmping existent, delimitat per la seva tanca, més la 
resta de terrenys afectats del seu entorn, amb diverses classificacions urbanístiques, segons 
es descriu en el plànol: O'1, per tal d’establir les corresponents regulacions. 

 

 

1.4.� PLANEJAMENT VIGENT 

 

1.� Pla General d’Ordenació Urbana de Roda de Berà.  Aprovades definitivament dues 
modificacions en relació a l’àrea de Càmping per la CTUCT, en 27.02.2015 i en 
16.01.2019 (Exp. 2018/65536/T) 

2.� Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.  Aprovada definitivament una modificació i 
refosa normativa per la Generalitat de Catalunya, en juliol 2014. 

3.� Pla Territorial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament per la Generalitat de 
Catalunya, en 12.02.2010. 

 

1.� En quant al Pla General d’Ordenació Urbana vigent, la normativa d’aplicació en els 
terrenys classificats com Sòl no urbanitzable, àrea de càmping, es concreta en els 
articles següents: 
 

Art. 122. Àrea de càmping: 

1.�En el sòl no urbanitzable es delimita en el plànol els terrenys qualificats com a “àrea 
de càmping”. En tots els casos, s’exigirà la tramitació prèvia d’un pla especial 
urbanístic. 
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2.�En els terrenys qualificats com a àrea de càmping es permetran les edificacions 
especifiques de l’ús càmping a les quals fan referència la normativa vigent en matèria 
de Turisme de la Generalitat de Catalunya. 

3.�En els terrenys qualificats com a àrea de càmping s’admetran els usos d’aparcament 
de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades, així com les edificacions 
mínimes imprescindibles per al bon funcionament de les mateixes. 

4.�En els terrenys qualificats com a àrea de càmping s’admetran els usos d’interès públic 
degudament justificats. 

5.. Els Plans especials urbanístics de desenvolupament de l’activitat de càmping, 
determinaran, d’acord amb els principis de desenvolupament urbanístic  sostenible i 
integració paisatgística, les condicions especifiques de desenvolupament i ordenació 
de cada àmbit. Així mateix, hauran d’incorporar un estudi de riscos geològics i un 
estudi de riscos d’inundabilitat. 

 

Art. 130 i següents, referents a la Protecció de l’Arc de Berà: 
 

Art. 130. Definició de l’àrea de protecció. 

L’àrea de protecció de l’Arc de Berà, definida en el corresponent plànol, està 
formada per l’entorn immediat en el qual la consideració al monument és 
màxima. 

 

Art. 131. Obres i usos en  l’àrea de protecció. 

1.� En els terrenys de l’àrea de protecció no es podrà autoritzar edificació de 
cap classe llevat de les instal�lacions afectes a l’ús de càmping que 
mereixin un informe favorable de la Direcció General de Patrimoni. 

2.� Podran autoritzar>se, tanmateix, obres de caràcter provisional sempre que 
es destinin a usos estrictament relacionats al pas o a la conservació 
d’instal�lacions i serveis de caràcter col�lectiu. 
 

Art. 132. Definició de l’àrea de respecte. 

L’àrea de respecte de l’Arc de Berà està formada per l’àmbit delimitat en el 
corresponent plànol i que inclou un cercle de 500 metres de radi centrat en l’arc i 
dues faixes de 100 metres, a cada banda de la CN>340, situades en el tram 
comprés entre l’edifici de la Telefònica ubicat a la Urbanització la Barquera i 
l’avinguda de Cadaquès. 
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Art. 133. Obres i usos en l’àrea de respecte. 

A l’àrea de respecte s’autoritzen totes aquelles obres i usos que és possible 
realitzar en funció de la classificació del sòl i de la qualificació d’aquest Pla 
General.  

 

Art. 134. Condicions de volum. 

Independentment d’altres limitacions de la normativa especifica de SU, SNU i 
SNU ús de càmping, l’alçada màxima dels edificis serà sempre inferior a la del 
monument, i sense superar en cap cas dues plantes o sis metres. 

 

Art. 135. Condicions estètiques. 

1.� Les edificacions hauran de ser composades amb criteris de funcionalitat i 
simplicitat, no autoritzant se els projectes que proposin volums o formes 
extravagants o exagerades. 

2.� En la composició de façanes dominarà el ple sobre el buit i les obertures seran 
reduïdes al màxim. 

3.� Les cobertes seran preferiblement inclinades a dues vessants i amb teula àrab 
vermella. 

4.� Els colors exteriors dominants seran de la gamma dels ocres o terres i al 
màxim mimètics amb l’entorn. 

5.� Es permetrà només la col�locació d’anuncis o rètols informatius vinculants als 
edificis i a les activitats, sempre que no representin un augment del volum 
visual ni tapin la façana. 

6.� Les instal�lacions industrials s’envoltaran d’arbrat com disposa l’art. 22 de les 
Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’àmbit de 
competències de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, preferiblement de 
xiprers. 

 

2.� En quant al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, és concreta en els 
articles següents: 
 

Art. 11.c:   Sòl no urbanitzable costaner 2 (clau NU>C2) i 3 (clau NU>C3) 

Art. 15.3.c: Règim d’us clau NU>C2: S’admeten les construccions i instal�lacions 
destinades a càmpings autoritzades pel planejament urbanístic general 
municipal, que exigeixen, en tot cas, la tramitació prèvia d’un Pla 
especial urbanístic d’acord amb l’article 47.6.e. TRLUC. 
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Art. 15.4.        Règim d’us clau NU>C3:  Li correspon el del sòl no urbanitzable regulat 
per la Llei d’urbanisme i pel corresponent planejament urbanístic 
general municipal. 

Art. 16: A més de les disposicions específiques establertes en l’article anterior 
per a cadascuna de les subcategories de sòl no urbanitzable costaner, 
es determinen les següents disposicions comunes per a les 
subcategories de sòl no urbanitzable costaner 1 i 2: 

a)� La circulació amb vehicles motoritzats pel medi rural d’acord amb la 
legislació aplicable, s’ha de limitar a les carreteres i camins 
degudament habilitats, excepció feta de la relacionada amb les 
activitats permeses i la dels serveis públics d’emergència. 

b)� Totes les activitats de naturalesa rústica que exigeixen moviments 
de terra, amb la finalitat d’implantar noves instal�lacions, efectuar 
rompudes i/o artigatges per a nous conreus s’han de subjectar al 
procediment de l’art 48 del TRLU.  

Aquest article no és d’aplicació en el cas present per quan es refereix al                   
medi rural, i no al sòl no urbanitzable ús càmping. 

 

3.� I en quant al Pla Territorial del Camp de Tarragona, en el sistema d’espais oberts li 
dóna la categoria de Sòl de Protecció Especial:  Sòl no urbanitzable costaner, i la 
normativa d’aplicació es concreta en els articles següents: 
 

Art. 2.7:        Sòl de protecció especial. Regulació 

Art. 2.7.8: Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors 
urbanístics, plans d’ordenació urbanística o plans especials–, o directrius 
de paisatge que s’incorporin al Pla territorial o d’altres instruments de 
planificació sectorial, es poden, en el marc de les regulacions d’ordre 
general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma 
detallada les condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats 
a què es refereix l’apartat 5, com també les condicions específiques pera 
la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi hagi aquestes 
regulacions, no és necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn 
territorial a què es fa referència, amb caràcter general, en aquest article, 
sense perjudici de:  
a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent 
per a determinades actuacions en funció de la seva naturalesa i 
dimensió. 

�

��

�

�
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COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DEL PLANEJAMENT SUPERIOR VIGENT: 

 

'� En quant al Pla Territorial del Camp de Tarragona, ens remet a les determinacions 
del Pla General d’ordenació urbana  i del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner. 

 

'� En quant al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner,  

      l’art 15.3.c) determina per la clau NU'C2, la subjecció al següent règim d’ús: 

 “”S’admeten les construccions i instal�lacions destinades a càmpings autoritzades pel 
planejament urbanístic general municipal, que exigeixen, en tot cas, la tramitació 
prèvia d’un Pla especial urbanístic d’acord  amb l’article 47.6.e) TRLUC.” 

i d’altra banda l’art 15.4. determina:  

“A la clau NU>C3 Li correspon el règim d’ús del sol no urbanitzable regulat per la Llei 
d’urbanisme i pel corresponent planejament urbanístic general municipal.” 

Es a dir, donat que el planejament urbanístic general municipal de Roda de Berà 
autoritza en aquest sector les construccions i instal�lacions destinades a càmpings, 
amb l’aprovació del present Pla Especial Urbanístic d’acord amb el que estableix l’art 
47.6.e) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, quedaran regularitzades dites construccions i instal�lacions i 
conformes amb l’expressada normativa del PDUSC.   

 

'� I en quant al Pla General d’Ordenació Urbana de Roda de Berà,  

El càmping compleix tots els apartats de l’art 122, Àrea de càmping:  

1.'   El Càmping està emplaçat en terrenys classificats  com Sòl no urbanitzable, àrea  
de càmping, excepte dues porcions, una en l’extrem nord est on s’ubica el camp 
de futbol i l’altra en la zona oest contigua a la urbanització Vives, classificades 
com Sòl no urbanitzable, a més de la llenca de Sòl urbà afectada pel futur 
eixamplament del carrer de l’Ermita. 

       El Pla especial urbanístic d’obligada tramitació, que és el present document, 
regula aquestes singularitats. 

2.'  Les edificacions existents són les especifiques de l’ús càmping a les quals fan 
referència la normativa vigent en matèria de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
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3.' En el càmping es desenvolupen els usos d’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda autoritzats, així com les edificacions mínimes 
imprescindibles per al bon funcionament de les mateixes. 

4.' La resta d’edificacions existents estan destinades a usos d’interès públic 
necessaris, que es justifiquen com necessaris per la qualificació del càmping en 
els articles 1.7.1 i 1.7.2 de la present memòria 

5.' El present Pla Especial urbanístic determina, d’acord amb els principis de 
desenvolupament urbanístic  sostenible i integració paisatgística, les condicions 
especifiques de desenvolupament i ordenació de cada àmbit. Així mateix, 
incorpora un estudi de riscos geològics i un estudi de riscos d’inundabilitat, així 
com l’estudi d’impacte i integració paisatgística i el pla d’autoprotecció.  

 

També compleix els art.130 i següents de protecció de l’Arc de Berà, per quant: 

      .  Art, 131: No existeix cap edificació en l’àrea de protecció de l’Arc; únicament les 
instal�lacions de l’accés i recepció del càmping i la part soterrada de 
l’amfiteatre. 

            .  Art, 132, 133, 134 i 135:  La gran majoria de l’àmbit del càmping no està ubicada 
dins de l’àrea de protecció, si no de l’àrea de respecte de l’Arc, i les 
construccions i instal�lacions, independentment d’estar absolutament 
mimetitzades per l’arbrat, compleixen totes les prescripcions d’aquests 
articles, tant en quan als usos, com a les condicions de volum i estètiques. 

En els plànols nº I'9.1 a I'9.21 s’ha introduït la posició relativa de l’Arc per tal de 
verificar que no es superen els paràmetres establerts. 

 

 

1.5.� OBJECTE, VIGÈNCIA, MODIFICACIONS, INTERPRETACIÓ I PLA 
D’AUTOPROTECCIÓ  DEL PLA ESPECIAL 

 

1.5.1.� OBJECTE: L'objecte del Pla Especial és el de regular totes les construccions, 
instal�lacions i usos preexistents en el càmping i establir, a més, amb caràcter 
normatiu l'ordenació, les condicions edificatòries amb els corresponents paràmetres 
edificatoris i la previsió dels usos admesos en el seu àmbit de manera que permeti 
l'autorització i execució d'obres de nova implantació i/o de nous usos complementaris 
als existents si fossin precisos per la normativa sectorial o per a la millor gestió del 
càmping. 

1.5.2.� VIGÈNCIA:  Aquest Pla entra en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte de la seva 
aprovació definitiva i de la corresponent normativa urbanística en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i té vigència indefinida. 
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1.5.3.� MODIFICACIONS DEL PLA ESPECIAL:   

1.� L’alteració del contingut del Pla es farà a través de la modificació d’alguns dels 
elements que el constitueixen, d’acord amb la legislació vigent. 

2.      Suposen modificació puntual d’aquest Pla Especial Urbanístic: 
         a)  Les modificacions de l’àmbit de l’actuació o dels accessos a l’activitat. 

b) Les modificacions d’ordenació de les que en resultin moviments de terres   
superiors als 3 m d’alçada no previstos en l’actual document. 

c)  Aquelles modificacions de posició de les àrees de serveis generals. 
d) Totes aquelles modificacions que no respectin els criteris i determinacions 

generals del document. 
 
3.       No suposen la modificació del Pla Especial: 
          a) Les modificacions d’ordenació de les àrees d’acampada o la posició dels 

serveis a les unitats d’acampada que no suposin moviments de terres 
superiors a 3 metres d’alçada. 

b) La modificació dels tipus de les unitats d’acampada passant de mòbils a semi 
mòbils o fixes, o a l’inrevés.. 

c)  Les modificacions de la situació i/o la forma de les edificacions proposades  
sempre que es mantinguin dins l’àmbit de serveis corresponents. 

d) Les modificacions de les xarxes o instal�lacions de serveis que no suposin 
grans alteracions del terreny. 

 
 

1.5.4.� INTERPRETACIÓ DEL PLA  

Aquestes normes s’interpretaran sempre atenent el seu contingut i d’acord amb els 
objectius i finalitats expressats en la present memòria. En cas de contradicció entre 
documents o d’imprecisions no interpretables fàcilment pels serveis tècnics, prevaldrà 
sempre la interpretació més favorable al respecte mediambiental i a la integració 
paisatgística. 

 
 
1.5.5   PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CÀMPING 
  

En data 29 de març de 2019, l’establiment ha presentat a la plataforma Hermes el  Pla 
d’Autoprotecció (PAU) redactat per Enginyer Tècnic Industrial, actualment en tràmit 
d’aprovació, que recull les consideracions de l’informe de la Direcció General de 
Protecció Civil de 24.01.2019 
En efecte, el P.A.U. descriu les zones de risc vulnerables i proposa les mesures 
correctores adients. 
Així mateix fixa les zones de confinament i els recorreguts d’evacuació en casos dels 
diferents accidents que es puguin produïr. 
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El Pla Especial recull les recomanacions de l’Estudi d’Inundabilitat, i les mesures que 
es derivin de la tramitació del P.A.U. 
En quant al risc d’inundació, que no es amb temps curt de transició o flash flood, si no 
que es produeix pel retorn de l’aigua que augmenta de nivell per la retenció que es 
causa al pas sota la línia del ferrocarril, el PAU preveu la construcció d’un muret de 
1.50 m. d’alçada en el límit de separació amb els terrenys contigus pel sud oest, per 
on entra l’aigua. 
Aquesta previsió la recull el present Pla Especial Urbanístic, en el sentit de prescriure 
la construcció d’un mur en aquest límit fins a la cota de coronació de 4.60 m, que es la 
del calat del retorn de 500 anys, grafiada en la figura 15 de l’esmentat Estudi 
d’inundabilitat.  
 
En quant a la possible afectació pel risc de transport de mercaderies perilloses per 
ferrocarril, tot i que l’Informe de Protecció Civil indica que les instruccions de les quals 
es desprèn l’existència del risc esmentat no son d’aplicació al present PEU, atès que 
no es tracta d’un nou desenvolupament urbanístic, i a l’existència del mur de 
tancament del càmping de blocs de formigó de 3.00 m. d’alçada, el present document 
prescriu en la normativa el no augmentar la vulnerabilitat de la Zona d’afectació 
prohibint  la construcció de noves edificacions en aquesta zona. 
Cal fer esment de que totes les places d’acampada i totes les edificacions existents en 
la zona son anteriors a l’any 2012, excepte la casa del metge construïda amb 
posterioritat, que es troba a 255 m de la via del ferrocarril. 
. 
En el cas de que en la tramitació del P.A.U. es derivin altres mesures correctores, serà 
d’obligat compliment la seva adopció.  
 

 

1.6.� OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA EN RELACIÓ ALS INTERESSOS 
PÚBLICS I PRIVATS 

 

Cal remarcar la racionalitat de la proposta, per quan: 

1.  No afecta a la densitat d’ús residencial. 

2.  No representa la transformació global d’usos previstos en el planejament vigent. 

3. L’ordenació és coherent amb el model establert, i no està en contradicció amb el 
desenvolupament urbanístic sostenible, ja que no afecta als habitants de la població. 

4.  L’ordenació proposada no comporta una actuació excepcional o improcedent d’acord amb 
el planejament territorial. 

5. I finalment, no està en contra dels interessos públics, per quan no es disminueixen les 
proporcions preceptives de superfícies dels espais lliures i equipaments comunitaris 
existents. 
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En quan als interessos públics, com ja s’ha dit, el document tracta únicament de regular les 
construccions i instal�lacions existents, i les futures que siguin necessàries pel correcte 
funcionament de l’activitat, sense que això representi cap càrrega addicional pel municipi. 

I en quan als interessos privats, es tracta igualment de regularitzar la situació existent, per tal 
d’adequar'la al marc socioeconòmic de les activitats de càmping actuals. 

 
 

1.7.� DESCRIPCIÓ DEL RECINTE DEL CÀMPING 
 

El Càmping està situat a peu de la carretera N'340, i el seu accés s’efectua pel seu extrem 
Nord mitjançant la rotonda ovoïdal que conforma l’entorn de l’Arc de Berà, amb el vist i plau 
del titular de la carretera. 

Per l’extrem Sud existeix un accés dels clients que transiten a la platja, pel carrer de l’Ermita 
de Berà, que al mateix temps és l’accés de vehicles de servei,  de personal de la instal�lació, i 
d’emergències.. 

La superfície de la finca és de 154.144 m2 segons recent aixecament topogràfic, i de 151.242 
m2, segons el Cadastre en dues finques cadastrals amb referències 001900200CF75G0001UD 
i 43133A001000380000GM i superfícies 144.320 i 6.922 m2, respectivament. 
La primera gaudeix de la classificació de Sòl no urbanitzable, àrea de càmping, i la segona de 
Sòl no urbanitzable (on s’ubiquen diversos equipaments esportius al aire lliure), classificacions 
que es mantenen en el present P.E.U. 
 
En el límit oest, de la primera finca, el Pla general vigent delimita el Sol no urbanitzable, area 
de càmping, deixant fora una porció del càmping de 1.632 m2, i incloent una part d’una finca 
veïna de 278 m2, que es clarament una errada material del Pla General Municipal, de 
tramitació molt posterior a l’existència des càmping i de les seves tanques de delimitació 
. 
Atès que aquesta diferència de superfícies de 1.354 m2, representa un 0.91% sobre la 
superfície de 147.812 m2 del sol classificat com SNU, area de càmping, el present Pla 
Especial regularitza i ajusta exactament els límits del sector, en el sentit de mantenir com 
SNU, area de càmping la porció de 1.632 m2 existents dins de la tanca del càmping, i deixar 
com SNU la porció de 278 m2 existents fora de la tanca 
. 
En el mateix ordre de coses es deixa fora del SNU, area de càmping, la porció de 789 m2 de 
l’accés al mateix per la N'340, propietat de l’establiment, quedant com SNU. 
També es deixa fora la llenca de 610 m2 de Sòl urbà afectada pel futur eixamplament del 
carrer de l’Ermita.   
 
Tot això queda grafiat en el plànol O'1.     
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Les instal�lacions de serveis, necessàries, estan descrites en els plànols I'8. del present Pla 
Especial. 
 
El càmping disposa actualment de 800 ut d’acampada, i  de 86 albergs fixos i semi mòbils. 

També disposa dels serveis necessaris pel correcte funcionament d’un establiment d’aquesta 
categoria, que són els següents: 
 

1.7.1  SERVEIS DEL CÀMPING, PROPIS DE LA CATEGORIA DE LUXE: 

'� Recepció independitzada 
'� Bars i restaurants 
'� Sales de reunió, TV i jocs de taula 
'� Sala de cures i primers auxilis 
'� Supermercat i botiga d’articles de platja i souvenirs 
'� Serveis higiènics, amb dutxes, lavabos amb accessoris, WC, safareigs i aigüeres 
'� Cambres de contenidors de deixalles i safareigs  
'� Aigüeres, preses d’aigua potable, i endolls en totes les unitats d’acampada 
'� Arbres en totes les unitats d’acampada 
'� Parcs infantils amb aparells i instal�lacions suficients 
'� Quatre piscines amb tot l’equipament necessari 
'� Dues pistes de tennis de dimensions reglamentàries 
'� Servei de rentat de cotxes 
'� Servei telefònic, de bugaderia, de caixa forta 
'� Servei de recollida i distribució de correspondència, de premsa i internet 
'� Recepcionistes, personal de neteja i manteniment, guardes de seguretat i vigilància 

nocturna. 

 

1.7.2  ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS: 

'� Servei de metge les 24 h. 
'� Sala d’oci i descans pel personal 
'� Servei de llar d’infants 
'� Camp de futbol d’herba de 65 x 45 m 
'� Dues pistes poliesportives de futbol sala, handbol i bàsquet  
'� Pistes de pàdel i de mini pàdel 
'� Dos mini frontons 
'� Minigolf 
'� Jocs exteriors: ping'pong, petanca, escacs, etc.  
'� Amfiteatre per representacions teatrals i musicals 
'� Sala de festes i discoteca 
'� Sala audiovisuals. Biblioteca 
'� Sala de fitness, gimnàs, spa i massatges 
'� 2 caixers automàtics d’entitats financeres 
'� Servei de menjars per emportar 
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'� 170 places d’aparcament en soterranis, pels clients 
'� Aparcament soterrat per vehicles de servei i personal 
'� 4 habitatges lligats a l’activitat de l’establiment (direcció i metge) 
'� 5 apartaments pel personal amb família 
'� 27 habitacions pel personal 

Tots aquests serveis s’ubiquen i detallen en els plànols integrats en el present document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.7.3  QUADRE DE SUPERFÍCIES DE LES EDIFICACIONS – INSTAL�LACIONS EXISTENTS 

    Superfície Superfície Elements Sup.ocupació Sup.ocupació 

Nº Depèndencia edificada soterrani tècnics edificacions aire lliure 

       

1 RECEPCIÓ 27,40     139,50   

2 AMFITEATRE'SALA DE FESTES 496,58 347,45   560,60 1.069,40 

A.LL. INSTAL�LACIONS ESPORTIVES I ALTRES         14.050,00 

3 ZONA OCI PERSONAL 14,16     49,40   
4 BAR AMFITEATRE 8,43     42,46   

5 CASETA CONTENIDORS (A)     19,98 19,98   

E.T ESTACIÓ TRANSFORMADORA     17,50 17,50   

6 SANITARIS'VESTUARIS (A) 537,93     574,01   

7 CASETA CONTENIDORS (B)     19,97 19,97   

8 ALBERGS FIXOS 1 a 3 267,28     234,11   

9 DUTXES MASCOTES I PARC INFANTIL     17,50 17,50 42,50 

10 ALBERGS FIXOS 15 i 16 171,16     110,54   

11 MAGATZEM+ALBERGS FIXOS  4 a 13 607,74 835,77   593,44   

12 HABITATGE METGE 99,19     99,19   

13 FORUM'PISCINA 711,85 1.654,81   1.437,81 2.665,94 

14 ALBERG FIX 14 113,15     62,98   

15 SANITARIS'VESTUARIS (B) 746,10     795,08   

16 SOTERRANI PARKING   810,16   810,16   

17 DIPÒSIT AIGUA+PARC INFANTIL   64,72 70,84 64,72   

18 CASETA CONTENIDORS (C)     12,01 12,01   

19 SANITARIS'VESTUARIS (C) 215,07     147,03   

20 SEMISOTERRANI PARKING   812,98   812,98   

21 CASETA TÈCNICA     72,71 72,71   

22 MAGATZEM PISCINA 117,76     117,76   

23 “LA MASIA”. ALBERGS FIXOS 17 a 19 596,14 823,48   995,31   

24 SEMISOTERRANI PARKING   958,68   958,68   

25 SANITARIS  130,67     149,84   

26 CASETA CONTENIDORS (D)     26,57 26,57   

27 SANITARIS'VESTUARIS (D) 416,52     451,40   

28 CASETA CONTENIDORS (E)     36,06 36,06   

29 SOTERRANI PARKING   4.215,66   2.209,66   
30 BUGADERIA'HABITACIONS PERSONAL 352,02     183,02   

31 SOTERRANI PARKING SERVEIS   309,37   309,37   

32 BLOC SERVEIS 3.315,92     2.380,17 233,49 

       

 TOTAL 8.945,07 10.833,08 293,14 14.511,52 18.061,33 

 

Superfície terrenys dins de la zona SNU, area de càmping: 147.812 m2 

'� Edificabilitat actual:  0,0605 m2 sostre/m2 sòl 
'� Ocupació edificacions: 9,82 % 
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1.7.4. PERSONAL EXISTENT, INTERI I SUBCONTRACTAT, SEGONS LES DARRERES DADES. 

 

Recepcionistes 4

Auxiliars recepció 2

Auxiliars recepció interiors 4

Bar-Restaurant, atenció al pùblic 14

Cuina 12

Neteja 1

Vigilància entrada 1

Vigilància recepció platja 2

Vigilància zones interiors 2

Manteniment 6

Neteja 11

Socorristes 2

Supermercat-botigues 9

Bugaderia 10

Forum-piscina 10

Neteja 1

Amfiteatre-discoteca, bar amfiteatre 2

Olympus bar 3

Animació 9

Neteja 2

Sala jocs 1

Discoteca 4

Seguretat 1

Zona Spa 4

Fitness-sala activitats 2

Consultori mèdic 1

TOTAL 120  
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1.8.� COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES SECTORIALS 

 

1.8.1.� Afectació línia ferroviària: L’edificació mes propera, que és un menjador del restaurant 
(integrant del “bloc de serveis”), construït a principi dels anys 70 es troba a 20m. de la 
via més propera., separat per un carrer de la xarxa viària pública del Sol Urbà. 
 

1.8.2.� Afectació carretera N'340: L’accés al càmping, conformat per una rotonda ovoïdal, va 
ser aprovat el seu dia per la  Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña.  
 
D’altra banda, la tanca del càmping es troba a una distància mínima de 8 m.de l’aresta 
exterior de l’explanació, i la instal�lació més propera, que és la recepció, a 63 m. 
 

 

1.9.� AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

 

1.9.1. Estudi mediambiental: 

 

a).  ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit d’actuació està classificat com Sòl No Urbanitzable, amb qualificació ús càmping.  

   

b).  OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT 

Regularitzar la situació del càmping preexistent, amb llicència d’activitat segons el 
“Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 1962”, mantenint els 
usos, edificacions i instal�lacions actuals.  

 

 c).  JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ I ALTERNATIVES  

L’ordenació proposada en el present Pla Especial respon a la finalitat essencial de 
regular de forma detallada totes les edificacions, instal�lacions i usos del Càmping actual 
en funcionament des de l’any 1970. Per tant,  resulta evident que en tractar de normar 
una realitat concreta existent i que és exactament la que es reflecteix en l’ordenació 
proposada, no existeixen altres alternatives d’ordenació ja que no correspondrien al 
supòsit de fet i a la realitat fàctica objecte de l’ordenació. 
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d).  ANÀLISI AMBIENTAL  

     Aquest Pla Especial no modifica la classificació ni la qualificació urbanística ni els usos del 
sòl, del  seu àmbit  d’actuació. 

No afecta Espais naturals de protecció especial, ni espais inclosos al PEIN o a la Xarxa   
Natura 2000, ni que hi hagi flora o fauna protegida. 

     No inclou boscos públics ni camins ramaders.. No integra cap punt d’interès geològic, 
habitat d’interès comunitari, zona humida ni arbres d’interès local, ni es modifica la 
connectivitat ecològica de la zona. 

Al no modificar la classificació ni la qualificació dels terrenys, ni els usos del sòl, no 
presenta cap tipus de major risc per la seguretat i el benestar de les persones. 

A més, no augmenta el risc d’incendis ni d’inundabilitat, ni tampoc  hi ha risc sísmic 
apreciable, ja que el grau sísmic de la zona és de 0,04. 

No existeix tampoc una major pertorbació de la sensibilitat acústica, donat el manteniment 
integral de la situació actual del càmping.  

D’altra banda,  es compleix de forma completa la normativa de protecció de l’Arc de Berà, 
quins valors són  susceptibles de preservació.                                   

En quan als serveis urbanístics existents, no s’ha de considerar cap variació respecte a les 
xarxes de llum, aigua potable, gas, telefonia i clavegueram existents. 

 

 

1.10.� INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

El càmping existent, instal�lat en els anys 70 sobre uns turons pràcticament erms s’ha anat 
repoblant d’arbrat i de diferents tipus de vegetació. En concret la propietat del futur càmping, 
abans de la seva implantació a principis del segle XX, va arrencar gran quantitat d’argelagues 
i romegueres i va plantar garrofers, que van ser la base de l’ombrejat de les futures unitats 
d’acampada. 

Dita repoblació arbòria, que es pot veure en el reportatge fotogràfic adjunt, va aconseguir un 
conjunt harmoniós i respectuós amb el paisatge de l’entorn, i molt especialment amb l’Arc 
romà. 

En quant a les construccions existents no han esdevingut elements preeminents en el 
paisatge, ans al contrari han quedat totalment integrats mitjançant els necessaris desmunts 
parcials dels turons i el  soterrament d’una part molt important de les instal�lacions. 

Les seves proporcions de volum sempre han mantingut una ordenació horitzontal, unes 
composicions simples de façana i un cromatisme de la gamma dels terrossos perfectament 
integrades amb l’entorn. 
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Les tanques de la instal�lació que donen a la carretera i al sòl no urbanitzable que l’envolten 
es van tractar amb bardisses i franges vegetals similars a les formacions vegetals de l’entorn. 

Les noves construccions hauran de seguir essent compatibles amb la preservació del 
Paisatge del Garrofer, identificat en el Catàleg de  Paisatge del Camp de Tarragona, i en 
particular complir amb els Objectius de Qualitat Paisatgística de la Unitat de Paisatge del 
garrofer del Litoral del Penedès. 

Així mateix caldrà que incideixin en la preservació de les pinedes mediterrànies considerades 
com hàbitats d’interès comunitari.  

Altres criteris de paisatge per la implantació de noves construccions: 

1.� Les noves construccions seguiran l’estratègia d’harmonització per tal d’integrar se 
en el paisatge com a component positiu o com a mínim neutre. 

 

2.� Les tanques que siguin imprescindibles en funció de l’ús, seguiran l’estratègia 
d’ocultació per complementar la d’harmonització. 

 

3.� Implantació: S’evitaran les localitzacions en els fons de valls, i en indrets amb alta 
exposició visual. 

 

4.� Proporció: S’evitaran o fraccionaran aquelles construccions que per les seves 
dimensions resultin desproporcionades. 

 

5.� Pendent: Les edificacions s’hauran d’esglaonar o descomposar en parts, evitant 
grans plataformes horitzontals. Els desnivells dels terrenys es salvaran amb 
talussos de poca pendent o amb petits murets tipus marges agrícoles. 

  
6.� Façanes i cobertes: Es tractaran com a façanes tots els paraments exteriors, i els 

colors i textura dels materials hauran d’harmonitzar amb el caràcter del paisatge. 
 

7.� Vegetació: La vegetació a utilitzar. i en concret l’arbrat, serà amb espècies i 
plantacions pròpies del lloc. Els garrofers existents no es podran arrencar, sense 
una causa molt justificada. 

 

S`ha afegit com annex l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. 

Les prevencions de les contaminacions lumínica i acústica, i dels riscs d’incendis, sísmics i 
d’inundabilitat, l’abastament d’aigua, el tractament de les aigües residuals, la gestió dels 
residus sòlids urbans, i els consums d’aigua i electricitat es van justificar en el Document 
Inicial Estratègic d’avaluació ambiental que figurava com annex en l’Avanç de Planejament del 
present Pla Especial, i que ja va ser informat per l’OTAATA.  
 

A continuació figuren unes mostres fotogràfiques del que s’ha exposat, i com Annex al Pla 
Especial s’adjunta un reportatge fotogràfic demostratiu de la integració paisatgística del 
Càmping.  
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2.  PANORÀMICA CÀMPING 
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                                                                                                                  2b.  ACCÉS CARRETERA 

 

          2c.  ACCÉS CARRETERA 
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                                                                              3.  ACCÉS INTERIOR. ARC ROMÀ 

 

         4.  AVINGUDA PRINCIPAL 
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                                                                                                                                    5.  AMFITEATRE 

 

                                                                                                             6.  ACCÉS ZONA ESPORTIVA 
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        7.  VESTUARIS-SANITARIS 

 

 

        8.  VESTUARIS-SANITARIS 
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             9.  ZONA ACAMPADA 

 

           10.  ZONA ACAMPADA 
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         11.  ALBERG SEMIMÒBIL 

                                                                                                

                                              12.  AVINGUDA.  FORUM – PISCINA 
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                                                                                                                     13.  CONJUNT PISCINES 

 

           14.  CONJUNT PISCINES 
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                                                                                                                               15.  BLOC SERVEIS 

                   

                                                                                                         16.  RESTAURANT. ACCÉS SUD 
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1.11.� LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
 

11.1.  Per a l’execució d’obres de nova implantació un cop aprovat definitivament el Pla 
especial urbanístic, serà preceptiva l’obtenció de la llicència municipal d’obres per part 
de l’Ajuntament. Serà necessària la llicència d’obres tant per a les obres d’implantació 
de nous serveis urbanístics, com per a les d’edificació, inclosos els bungalous. 

            Atès que la tramitació d’aquest pla especial no legalitza les edificacions existents que 
no disposen de llicència urbanística, caldrà sol�licitar posteriorment les legalitzacions 
corresponents, aportant la documentació tècnica que sigui necessària. 

11.2. El contingut i la documentació necessària per a la sol�licitud de la llicència d’obres es 
regula en la normativa del planejament general del municipi. 

11.3. Caldrà també la tramitació de la corresponent actualització de la llicència ambiental i la 
tramitació del Pla d’autoprotecció d’acord amb l’informe de la Direcció General de 
Protecció Civil de data 24.01.2019. 

 

1.12.� OBRES D’URBANITZACIÓ 
 

Les noves obres d’urbanització i la portada de serveis que es puguin realitzar en 
execució de modificacions de les àrees d’acampada, vialitat i les mesures de 
seguretat, adoptaran el criteri que defineixen aquestes normes, i respectaran l’esperit 
d’aquest Pla especial descrit en aquesta memòria. 

 

1.13.� OBRES D’EDIFICACIÓ 
 

Els projectes d’obres d’edificació que poden redactar'se en l’àmbit d’aquest Pla 
especial, referents a les dotacions i serveis en les finques que formin part del càmping 
en cada moment, adoptaran els criteris que defineixen aquestes normes. El criteri 
bàsic a emprar en tota la implantació de nous bungalows i/o edificacions, o ampliació 
dels edificis existents és el de la màxima integració amb l’entorn.  

 

1.14.� PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 

14.1.   D’acord amb el que preveu la normativa ambiental i urbanística vigent, el promotor del 
càmping haurà d’executar el Programa de Vigilància Ambiental (PVA). 

14.2. El programa de vigilància ambiental haurà de ser executat pel promotor del càmping, 
ja sigui directament o a través d’empreses especialitzades, tot informant periòdicament 
dels resultats obtinguts a l’administració competent. 
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14.3. El control es realitzarà en la fase de l’explotació del càmping, de tal manera que llur 
evolució en l’espai i en el temps haurà de ser concretada, pel promotor en un 
cronograma de mesures correctores en el qual hi quedarà palès en cada moment 
l’estat i el grau d’aplicació de les mateixes. 

14.4. Es fomentarà, mitjançant plafons o fulletons informatius, el coneixement i el respecte 
per part dels usuaris dels valors naturals de la zona. En concret aquesta iniciativa del 
promotor del càmping tindrà per finalitat: 

 . Divulgar les principals espècies vegetals que es pot trobar en aquest àmbit i també   
recordar determinades conductes personals que cal seguir en relació amb la 
conservació d’aquestes espècies. 

 . Divulgar les principals espècies de fauna típiques de la zona i sobre comportaments 
personals responsables amb la conservació d’aquests poblaments. 

 . Difondre el potencial risc d’incendi forestal de la zona i les conductes personals que 
caldria seguir per minimitzar aquest perill, així com la informació bàsica per als casos 
d’emergència. 

 Es comunicarà als usuaris del càmping, a partir dels mitjans més escaients en cada 
cas, diverses mesures d’interès per fomentar un ús eficient de l’aigua i de l’energia, i 
per incentivar la minimització de les deixalles i la segregació selectiva de les deixalles. 
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2.1.� PLÀNOL DE ZONES  
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DETERMINACIONS GENERALS 

 

Art. 1.  Zonificació. 

L’àmbit del càmping es divideix en quatre categories de sòl adequades a les edificacions, 
instal�lacions i usos existents a consolidar, que són les que es definiran a continuació i 
queden grafiades en els plànols integrants del present document. 

 

ZONA 1 RECEPCIÓ'ZONA ESPORTIVA I LÚDICA Superfície sòl 21.703 m2
ZONA 2 SERVEIS PROPIS DEL CÀMPING Superfície sòl 6.856 m2
ZONA 3 SERVEIS COMPLEMENTÀRIS Superfície sòl 5.773 m2
ZONA 4 ACAMPADA'PÀRKING'VARIS Superfície sòl 119.812 m2

154.144 m2SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT  

 

Art. 2. Definició de paràmetres. 
 

1.'  Planta baixa:  És la primera planta per sobre de la planta soterrani real o possible. 

2.'  Planta soterrani:  És la que es troba total o parcialment soterrada, al menys en dues de 
les seves façanes. No compta com a edificabilitat, però si com a ocupació. 

3.' Porxo: Espai cobert que no està tancat per tots els seus costats. No compta com a 
edificabilitat, però si com a ocupació. 

4.'  Altura reguladora:  És l’altura des del punt mes baix del terreny exterior perimetral fins al 
punt d’arrencada de la coberta. 

5.' Elements tècnics de les instal�lacions: Són els elements complementaris de les 
instal�lacions d’aigua, electricitat, climatització, telefonia, antiincendis, residus, etc., i 
dipòsits, casetes de protecció dels elements, casetes de contenidors, etc. No compten 
com a edificabilitat però si com a ocupació. 

6.'  Edificabilitat màxima:  En el còmput d’edificabilitat s’inclouran les superfícies de totes les 
plantes per sobre de les plantes soterrani. ó semisoterrani. 
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7.'  Ocupació màxima edificacions:  L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal 
sobre un plànol horitzontal de tot el volum de l’edificació, inclosos soterranis, porxos i 
elements sortints 

8. '  Ocupació instal�lacions a l’aire lliure:  Són els terrenys ocupats per les instal�lacions a 
l’aire lliure com l’arena i grades de l’amfiteatre, instal�lacions esportives, piscines i les 
seves platges, elements tècnics a l’aire lliure, etc.   
No compten com edificabilitat ni com ocupació. 
 

9.'  Unitats d’acampada:  Places delimitades al servei dels clients destinades a la ubicació 
d’albergs mòbils: tendes de campanya, caravanes i autocaravanes.  

       No compten com a edificabilitat ni com a ocupació. 
 
10.' Albergs semi mòbils:  Casetes mòbils o qualsevol altre tipus d’alberg amb rodes 

(encara que es trobin posats a terra), que necessiten un transport especial per circular 
per carretera. Els models, dimensions i nombre van variant en el càmping en funció de 
les demandes d’agències turístiques i clients. Aquests albergs més els fixos, definits a 
continuació, no poden ultrapassar el 50% del total d’unitats d’acampada. 
No compten com a edificabilitat ni com a ocupació. 
 

11.' Albergs fixos:  Bungalows d’obra o prefabricats, de majors dimensions, al servei de 
famílies o grups de clients, amb el mateix règim d’ocupació temporal i d’explotació que la 
resta d’unitats d’acampada del càmping. No poden ultrapassar el 40% del total d’unitats 
d’acampada. 

       Compten com a edificabilitat i com a ocupació. 
  
  

Art. 3. Usos admesos. 

Es permetran les edificacions i instal�lacions especifiques de l’ús càmping a les quals fa 
referència la normativa vigent en matèria de Turisme de la Generalitat de Catalunya i en 
concret, tots els que s’assenyalen com a específics per a cada zona en els articles següents 
d’aquesta normativa. 

 

Art. 4.  Obres i usos en les àrees de protecció i respecte de l’Arc de Berà 

4.1. Àrea de Protecció: 

1.� En els terrenys de l’àrea de protecció no es podrà autoritzar edificació de cap classe 
llevat de les instal�lacions afectes a l’ús de càmping que mereixin un informe favorable de 
la Direcció General de Patrimoni. 

2.� Podran autoritzar se, tanmateix, obres de caràcter provisional sempre que es destinin a 
usos estrictament relacionats al pas o a la conservació d’instal�lacions i serveis de 
caràcter col�lectiu. 

3.� La tanca perimetral de l’accés principal amb façana a la carretera N'340 i a L’Arc de Berà 
serà de bardissa i altres especies vegetals. 
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4.1.  Àrea de Respecte: 

1.    L’alçada màxima dels edificis serà sempre inferior a la de l’Arc, i sense superar en cap 
cas dues plantes o sis metres. 

2.    Les edificacions hauran de ser composades amb criteris de funcionalitat I simplicitat, no 
autoritzant se volums o formes extravagants o exagerades. 

3.    Les cobertes seran preferiblement inclinades a dues vessants i amb teula àrab vermella. 

4.� Els colors exteriors dominants seran de la gamma dels ocres o terres i al màxim mimètics 
amb l’entorn. 

 

Art. 5.  Serveis generals d’ús comunitari, vials i xarxes de serveis urbanístics 

5.1. Serveis generals: 

Els serveis generals d’ús comunitari per donar servei a l’activitat principal d’acampada, 
estan dimensionats com a complementaris de l’ús principal, i destinats al servei dels 
clients del càmping.   

Els usos i paràmetres edificatoris d’aquests serveis, i dels serveis a les unitats 
d’acampada estan descrits en les determinacions específiques zonals de la normativa, i 
en els plànols I'9 del present document. 
 

5.2. Vials: 

La xarxa viària i els aparcaments no interiors a les unitats d’acampada queden descrits 
en els plànols: 

I'3. Topogràfic i àmbit 
I'9 a) a I'9 e). Emplaçament edificacions. 
I'9. 13, 16, 19 i 22. Parkings soterrats. 
 
 

5.3. Xarxes de serveis urbanístics: 

Les xarxes de sanejament, aigua potable i de reg, baixa tensió, protecció d’incendis, 
enllumenat, emmagatzematge de residus, i dipòsits de gasoil estan descrits en els 
plànols I'8. 
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DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES ZONALS 

 

Justificació dels usos i paràmetres urbanístics d’edificabilitat, ocupació i altura 
reguladora proposats en cada zona: 
 

En primer lloc per l’adaptació a la realitat física existent i al possible futur creixement, a curt i 
mitjà termini, en funció de la tendència de la demanda dels visitants dels darrers anys.   

En segon lloc per que en la Modificació Puntual de l’art 122 del Pla General definitivament 
aprovada, ja es justificava que del mostreig efectuat en  càmpings existents en diversos 
municipis de la costa catalana s’havia pogut verificar que les ràtios, en quan a superfície 
edificada i nombre de plantes dels edificis que alberguen les instal�lacions i serveis pròpies de 
l’activitat són netament superiors a les previstes en el Pla General vigent de Roda de Berà, i 
que per tant es tracta d’intentar pal�liar aquest motiu de fractura territorial i el conseqüent 
greuge comparatiu amb aquelles altres instal�lacions. 

I en tercer lloc per que el Càmping Caravaning Park Playa Bará està restringit a una petita 
part del sòl no urbanitzable del terme municipal de Roda de Berà, i que per tant  les 
modificacions que es puguin produir en els coeficients d’edificabilitat i altura  de les seves 
construccions i instal�lacions no afectaran de forma sensible la sostenibilitat ambiental del 
municipi, tal com argumenta l’OTAATA en la seva resolució de 27.02.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Art. 6.  ZONA 1.A RECEPCIÓ – ESPORTIVA – LÚDICA  

 

Dades:    Superfície sòl:  

    SNU àrea de càmping:                            16.546 m2   
                Sòl  SNU:                                                  5.157 m2 
                Superfície total sòl                                  21.703 m2  

 

 Edificacions i instal�lacions existents: 

    Superfície Superfície Elements Sup.ocupació Sup.ocupació 

Nº Depèndencia edificada soterrani tècnics edificacions aire lliure 

       

1 RECEPCIÓ 27,40     139,50   

2 AMFITEATRE'SALA DE FESTES 496,58 347,45   560,60 1.069,40 
4 BAR AMFITEATRE 8,43     42,46   

A.LL. PISTES ESPORTIVES         8.560,00 

A.LL. ZONA ESBARJO         3.140,00 

A.LL. MAGATZEM/ AIRE LLIURE         2.350,00 

       

 TOTAL 532,41 347,45   742,56 15.119,40 

 

Resum existent en SNU, àrea de càmping:   

'� Edificabilitat:   0,0322 m2 sostre/m2 sòl 
'� Ocupació edificacions: 4.488 % 

 

Art. 6.1 Usos admesos en SNU, àrea de càmping: 

Sociocultural, oficines'administratiu, restauració, lúdic i recreatiu (amfiteatre, discoteca, etc.), 
esportiu, magatzem a l’aire lliure i elements tècnics. 

En SNU:  Esportiu i magatzem de jardineria  a l’aire lliure. Prohibit qualsevol tipus d’edificació. 

 

Art. 6.2. Edificabilitat màxima:  0.04 m2 sostre/m2 sòl. 

 

Art. 6.3. Ocupació màxima edificacions:     5.00 % 
 

Art. 6.4. Altura reguladora:  4,00 m. Planta baixa. 
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Art. 7.  ZONA 2.A SERVEIS PROPIS DEL CAMPING 

 

Dades:    Superfície sòl:  6.856  m2 

               En SNU, area de càmping:   6.485 m2 

               En SU, afectació xarxa viària. 371 m2 

 

 

 Edificacions i instal�lacions existents 

    Superfície Superfície Elements Sup.ocupació Sup.ocupació 

Nº Depèndencia edificada soterrani tècnics edificacions aire lliure 

       

30 BUGADERIA'HABITACIONS PERSONAL 352,02     183,02   

32 BLOC SERVEIS (Usos en Art. 7.1) 3.315,92     2.380,17 233,49 

       

 TOTAL 3.667,94     2.563,19 233,49 

 

Resum existent en SNU, àrea de càmping:   

'� Edificabilitat:   0,566 m2 sostre/m2 sòl 
'� Ocupació edificacions: 39.525 % 

 

Art. 7.1.  Usos admesos 

Restauració, comercial (supermercat, botiga, bugaderia, caixers automàtics), oficines'
administratiu, recreatiu (gimnàs, parc infantil), sanitari (consulta metge, farmaciola, 
massatges), prestació d’altres serveis per els clients del càmping (biblioteca, perruqueria, 
servei de correus), residencial temporal lligat a l’activitat càmping (actualment direcció i  
habitacions personal), magatzem i  elements tècnics. 

En llenca de sòl urbà afectada per l’eixamplament del carrer de l’Ermita: prohibit qualsevol 
tipus d’edificació. . 

En la zona d’afectació fixada per Protecció Civil, no es podrà incrementar la vulnerabilitat, 
prohibint se la construcció de qualsevol tipus d’edificació. 

 

Art. 7.2. Edificabilitat màxima:  0,566 m2 sostre/m2 sòl. 

Art. 7.3. Ocupació màxima edificacions:  39,525 % 
 

Art. 7.4. Altura reguladora:  7,00 m. Planta baixa  + 1 pis. (Aquesta zona es troba fora de 
l’àrea de respecte de l’Arc de Berà) 
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Art. 8.  ZONA 3.A SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 

Dades:    Superfície sòl:  5.773  m2 

Edificacions i instal�lacions existents 

    Superfície Superfície Elements Sup.ocupació Sup.ocupació 

Nº Depèndencia edificada soterrani tècnics edificacions aire lliure 

       

13 FORUM'PISCINA 711,85 1.654,81   1.437,81 2.665,94 

22 MAGATZEM PISCINA 117,76     117,76   

       

 TOTAL 829,61     1.555,57 2.665,94 

 

Resum existent:   

'� Edificabilitat:   0,1437 m2 sostre/m2 sòl 
'� Ocupació edificacions: 26,946 % 

 

Art. 8.1.  Usos admesos 

Restauració (bar piscina), recreatiu (piscines), esportiu, lúdic (spa, sala de festes), residencial 
temporal lligat a l’activitat càmping (actualment casa del metge), magatzem, i elements 
tècnics. 

En la zona d’afectació fixada per Protecció Civil, no es podrà incrementar la vulnerabilitat, 
prohibint se  la construcció de qualsevol tipus d’edificació. 

 

Art. 8.2.  Edificabilitat màxima:   0.20 m2 sostre/m2 sòl. 

 

Art. 8.3. Ocupació màxima edificacions:       35 % 
 

Art. 8.4. Altura reguladora:  4,00 m. Planta baixa. 
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Art. 9.  ZONA 4.A ACAMPADAAPARKINGAVARIS 

Dades:    Superfície sòl:  119.812  m2 

               En SNU, area de càmping (límits regularitzats). 119.573. 
               En SU afectació xarxa viària. 239 m2 
 

 Edificacions i instal�lacions existents 

    Superfície Superfície Elements Sup.ocupació Sup.ocupació 

Nº Depèndencia edificada soterrani tècnics edificacions aire lliure 

       

3 ZONA OCI PERSONAL 14,16     49,40   

5 CASETA CONTENIDORS (A)     19,98 19,98   

E.T ESTACIÓ TRANSFORMADORA     17,50 17,50   

6 SANITARIS'VESTUARIS (A) 537,93     574,01   

7 CASETA CONTENIDORS (B)     19,97 19,97   

8 ALBERGS FIXOS 1 a 3 267,28     234,11   

9 DUTXES MASCOTES I PARC INFANTIL     17,50 17,50 42,50 

10 ALBERGS FIXOS 15 i 16 171,16     110,54   

11 MAGATZEM+ALBERGS FIXOS  4 a 13 607,74 835,77   593,44   

12 HABITATGE METGE 99,19     99,19   

14 ALBERG FIX 14 113,15     62,98   

15 SANITARIS'VESTUARIS (B) 746,10     795,08   

16 SOTERRANI PARKING   810,16   810,16   

17 DIPÒSIT AIGUA+PARC INFANTIL   64,72 70,84 64,72   

18 CASETA CONTENIDORS (C)     12,01 12,01   

19 SANITARIS'VESTUARIS (C) 215,07     147,03   

20 SEMISOTERRANI PARKING   812,98   812,98   

21 CASETA TÈCNICA     72,71 72,71   

23 MASIA. ALBERGS FIXOS 17 a 19 596,14 823,48   995,31   

24 SEMISOTERRANI PARKING   958,68   958,68   

25 SANITARIS  130,67     149,84   

26 CASETA CONTENIDORS (D)     26,57 26,57   

27 SANITARIS'VESTUARIS (D) 416,52     451,40   

28 CASETA CONTENIDORS (E)     36,06 36,06   

29 SOTERRANI PARKING   4.215,66   2.209,66   

31 SOTERRANI PARKING SERVEIS   309,37   309,37   

       

 TOTAL 3.915,11 8.830,82 293,14 9.650,20 42,50 

 

Resum existent en SNU, area de càmping:   

'� Edificabilitat:   0,0327 m2 sostre/m2 sòl 
'� Ocupació edificacions: 8.07 % 
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Art. 9.1.  Usos admesos 

Residencial  temporal d’acampada en les modalitats de tendes, albergs fixos i semi mòbils, 
residencial temporal lligat a l’activitat de càmping, sanitaris, magatzem, garatges pels clients i 
personal (pàrkings), elements tècnics i esportiu 

En afectació vial futura prolongació del Passeig de Tarragona: prohibit qualsevol tipus 
d’edificació. 

En la zona d’afectació fixada per Protecció Civil, no es podrà incrementar la vulnerabilitat, 
prohibint se la construcció de qualsevol tipus d’edificació. 

 

Art. 9.2. Edificabilitat màxima:   0,05 m2 sostre/m2 sòl. 

Art. 9.3. Ocupació màxima edificacions:       10 % 
 
Art. 9.4. Altura reguladora:  6,00 m. Planta baixa + 1 pis. 
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QUADRE RESUM DE LES EDIFICACIONS5INSTAL�LACIONS  EXISTENTS 

Superfície càmping, en SNU, àrea de càmping: 148.377 m2 

 

M2.SOSTRE/ OCUPACIÓ OCUPACIÓ AIRE

EDIFICABILITAT M2. SÒL EDIFICACIÓ % LLIURE

ZONA 1.  RECEPCIÓ-ZONA ESPORTIVA I LÚDICA 532,41 0,0322 742,56 4,488 15.119,40

ZONA 2.  SERVEIS PROPIS DEL CÀMPING 3.667,94 0,5660 2.563,19 39,520 233,49

ZONA 3.  SERVEIS COMPLEMENTÀRIS 829,61 0,1437 1.555,57 26,946 2.665,94

ZONA 4.  ACAMPADA-PARKING-VARIS 3.915,11 0,0327 9.650,20 8,070 42,50

TOTAL 8.945,07 0,0580 14.511,52 9,410 18.061,33

 

 

 

QUADRE NUMÈRIC DE LA PROPOSTA 

Superfície càmping, en SNU, àrea de càmping: 148.377 m2 

 

M2.SOSTRE/ OCUPACIÓ OCUPACIÓ

EDIFICABILITAT M2. SÒL EDIFICACIÓ %

ZONA 1.  RECEPCIÓ-ZONA ESPORTIVA I LÚDICA 661,84 0,040 827,30 5,000

ZONA 2.  SERVEIS PROPIS DEL CÀMPING 3.670,51 0,566 2.563,20 39,525

ZONA 3.  SERVEIS COMPLEMENTÀRIS 1.154,60 0,200 2.020,55 35,000

ZONA 4.  ACAMPADA-PARKING-VARIS 5.978,65 0,050 11.957,30 10,000

TOTAL 11.465,60 0,077 17.368,35 11,706

 

 

                       Roda de Berà, juliol de 2019 

     Ricard Canela Ballesteros. Arquitecte 


