
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 122 DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA , REFERENT A L'ÀREA DE CÀMPING EN SNU 

RODA DE BERÀ. Tarragonès 

 

 

Text que incorporà les prescripcions de l’informe dels  
Serveis Tècnics Municipals, previ a l’aprovació inicial 

 

 

 

RICARD CANELA BALLESTEROS. Arquitecte 

25 d’octubre 2017 



1 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 122 DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA , REFERENT A L'ÀREA DE CÀMPING EN SNU 

RODA DE BERÀ. Tarragonès 

 

Text que incorporà les prescripcions de l’informe dels  
Serveis Tècnics Municipals, previ a l’aprovació inicial 

 

 

 

ÍNDEX DE LA MODIFICACIÓ DEL  PLA GENERAL D'ORDENACIÓ  URBANA  

 

CAP. I.  MEMÒRIA 

1. ORDRE DE REDACCIÓ 
2. ANTECEDENTS  
3. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA  
4. OBJECTE 
5. AVALUACIÓ AMBIENTAL 
6. INFORME SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
7. INTEGRACIÖ PAISATGÍSTICA 

 

CAP. II.  NORMATIVA  

1. CONTEXT NORMATIU 
2. NORMATIVA VIGENT 
3. NORMATIVA MODIFICADA 
4. DOCUMENT RESUM 

 

CAP. III. PLÀNOLS  

1.   ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
2. ÀMBIT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

CAP. I.  MEMÒRIA 

 

 

1.1. ORDRE DE REDACCIÓ 
 

 

La present Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roda de Berà és 

redacta en compliment del requeriment de l’Ajuntament de data 17.02.2016, relatiu a la 

tramitació d’un Pla Especial Urbanístic del Càmping Park Playa Barà, i a les posteriors 

reunions de seguiment amb els Serveis Tècnics Municipals i els Serveis Territorials 

d’Urbanisme de Tarragona, de on es va concloure la necessitat de la tramitació simultània 

d’aquest document.   

 

 

1.2. ANTECEDENTS  

 

 

En la zona costanera del municipi de Roda de Berà existeixen tres establiments destinats a 

l’ús de càmping: Càmping Arc de Barà, Càmping Park Playa Barà i Càmping Stel establerts a 

partir dels anys 70, cadascun d’ells amb les seves pròpies casuístiques. 

En el cas concret del càmping Park Platja Barà, situat entre l'Arc de Berà i la platja, es 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. 

 

La present modificació puntual de l’article 122 del Pla General, endegada per donar suport  a 

la tramitació simultània del Pla Especial Urbanístic del Càmping Park Playa Barà requerit per 

l’Ajuntament, serà d’aplicació als  àmbits de  l’àrea de sòl no urbanitzable  del terme municipal 

de Roda de Berà destinades  a l’ús de càmping, d’una superfície total  d’unes 35 Ha.  

 

D'altra banda l’article 122 de la normativa urbanística del Pla General, determina els usos i els 

paràmetres urbanístics de les edificacions a implantar en els càmpings, basant se en l’Ordre 

de 11 de juliol de 1986, normativa sectorial que ha quedat superada pel Decret 159/2012 de 

20 de novembre.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA 

 

Un dels principals motors  socioeconòmics de Roda de Berà es el turisme estacional i dins 

d’aquest model, els càmpings existents que funcionen a ple rendiment i que convé que puguin 

seguir donant el millor servei possible als seus usuaris.  

El Decret 159/2012 estableix uns requisits tècnics mínims per a les instal�lacions i serveis dels 

establiments de càmping, que son molt difícils d’encabir en el seu àmbit atenent se als 

paràmetres edificatoris fixats pel Pla General en 1995, que ha quedat demostrat que en 

l’actualitat son clarament insuficients. 
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En efecte, l’edificabilitat segons el vigent  art.122 del PGOU es 0.05 m2 sostre / m2 sòl, i del 

mostreig efectuat en  càmpings existents en diversos municipis de la costa catalana s’ha 

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 son netament superiors a les 

previstes en el Pla General vigent de Roda de Berà. 

A títol indicatiu es relacionen els ràtios d’algun d’aquests establiments. 

 

nom municipi aprov.def. sup m2/m2 altura

Càmping les Arts-Ballena Alegre Montroig Camp 30.10.2014 16,8 ha 0,135 8,50 m (PB+1P)

Càmping Resort Sanguli Salou 29.09.2015 22,6 ha 0,071 12,00 m (PB+1P)

Càmping Sant Pol S.Feliu Guixols 04.02.2016 1,68 ha 0,100 7,00 m (PB+1P)

Càmping Temple del Sol Hospitalet Infant en tràmit 10,6 ha 0,099 .. (PB+4P / PB)

Càmping Oasis Mar Montroig Camp en tràmit 3,76 ha 0,109 7,00 m (PB+1P)

 

 

Per aquests motius, i tenint en compte que l’ús de càmping 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 construccions i instal�lacions 

de cada càmping no afectaran de forma sensible la sostenibilitat ambiental del municipi, la 

present modificació puntual queda justificada per tal de pal�liar un motiu de fractura territorial i 

el conseqüent greuge comparatiu amb altres instal�lacions existents.  

 

Tot això justifica la necessitat de modificar  l’art.122  en el sentit d’establir que els paràmetres 

edificatoris de cada càmping, quedin fixats pels plans especials urbanístics que desenvolupin 

cada activitat, en funció dels serveis que es pretenguin prestar als usuaris i a les concretes 

circumstàncies del seu entorn en el territori. 
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1.4.  OBJECTE 

 

 

L’objecte del present document és la modificació puntual de l’art. 122 del vigent Pla General   

d’Ordenació Urbana de Roda de Berà, per la seva actualització. 

 

1.5. AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

 

1.5.1  Informe mediambiental 

 

1.   ÀMBIT TERRITORIAL 

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

 

2.   OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT 

Permetre la regularització, en la seva integritat, de la situació dels càmpings existents al 

T.M de Roda de Berà, des de la vesant urbanística, mantenint els usos, edificacions i 

instal�lacions actuals, prèvia la redacció del preceptiu Pla Especial Urbanístic.  

 

 3.   JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ I ALTERNATIVES  

La present modificació puntual es limita a modificar el redactat de l’article 122 del Pla 

General en el sentit de fitxar els paràmetres generals que permetin la regularització de la 

situació dels càmpings al T.M. de Roda de Berà, mitjançant la tramitació del corresponent 

Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable.  

L’alternativa de no modificar aquest article del Pla General impediria la regularització de 

tots els càmpings del T.M., pretesa per l’Ajuntament.   
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 4.   ANÀLISI AMBIENTAL 

       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. 

No es modifica la classificació ni la qualificació dels terrenys, i per tant no presenta 

majors tipus de risc per la seguretat i el benestar de les persones. 

A més 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 de la situació actual dels càmpings.  

En quan als serveis urbanístics existents, no s’ha de considerar cap variació respecte a  

serveis i escomeses de llum, aigua potable, gas, telefonia i xarxa de clavegueram, donat 

que els càmpings estan en funcionament.  

 

1.5.2  Justificació de la no necessitat de l’avaluació ambiental 

 

Aquesta modificació puntual del Pla General no modifica la classificació ni la qualificació 

urbanística del seu àmbit d’actuació, i pel que fa a la seva necessitat, l’art. 2.a. de l’Annex 1 

de la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes  estableix: 

“Els Plans en que, per les característiques i la poca entitat, es constati, sense 
necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes 
significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental”. 
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En aquest cas la proposta de modificació no comporta cap canvi en la classificació o 

qualificació del sòl no urbanitzable de l’àmbit concernit, ni en els usos del sòl actualment 

previstos, ja que es mantenen les mateixes qualificacions urbanístiques determinades pel Pla 

general vigent. 

 

Per tant, caldria sol�licitar prèviament el corresponent informe a la Direcció General de 
Polítiques Ambientals del Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
sobre la no necessitat d’avaluació ambiental. 

 

 

1.6. INFORME SOSTENIBILITAT ECONÓMICA 
 

 

En l’actualitat les activitats de càmping al T.M. de Roda de Berà funcionen a la 

perfecció, tal com es pot verificar per la quantitat de  premis i distincions obtingudes des 

de la seva posta en marxa fins a l'actualitat, sense solució de continuïtat, i pel important 

nombre de treballadors contractats que hi presten els seus serveis. 

La present modificació puntual del Pla General vigent que es limita a subministrar l’eina 

necessària per tal de evitar que les previsions des Plans Especials Urbanístics que es tramitin  

es contradiguin amb el planejament de rang superior, no fa mes que reforçar la viabilitat 

econòmica de l’activitat dels càmpings que s’hi desenvolupa. 

 

 

1.7. INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

 

Els Plans Especials urbanístics que es tramitin per assolir l’objectiu de la seva regularització, 

hauran de justificar les mesures adoptades fins a l’actualitat i les previsions de futur.   
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CAP. II.  NORMATIVA 

 

2.1. CONTEXT NORMATIU 
 

 

La modificació del planejament urbanístic s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que 

en regulen la seva formació, d’acord amb l’article 96 del DL 1/2010 del TRLUC, modificat per 

la Llei d’Urbanisme 3/2012, raó per la que la tramitació del present document s’ajustarà al que 

en ell es determina. 

 

2.2. NORMATIVA VIGENT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 

 

L'actual redacció del art. 122 es la següent: 
 

Art. 122. Àrea de càmping: 
 

1. En el sòl no urbanitzable es delimita en el plànol els terrenys qualificats com a 
“àrea de càmping”. 

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. L’índex màxim d’edificabilitat dels terrenys qualificats com a àrea de càmping serà 
de 0,05 m2/m2. En qualsevol cas, l’edificació es desenvoluparà només en planta 
baixa i la seva alçada màxima serà de 3,50 metres a comptar des de la cota 
natural del terreny. 
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2.3. NORMATIVA MODIFICADA 
 

 

Art. 122. Àrea de càmping: 
 

1. En el sòl no urbanitzable es delimita en el plànol els terrenys qualificats com a 
“àrea de càmping”. 

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 que es redactin o 
modifiquin amb la finalitat d’implantació d’obres i usos relacionats amb 
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, 
fixant de forma degudament justificada i d’acord amb aquests principis i 
condicions els paràmetres edificatoris per cada àmbit que es tracti. 

 

2.4. DOCUMENT RESUM 
 

 

Per tractar-se d’un document de contingut molt concret i molt poc extens, que es limita 
a modificar el punt 5 de l’art. 122 de la normativa del Pla General vigent, s’entén que no 
es requereix cap resum per tal de fer més comprensible el document. 

 

Roda de Berà, 25 octubre de 2.017 

RICARD CANELA BALLESTEROS. Arquitecte 






