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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓ 
 
 

   

El municipi de Roda de Berà ha tingut un creixement important en els últims 15 anys, superior al 
de la resta del país donada la seva localització al territori i l’atractiu turístic de la zona, fent que hagi 
passat dels 3.150 habitants l’any 1999 a més de 6.394 al 2013 (segons dades de l’IDESCAT). A més 
durant l’època estival l’augment de població encara és més significatiu, assolint una població a l’entorn 
dels 30.000 habitants. 

 
Aquesta realitat social fa que les necessitats d’espai per a la gestió dels residus sigui una 

problemàtica molt important per al municipi. A més aquesta necessitat es veu ampliada al tenir en el seu 
terme municipal la deixalleria on fa el tractament de residus i que té caràcter supra-municipal i de gestió 
del Consell Comarcal del Tarragonès.  

 
La competència de la comarca en relació a l’execució de les obres relatives a la creació de la 

infraestructura de tractament i gestió de residus, queda determinat per la pròpia Llei 6/1993 de 15 de 
juliol regulador de residus. 

 
L’article 45.1 de la Llei de residus estableix que: 
 
“1. – Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa 

municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols, 
d’acord amb la legislació de règim local.” 

 
En els últims temps ha evolucionat el que té a veure amb el tractament de les aigües residuals i 

la gestió dels residus industrials i domèstics, tant des del punt de vista de la planificació territorial i 
urbanística com pel que fa a la disponibilitat d’infraestructures amb capacitat de donar una resposta 
adient a la producció i als sistemes de recollida, de forma que avui es poden considerar superades les 
situacions de degradació, malbaratament de recursos i del medi ambient. 

 
Així, seguint aquesta evolució positiva, el març de l’any 2007 entra en funcionament la deixalleria 

comarcal al terme municipal de Roda. Aquesta actua com un centre de recepció, de selecció, de 
recuperació i de reutilització de residus i d’emmagatzematge d’aquells materials que pel seu excés de 
volum o pel seu potencial contaminant, està prohibit que els ciutadans se’n desprenguin a través del 
sistema ordinari de recollida de residus. 

 
Actualment l’adequació urbanística d’aquest equipament no és la correcta i, a través d’aquest 

document, es vol corregir aquesta mancança. A més en el transcurs dels últims anys el municipi de Roda 
s’ha vist obligat a buscar emplaçament per a la gestió dels residus de la poda dels parcs i jardins del 
municipi, a la reserva d’espai per a l’aparcament dels vehicles de la brigada de neteja municipal, a la 
reserva d’espai per a la recollida selectiva de residus municipal i a construir els vestidors de la brigada de 
neteja. Tots aquests elements son complementaris a l’equipament de la deixalleria i poden ubicar-se en 
l’espai que resta sense ocupar en l’àmbit de reserva. A més quedaria espai per a proposar un 
complement com podria ser la custòdia temporal d’animals de companyia. 

 
El fet de completar aquesta instal·lació amb la resta d’equipaments permetria completar el cicle 

de tractament de residus, potenciant la tria i la reutilització i reduint l’impacte ambiental. Així es poden 
assolir els objectius del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya i els objectius del Programa de Gestió de Residus municipals de Catalunya, que recullen les 
últimes directives i decisions comunitàries que estableixen els llindars de residus urbans que han 
d’arribar a dipòsit controlat. 

 
Amb el present document es realitza la PROPOSTA URBANÍSTICA, mitjançant la presentació 

del PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE 
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RODA DE BERÀ, a efectes descriure totes les instal·lacions existents que formen l’actual centre i 
plantejar futures actuacions per tal de millorar i completar les instal·lacions existents. 

 
Promou el Pla Especial Urbanístic l’Ajuntament de Roda de Berà d’acord amb les competències 

municipals i la gestió que porta a terme el propi consistori.  
 
Aquest pla especial ha de possibilitar la legalització de les instal·lacions existents, tan a nivell 

ambiental com urbanístic, i preveure les futures actuacions per seguir amb la correcta explotació del 
CTRM. 

 
 S’ha optat per la figura del Pla Especial urbanístic perquè és el tipus de document que reuneix 
les característiques adients per donar a la iniciativa un contingut jurídic i tècnic suficient per l’atorgament 
de les respectives llicències ambientals i d’edificació previstes en la legislació ambiental i de règim local.  

 
Aquest document configura l’Avanç del PEU i juntament amb la documentació ambiental ha de 

servir per obtenir el document de referència i poder seguir amb el tràmit que indica la llei. 
 

 

1.2 ANTECEDENTS 
 
 
 Des de l’any 2007 està en funcionament la deixalleria de Roda de Berà que es gestiona des del 
Consell Comarcal del Tarragonès, i que donava compliment a les necessitats que es desprenen de la 
Llei 6/1993 del 15 de juliol. Aquesta actua com un centre de recepció, de selecció, de recuperació i de 
reutilització de residus i emmagatzematge d’aquells materials que pel seu volum o pel seu potencial 
contaminant està prohibit desprendre a través del sistema ordinari de recollida de residus, essent un 
servei totalment gratuït, i on son els mateixos ciutadans els que ho porten. D’acord amb el reglament 
regulador de la gestió i ús de la deixalleria, aprovat pel Consell Comarcal del Tarragonès, l’àmbit 
territorial al que ha de donar servei la deixalleria afecta als municipis següents: 

- Creixell 
- Roda de Berà, 
- La Pobla de Montornès, i 
- Bonastre. 

 
Així mateix també s’especifica que si s’instal·la una segona deixalleria caldrà redefinir l’àmbit 

d’actuació. 
 
Els materials que es poden portar: voluminosos (mobles, electrodomèstics, andròmines, 

matalassos...), aparells informàtics, bateries, vidre, envasos de plàstic, metàl•lics o brics, oli vegetal i 
mineral, paper i cartró, roba o calçat, piles, termòmetres, radiografies, pneumàtics (sense llantes o amb 
les llantes separades), fluorescents, fustes, runes, restes de poda, pintures amb dissolvents, dissolvents, 
ceres i betums, tòners i fluorescents. 
 

Actualment es proposa completar aquesta instal·lació amb una relació d’equipaments que 
permetin millorar la seva efectivitat i el seu rendiment. 

 
 

1.3 OBJECTE I MOTIUS DEL PLA ESPECIAL 
 
 L’objecte d’aquest Pla Especial es procedir a l’ordenació del sòl on es troben les instal·lacions de 
la deixalleria i el centre de tractament de residus municipal existents, i alhora possibilitar la implantació 
de noves construccions i de nous usos relacionats amb els existents. 

 
Els objectius d’aquest Pla Especial son: 
 
o Completar la legalització de les instal·lacions existents que es veuen recollides en aquesta 

memòria i que es troben en funcionament 
o Indicar els paràmetres urbanístics de les noves instal·lacions del centre de tractament, que 

es poden incorporar i complementar. 
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o Assolir els objectius que s’indiquen en el l’Estudi d’impacte paisatgístic i l’avaluació de la 
mobilitat generada. 

o Acotar la superfície edificable total i adequar-la a les necessitats de cada un dels espais 
proposats. 

 
 

A la finca es desenvolupen les activitats de:  

 Deixalleria de recollida selectiva d’àmbit comarcal,  

 Planta de transferència de recollida selectiva,  

 gestió de la poda de l’arbrat municipal i possibilitat de gestió supramunicipal, 

 oficines, 

 parc de vehicles municipal. 

 
Les noves instal·lacions proposades són les següents: 
 

 possibilitat d’ampliació dels usos a custòdia temporal d’animals de companyia           

d’àmbit municipal, 

 ampliació oficines. 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

 
La present memòria es redacta en compliment d’alló ordenat per encàrrec de l’Ajuntament de 

RODA DE BERÀ, i es tracta de justificar tècnicament la proposta de PLA ESPECIAL URBANISTIC 
D’ORDENACIÓ REFERENT A L’ÀREA DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPAL 
(CTRM) DE RODA DE BERÀ. 

 
Per a la redacció del present s’han utilitzat com a base les converses mantingudes amb els 

representants de l'Ajuntament. 
 
INFORMACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ  

 

Adreça:   Carrer Carles I, num. 15 
CP:    43883 
Telèfon:   977 657 009  
Adreça e_mail:  alcaldia@rodadebera.cat 
Adreça web:   http://www.rodadebera.cat/ 

 
INFORMACIÓ GENERAL DEL TÈCNIC REDACTOR DE LA PROPOSTA 

 
Arquitecte:   ALBERT PASCAL ABADIAS  
Nº col•legiat:   55.184-8 
NIF:    43.743.746-T 
Adreça:   RAMBLA CATALUNYA Nº 29, LOCAL 1 
Telèfon:   636 28 99 13  

 

Per a la redacció del present pla especial, s’han utilitzat com a base les necessitat presentades 
pel promotor respectant la legislació vigent. 

 
Per tant, aquesta documentació tècnica es refereix a les citades modificacions, sent aquest 

l'objecte concret del present encàrrec, segons proposta voluntària formulada per la propietat i per la seva 
presentació davant dels organismes competents per tal d’obtenir els informes i els permisos necessaris 
per poder realitzar les modificacions descrites. 

 
Com a promotors han encarregat a L’ARQUITECTE: ALBERT PASCAL ABADIAS col·legiat núm. 

55.184-8 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya la redacció del present PEU, anomenat: 

mailto:alcaldia@rodadebera.cat
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“PLA ESPECIAL URBANISTIC D’ORDENACIÓ 

REFERENT A L’ÀREA DEL CENTRE DE TRACTAMENT  

DE RESIDUS (CTRM) DE RODA DE BERÀ  

(TARRAGONÈS) 

 
 
La finca objecte d’actuació d’aquest document té la declaració D’INTERÉS PÚBLIC EN SOL NO 

URBANITZABLE i està situada en la zona anomenada de l’Avellanar, al terme municipal de Roda de 
Berà, comarca del Tarragonès, al polígon 3, parcel·la 34 del cadastre, a 1 Km del nucli de Roda de Berà, 
s’hi accedeix a traves del camí a Creixell i es situa a uns 300 metres del polígon Industrial de l’Avellanar. 
 

Les coordenades UTM 31N / ETRS89 de l’accés a la finca són: 
UTM X: 369.661,242   UTM Y: 4559.667,337 
 
Els seus límits geogràfics són els següents: 
- Al Nord:  Parcel·les privades. Polígon 3 parcel·les 20 i 26. 
- Al Sud: Parcel·les privades. Polígon 3 parcel·les 33, 32 i 28. 
- A l’Est:  Parcel·les privades. Polígon 3 parcel·les 33 i urbanització Meymar. 
- A l’Oest: Parcel·la privada. Polígon 4 parcel·la 55, 27 i 28 

 
 

 
 
 
 

Aquest espai es denomina l’avellanar, pels camps de conreu existents i el cultiu d’aquest fruit.   
 
Des de la finca on està ubicada la construcció del edifici existent, s’observen; 
Mirant el Nord, sud i principalment a est, s’observa una àrea marcada com a espai 

d’emmagatzematge i/o pàrquing de caravanes. A nord, un cop passat aquest espai s’observa camps de 
conreu i arbres fruiters propis de la zona. A est, un cop passat aquest espai s’observa camps de conreu i 
arbres fruiters propis de la zona, tanmateix també es pot observar l’inici de la urbanització denominada 
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Merymar. A sud, un cop passat aquest espai s’observa camps de conreu i arbres fruiters propis de la 
zona. Mirant a oest, després de la carretera d’accés, també s’hi pot observar camps de conreu amb 
arbres fruiters.  

 
La superfície total de la finca, que equival amb l’àmbit del PEU és, segons amidament topogràfic: 

6.625,40 m2. 
 
D’acord amb la nota simple del Registre de la Propietat del Vendrell la finca inclosa dins de 

l’àmbit del Pla Especial és de titularitat municipal, Finca 130202 de Roda de Berà adquirida per 
l’ajuntament per cessió formalitzada en escriptura pública de data 10 d’octubre de 2005. 

 
1.5.- EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
Les edificacions i instal·lacions existents dins del recinte del CTRM són les següents: 

 
o Deixalleria Comarcal 
o Zona d’aparcament de vehicles 
o Dipòsit de subministrament de gas-oil als vehicles 
o Instal·lació per netejar els vehicles 
o Edifici de serveis (vestidors, office, sala de control i taller) 
o Moll de transferència de la fracció orgànica dels residus municipals 
 
Totes aquestes edificacions i instal·lacions existents es veuran incorporades a la proposta 

d’ordenació per tal de regular la seva ordenació i les seves possibles ampliacions. 
 
En l’àmbit del Pla especial existeixen diferents edificacions o construccions relacionades 

directament amb l’activitat del centre de tractament de residus: 
 
01. VIALITAT 

 
S’accedeix a través d’un vial consolidat en que en la seva part central de l’àmbit. A través 

d’aquest es dona accés als tres espais que funcionen actualment. Aquest vial permet l’aparcament en 
ambdós costats sempre que es garanteixi l’accés i la mobilitat dels vehicles pesats a les instal·lacions. 
 

 
02. DEIXALLERIA SUPRAMUNCIPAL 
 

Entrant a l’esquerra es troba la deixalleria supramunicipal que actualment es troba consolidada i 
en ple funcionament, aquesta deixalleria funciona a traves d’un accés on s’hi troba la bàscula de pesatge 
soterrada, unes  oficines de control (actualment en forma de dues casetes prefabricades), una rampa 
d’accés a la plataforma de buidat i una rampa de baixada d’esmentada plataforma formant un circuit 
tancat per als vehicles de descarrega usuaris de la deixalleria. 

 
La superfície total d’aquest espai seria de 1.402,76m² amb una superfície edificable de 100,00 

metres en planta baixa, equivalent al que ocupa actualment l’espai porxat i les dos cassetes 
prefabricades. L’ús que albergaria seria el vinculat a la deixalleria, principalment de vestuari i oficina. 
 
 
03. TRANSFORMACIÓ DE PODA 
 

Actualment aquest espai ocupa la totalitat de l’espai un cop finalitza el carrer, i després de 
l’operació de transformació es pretén que aquest espai sigui reduït, passant a ocupar el marge esquerra 
de la proposada rotonda. 

 
Aquesta superfície es pot veure modificada per l’espai previst per la custòdia d’animals de 

companyia, un equipament que no està creat i al que s’accediria a través de la rotonda que es proposa 
per evitar el cul-de-sac. Actualment es tracta d’una reserva d’ús en la proposta d’ordenació indicativa per 
tal de poder implantar-lo en cas que sigui necessari. 
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La superfície total d’aquest espai seria de 2.081,48 m² amb una superfície edificable de 258,00 
metres en planta baixa amb la possibilitat de creació d’una planta primera. L’ús que albergaria seria el 
vinculat a les derivades d’oficines i espais tècnics de la zona de poda i de la custòdia d’animals de 
companyia, incloent els d’oficina de gestió i altres que pugui necessitar la vinculació d’aquesta zona. 
 
04. APARCAMENT DE VEHICLES DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  
 

Actualment aquest espai d’aparcament de la flota de camions derivats dels serveis municipal que 
l’Ajuntament presta, tant de recollida de residus, com de neteja de carrers, etc... 

 
Aquest espai podria albergar un petit dipòsit de gas-oil de consum propi de la flota municipal. 
 
La superfície total d’aquest espai es de 1.211,58 m². L’ús que albergaria seria el vinculat a la 

flota de vehicles municipals, podent admetre si s’escau petit taller de reparació propi. 
 
No es contempla en aquest espai un edifici tancat, tot i que si s’escau podria albergar un edifici 

de magatzem dels vehicles. 
 
 

1.6.- INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 
 
Les infraestructures o xarxes necessàries pel funcionament del Centre de tractament de residus 
municipals són: 
 
 

a) Accessos i vials interiors 
 

L’accés al Centre de tractament de residus es realitza pel camí de l’Avenar. Des d’aqeust 
s’accedeix a un vial central que fa de distribuïdor dels diferents equipaments que es troben en aquest 
espai.  

 
El camí de l’abocador es troba asfaltat amb doble carril, sense senyalització horitzontal i una 

amplada total de 6,00m. 
 
A l’interior de les instal·lacions hi ha habilitada una zona central pavimentada de circulacions i on 

es distribueixen les diferents edificacions i instal·lacions. 
 
Els vials interiors que condueixen al dipòsit es troben arranjats amb tot-u compactat, permetent 

la correcta entrada i sortida dels vehicles. 
 

b) Abastament d’aigua 
 
Origen de l’aigua potable per al consum d’aigua potable al centre. 
 
L’aigua s’agafa del dipòsit exterior de superfície de 1500l ubicat entre els vestidors i el taller. La 

càrrega del dipòsit es realitza mitjançant un camió cisterna. 
 
Xarxa d’aigua per a les instal·lacions del centre 
 
La xarxa d’abastament d’aigua del centre parteix del dipòsit existent de 1.500 litres cap a les 

bombes existent al vestuari i es distribueix pels diferents punts de consum d’aigua de l’edifici de serveis i 
de la deixalleria. 

 
c) Aigües pluvials 
 
Aigües pluvials de cobertes i zona pavimentada de la deixalleria 
 
Les aigües pluvials de cobertes es recullen en un dipòsit i han de servir per fer la neteja dels 

vehicles de la flota municipal o al reg de les zones verdes. Tot i que la seva capacitat és suficient caldrà 
preveure la possible implantació d’un altre dipòsit per a la superfície pavimentada de la deixalleria. 
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Les aigües pluvials d’escorrentia, recollides en una major part per la zona d’aparcament de 

vehicles i els vials es canalitzen superficialment, mitjançant pendents del paviment. 
 

d) Prevenció d’incendis 
 

 
El Centre de tractament de residus municipals disposa de les següents mesures de protecció 

contra incendis en les diferents parts que composen la instal·lació: 
 
o Exterior deixalleria 

 1 boca d’incendi. 
 

o Deixalleria Comarcal 

 2 extintors portàtils. 

 Enllumenat d’emergència. 
 

o Edifici de serveis:  

 1 extintors portàtils. 

 Enllumenat d’emergència. 
 

o Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers: 
 

 Amplada general de camins:  
       Camí d’accés al CTRM des del camí de l’Avenar disposa d’una amplada mitja de 6 
m.   

 Altura gàlib  
       En general al llarg dels camins es manté una altura mitja de gàlib de 4,5 m. 

 Zones de curvatura  
       En general els dos camins no disposen de zones de curvatura tancades. 

 
 

e) Xarxa d’aigües residuals 
 
Descripció dels punts de generació d’aigües residuals. 
 
Aigües residuals rentador de vehicles 
 
Les aigües residuals només provenen del rentador de vehicles i són generades al netejar els 

vehicles de recollida de residus del municipi i l’aigua de la pluja que es recull en aquesta zona 
pavimentada. S’ha de tenir en compte que si plou no es realitza mai la neteja de vehicles. Estacionalitat: 
els vehicles es netegen amb la mateixa freqüència independentment de l’època de l’any.  

 
Al tractar-se d’aigües grises no s’aboquen a cap llera pública ni tenen cap tractament. 

 
 

 
1.7. RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT I FONAMENT LEGAL 
APLICABLE 
 

a) Introducció: 
 

El planejament de rang superior és el Pla General Municipal del Municipi de Roda de Berà, 
convenientment tramitat i aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en 
data 8 de novembre de 1995. 

 
b) Superfície total de la finca i àmbit del PEU: 6.625,40 m2. 

 
Es tracta del valor obtingut a través d’un aixecament topogràfic. 
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c) Classificació i qualificació urbanística de la finca 

 
Classificació =     Sòl No urbanitzable 
Qualificació  =     Finca qualificada com a no urbanitzable. 
 

 

Municipi 43131 Roda de Barà  RPUC:    

 Classificació 

  Codi Ajuntament  SNU  Sòl no urbanitzable (*) 

  Codi MUC  SNU  Sòl no urbanitzable  

 Qualificació 

  Codi Ajuntament  SNU  Sòl no urbanitzable  

  Codi MUC  N1  No urbanitzable, Rústic  

 Planejament territorial 

   Pla territorial parcial del Camp de Tarragona Consulta:  

 Planejament general 

  Expedient Tipus Mapa RPUC Normes 

  1994/490/T Pla general d'ordenació urbana 
   

  1999/1008/T Modificació de pla general d'ordenació 
   

  1999/1009/T Modificació de pla general d'ordenació 
   

  2001/63/T Modificació de pla general d'ordenació 
   

  2005/20265/T Modificació de pla general d'ordenació 
   

 

  

Consulteu al RPUC el llistat complert dels expedients vigents 

del municipi 

RPUC:  

 
Cal tenir present que actualment hi ha en tràmit una modificació puntual en relació a l’article 122 

que un cop aprovat definitivament permetrà l’aprovació definitiva del PEU, i que modificarà el codi de 
l’ajuntament. 

 

 
 
 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&set-locale=ca&municipiSel=43131
http://ptop.gencat.net/muc-visor/AppJava/home.do?any=1994&numero=000490&demarcacio=T&set-locale=ca
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=b7feaa49ca9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b7feaa49ca9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=cc46b53d8de58210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&set-locale=ca&codintExp=27830&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=downloadDocument&set-locale=ca&documentId=45873
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&set-locale=ca&codintExp=32515&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&set-locale=ca&codintExp=32515&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&set-locale=ca&codintExp=32516&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&set-locale=ca&codintExp=32516&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&set-locale=ca&codintExp=21193&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&set-locale=ca&codintExp=21193&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&set-locale=ca&codintExp=224293&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&set-locale=ca&codintExp=224293&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&set-locale=ca&municipiSel=43131
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d) Planejament d’abast territorial 

 

Els plans de Planejament d’abast territorial supramunicipal que afecten a l’àmbit municipal de la 
Roda de Berà que s’han de tenir en compte són; 

 
Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 
 
El Pla Territorial General de Catalunya va ser aprovat per la Llei 1/95, que defineix els objectius 

d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que 
emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als 
espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida 
semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin. 

 
El PTGC defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, on el municipi de Roda de 

Berà es troba en l’àmbit d’aplicació del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 
 
Atenent a les determinacions de caràcter ambiental que s’estableixen a la Normativa del Pla 

territorial parcial del Camp de Tarragona, i al interès públic de les activitat i instal·lacions, es garanteix, tal 
i com es justifica en la documentació d’aquest Pla, que aquestes no afecten als valors que es 
protegeixen. 

 
 
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
 
Aprovació definitiva 
En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial 

parcial del Camp de Tarragona. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5559, de 3 de febrer de 2010, a l'efecte de la seva 
executivitat immediata. 

 
Àmbit 
Comprèn les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el 

Priorat i el Tarragonès. 
 
En conclusió, podem dir que el projecte exposat en aquest document segueix els criteris de 

planejament establerts pels sistemes d’espais oberts. 

 
 
 
 

Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 
 

 
Roda de Berà, municipi de 16,23  km², limita al nord amb els termes municipals 

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

 
La semblança de l'aspecte físic i de l'evolució històrica dels territoris de Sant Vicenç de Calders, 

Roda de Berà i Creixell ha permès a geògrafs i a historiadors parlar de la subcomarca de Berà. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5559/10007014.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5559/10007014.pdf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bonastre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Albinyana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Vicen%C3%A7_de_Calders
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vendrell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creixell
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Subcomarca_de_Ber%C3%A0&action=edit&redlink=1
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El punt més oriental de Roda de 

Berà és al límit del Francàs amb la línia de 
costa, exactament a 1º 29’ 45" 37 longitud 
est. Mentre que el més occidental és a 1º 26’ 
10" longitud est, just a la bifurcació de 
les línies de ferrocarril de Valls i Reus, una 
mica més enllà de l'estació vella de Roda de 
Berà. El punt més septentrional és a l'indret 
conegut com els Quatre Termes, a 42º 12’ 
35" latitud nord, i el més meridional, a la 
platja de cal Cinto, just tocant a la platja de 
Creixell, exactament a 41º 9’ 53" latitud nord. 

 
S’entén com a paisatge “l’àrea, tal 

com la percep la població, el caràcter de la 
qual és resultat de la interacció de factors 
naturals i/o humans”.(Conveni europeu del 
paisatge) 

 
Els paisatges de Catalunya estan en 

procés d’estudi, i és realitzaran diferents 
catàlegs de paisatge, de set zones que 
correspondran a les set regions en que 
quedarà organitzada, en un futur, l’estructura 

política administrativa de Catalunya. El catàleg de paisatge del Camp de Tarragona va ser lliurat al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d’octubre de 2006 i aprovat inicialment el 22 
de juliol de 2008 i es va sotmetre a informació pública des del 31 de juliol fins el 31 d'octubre de 2008). 
Actualment es troba pendent d'aprovació definitiva per part del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

 
La zona on s’ubicarà la nova instal·lació es troba en la zona definida com a “Bai Gaià” (Unitat 23) 

en el catàleg de paisatge de Camp de Tarragona. 

 

 
UNITAT 23. Baix Gaia 
 
Trets distintius: 

o Relleu de serres ondulades i turons de baixa altitud. 

o El riu Gaià i els torrents que li són tributaris articulen el sector oriental del Baix Gaià. 

o Un mosaic de pinedes i grans urbanitzacions caracteritza el paisatge del sector 

occidental del Baix Gaià, entre els Pallaresos i la línia de costa. 

o L’agricultura té una presència important als sectors nord i de llevant del Baix  Gaià. 

o Predominen els conreus llenyosos, els avellaners principalment. 

o Els espais naturals més valuosos es localitzen a la faixa costanera. 

o L’espai litoral del Baix Gaià està sotmès a una dinàmica molt intensa de creixement 

urbanístic, en alguns casos sense tenir en compte la integració en el paisatge. 

o Els boscos que s’estenen entre els nuclis de Sant Pere i Sant Pau i les urbanitzacions de 

cala Romana i residencial Monnars posseeixen un alt valor social i recreatiu, a causa de 

la seva proximitat a la ciutat de Tarragona. 

o El litoral del Baix Gaià és una zona de pas de grans infraestructures de comunicació. 

 
Evolució històrica del paisatge: El paisatge tradicional del Baix Gaià era un paisatge format per 

un seguit de clapes de vegetació, natural o cultivada, que canviava cromàticament al llarg de les 
estacions de l’any. Escampats en aquest territori, que arribava arran del mar, els pobles i les masies es 
comunicaven amb una xarxa de camins densa, però gens impactant sobre l’estètica del paisatge. 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnies_de_ferrocarril_de_Valls&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27estaci%C3%B3_vella_de_Roda_de_Ber%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27estaci%C3%B3_vella_de_Roda_de_Ber%C3%A0&action=edit&redlink=1
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En els darrers temps el paisatge ha experimentat canvis radicals, que s’accentuen en alguns 
sectors del Baix Gaià. Al sector de majors pendents, tingué lloc el procés d’abandonament de les terres 
de conreu, la qual cosa provocà una modificació del paisatge agrari. Al sector més planer proper al litoral, 
els conreus s’han anat mantenint en àmplies franges; excepte als entorns dels nuclis del litoral, on els 
camps han estat i segueixen sent substituïts per edificacions. 

 
Dinàmica actual del paisatge El Baix Gaià ha conegut una profunda transformació les darreres 

dècades, especialment en el sector litoral. A Altafulla, Creixell i Roda de Barà els càmpings i les 
urbanitzacions no només han colonitzat la façana marítima sinó que aquestes darreres s’han estès pels 
turons i les baixes serres interiors. La disminució de l’activitat agrícola ha estat molt acusada els darrers 
anys. Els factors que han intervingut de manera decisiva en la transformació del paisatge són els 
següents: 

 
Transformació econòmica de l’àrea de Tarragona. L’augment de la població i la pressió 

conseqüent ha portat a un urbanisme que ha afectat a la totalitat del territori. 
 
Canvis en la política agrària. És conseqüència del canvi en l’orientació econòmica de Catalunya. 

Foren abandonades les terres marginals i aquelles que no eren aptes per la reconversió. Darrerament la 
PAC s’ha mostrat com un dels factors més importants de canvi paisatgístic a les àrees rurals. 

 
Increment del turisme. El fenomen de massificació turística no ha arribat per igual a tot el Baix 

Gaià, però de manera indirecta afecta a la totalitat del territori en major o menor mesura. 
 
Construcció d’infraestructures: Cal esmentar l’autopista i l’AVE entre les vies de comunicació de 

més gran impacte que travessen el Baix Gaià. També és destacable la xarxa de carreteres ampliada i les 
tres línies de ferrocarril, entre les quals una està abandonada mentre que les altres dues es troben en 
procés continu de manteniment i remodelació. 

 
 

f) Legislació i Marc legal aplicable: 
 

o Normes del Pla General Municipal de Roda de Berà, de 8 de novembre de 1995. 
o Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 
o 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 - DOGC 6077, de 29.2.2012; correcció d’errada al 
DOGC 6087, de 14.3.2012. 

o Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 29.7.2011. 
o Pla territorial parcial de Ponent, aprovat el 24/07/2007 i publicat al DOGC 4982 de 

05/10/2007. 
o Llei 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
o Llei 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental. 
o Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 
 
 
g) Dades obtingudes del TRLU 1/2010 amb les modificacions introduïdes pel DL 3/2012. 
 
TRLU 1/2010 - DL 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. 
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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. 

 
 
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. 
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. 

 
Article 67.  
 

Plans especials urbanístics de desenvolupament 
 
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic 
general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir les finalitats 
següents: 

a) La protecció del medi rural i del medi natural. 
b) La protecció de béns catalogats. 
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c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de 
protecció. 
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el 
planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari 
i la titularitat pública o privada. 
e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics. 
f) L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic 
derivat. 
g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què fan 
referència els articles 
47.3 i 50. 
h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4. 
i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament 
de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística 
municipal. 
j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals. 
k) Qualsevol altra finalitat anàloga. 

2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el 
planejament territorial o en el planejament urbanístic general han d’ajustar llurs determinacions a 
les del pla que desenvolupen. 
 
3. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el 
planejament territorial o en el planejament urbanístic general no poden substituir en cap cas el 
pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la 
qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden modificar els elements fonamentals de 
l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi poden alterar altres determinacions 
del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a 
assolir la finalitat que els justifica. 
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ I ORDENACIÓ 

 
 
 

2.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL PLA ESPECIAL. 
 
 Tal i com s’ha esmentat en els punts anteriors, la conveniència i oportunitat de desenvolupar el 
present Pla especial es justifica de forma preferent per raó d’utilitat pública i d’interès social de la 
regularització de l’actual centre de tractament de residus municipals de Roda de Berà i a la vegada 
plantejar l’ampliació dels equipaments al seu entorn. 
 

En conseqüència, en el present Pla Especial Urbanístic s’ha tingut en compte les determinacions, 
tant formals com substantives, fixades per la TRLUC, pel  RLUC i el PTPCT. És per això, que respecte 
dels usos i paràmetres bàsics; 
 

- El PEU regularà de forma detallada els paràmetres bàsics de l’edificació i de l’ordenació, 
possibilitant en el seu moment l’atorgament de llicències: definint-se els paràmetres bàsics de 
l’ordenació de volums. També s’assenyalen en els plànols d’ordenació les zones d’edificació, de 
pavimentació i de circulació, com a proposta d’ordenació indicativa, pendent de concretar-se en 
l’aprovació inicial. 

 
- Respecte la documentació del PEU: La documentació que integra el present Pla Especial 

Urbanístic s’ajusta íntegrament a la requerida per al TRLUC i el RLUC en la fase d’Avanç de pla. 
 

A les ordenances reguladores i a la documentació gràfica del Pla Especial Urbanístic es 
determinaran els usos i els paràmetres de l’edificació, així com els paràmetres bàsics de l’ordenació 
proposada que tindran la consideració d’obligatòries o d’indicatives. 
 

Un cop aprovat el Pla, la seva execució es durà a terme mitjançant la tramitació dels corresponents 
projectes d’obres i d’activitats amb els condicionants o compromisos derivats de les prescripcions del 
propi Pla Especial Urbanístic. 
 
 

2.2.- CRITERIS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 
 

L’ordenació indicativa que es proposa en l’avanç del present Pla especial urbanístic es realitza des 
de tres vectors: la urbanística, l’ambiental i la paisatgística. S’han tingut en compte aquests vectors des 
de la fase d’anàlisi.  

 
En conseqüència tant la zonificació com les determinacions normatives comprenen tots tres 

aspectes, i així queda reflectit en el plànol d’ordenació com en les Normes urbanístiques. 
 
A partir de l’ordenació general que s’estableix, aquest Pla especial delimita quatre zones: 
- La zona de la deixalleria, 
- La zona del dipòsit de vehicles, 
- La zona de restes de poda i de custòdia d’animals de companyia. 
- La zona de sistema viari. 
 
La zona de la deixalleria es qualifica amb la clau DE. Aquesta reconeix l’espai que actualment ocupa 

la deixalleria municipal. 
 
La zona del dipòsit de vehicles es qualifica amb la clau CV. Aquest seria l’espai que ara ocupen els 

vehicles de la brigada municipal i on hi ha un espai per a la tria de residus. En aquest espai es preveu 
uns coberts que puguin protegir els vehicles de la brigada i la possible instal·lació d’un dipòsit per al 
gasoil industrial de la comarca. També es proposa la construcció dels vestidors de la brigada en un 
edifici de nova planta amb la necessitats que es derivin i amb la redacció d’un projecte d’obra. 

 
La zona de restes de poda i custòdia d’animals de companyia es qualifica amb la clau PC. En 

aquesta hi ha l’espai dedicat al tractament de les restes de la poda del municipi i una reserva per a la 
possible construcció de centre de custòdia d’animals de companyia municipal (d’altra manera 
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imprescindible per a qualsevol ens local amb la normativa vigent) comprèn el vial d’accés al Centre de 
tractament, i els terrenys necessaris per la seva millora i restauració paisatgística (Clau V.1.1), i els vials 
interns del Centre, i la previsió d’una futura connexió del Centre (Clau V.1.2). 

 
La zona de sistema viari es qualifica amb la clau SV. Aquesta reconeix l’espai que actualment ocupa 

el vial central distribuïdor i el cul-de-sac que es proposa per tal de facilitar la mobilitat de les mercaderies 
i dels vehicles per l’interior de la instal·lació. 

 

 
Quadre. Superfície de la proposta i sostre edificat 

 

 
2.3.- DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 
 

2.3.1.- zona de la deixalleria 
 
Es qualifica de zona de la deixalleria a l’espai que ara es troba ocupat per la deixalleria comarcal. 

Donat que l’àmbit territorial al que dona servei i que la superfície que ocupa actualment ja donen prou 
cobertura es considera la reserva d’espai suficient. (al voltant de 1.402,75 m2) 

 
 
2.3.2.- Zona del dipòsit de vehicles 
 
Compren els terrenys destinats a l’aparcament dels vehicles de la brigada municipal i a la reserva per 

cobrir les seves necessitat d’equipament com és els vestidors. En aquest espai també es proposa la 
construcció d’un dipòsit per tal de poder emmagatzemar el gasoil que consumeix la mateixa brigada. 

 
Aquesta zona té un superfície d’uns 1.211,58 m2, amb espai també per a l’aparcament dels vehicles 

que vagin a les oficines i dels treballadors de la brigada. 
 
També en aquesta zona hi ha reservat un espai per a la tria del rebuig que es manté en les mateixes 

consideracions en l’ordenació a l’entendre que assoleix els seus objectius. 
 
Aquesta zona es situa a l’entorn del vial principal d’entrada per tal de rebre el material i les persones i 

poder distribuir millor els vehicles per la instal·lació. 
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2.3.3.- Zona de restes de poda i custòdia d’animals de companyia 

 
Dins el Pla especial es contempla una superfície de sòl destinada a un ús que ja és existent com és 

l’espai per la tria i el compostatge de les restes de poda del municipi i possibilitats de generar una part de 
compostatge per al consum de la pròpia brigada. 

 
Aquest tipus d’instal·lacions requereixen un espai amb superfície per tenir els diferents estadis de 

compostatge de les restes de poda, però també els hi caldria la previsió de construir uns porxos i uns 
boxes per aquests estadis i que així puguin fer la barreja amb mitjans mecànics. 

 
En relació a la zona destinada a la custòdia d’animals de companyia aquesta no es precis 
 
2.3.4.- La zona de sistema viari 

 
Dins el Pla especial no es contempla la via d’accés des del camí de l’Avenar ja que des d’aquest 

s’accedeix directament a la propietat. 
 
Les infraestructures de comunicació viària del PE es centren amb els vials interns d’accés a les 

instal·lacions i el cul-de-sac que permet el canvi de sentit en l’interior de la instal·lació, sense plantejar-hi 
cap més intervenció que el seu nivell de paviment correcte i la seva secció, aconseguint unes mides 
adequades al trànsit de vehicles pesants. 

 
 

2.4.- ANÀLISI D’ALTERNATIVES. 
 

A l’hora de plantejar les possibles alternatives d’ubicació d’aquestes activitats i legalització de les 
actuals s’havia de considerar: 

 
1. Disponibilitat d’espai dins de la mateixa parcel·la i zona vallada. 
2. Bona accessibilitat pels camins existents. 
3. Distància al nucli urbà. 
4. Mínima afecció al paisatge. 
 
En referència a la capacitat de la deixalleria i de totes les instal·lacions en general s’ha realitzat 

amb concordança amb la generació de residus dels municipis de l’àmbit territorial i amb les previsions 
d’ampliació de les noves activitats proposades. 

 
Respecte a la ubicació prevista pel CTRM, l’emplaçament escollit proporciona una sèrie 

d’avantatges mediambientals destacant: 
 

- Zona afectada prèviament per l’activitat ja de deixalleria comarcal. Totes les noves construccions 
es poden fer dins de la mateixa parcel·la. 
 

- Zona amb qualificació apta per als usos proposats. 
 

- Accessibilitat i una part de la despesa d’adequació de la propietat ja realitzada i executada 
d’acord amb la legislació sectorial corresponent. 

 
- Complementarietat dels usos actuals i els previstos que fan inviable la seva ubicació en un altre 

emplaçament. 
 
Donada l’ocupació actual de la parcel·la amb l’activitat de la deixalleria es considera que 

qualsevol altra alternativa d’implantació de les activitats que van vinculades a la mateixa i que també 
suposen un servei cap al conjunt de la població no és viable, ja que amb la proposta realitzada en aquest 
document s’acaba ocupant la totalitat de la propietat amb usos complementaris. 
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3. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE LA PROPOSTA 

 
 

Una vegada descrites les infraestructures existents, s’analitza detalladament els seus dèficits i es 
descriu breument les obres de millora proposades. Cal tenir en compte que la deixalleria existent disposa 
de tots els serveis necessaris pel seu funcionament i donat que l’ampliació de les instal·lacions és un 
complement de lo existent, no es produiran canvis a nivell de serveis bàsics. 

 
 

a) Edificacions i instal·lacions 
 

Les edificacions i instal·lacions que admeten les zones es regularan mitjançant els paràmetres de 
l’ocupació, l’alçada màxima i les distàncies de l’edificació, paràmetres que configuraran una ordenació de 
la volumetria específica. 

 
Des del punt de vista d’integració en el paisatge, s’aplicaran paràmetres de respecte a la topografia 

existent i a l’impacte sobre les visuals des de l’exterior, mitjançant la regulació de l’alçada, la disposició 
sobre el terreny i el tractament de les cobertes i els colors. 

 
 

b) Usos 
 

La proposta estableix una regulació genèrica dels usos en l’àmbit del Pla especial relacionades amb 
les activitats per a la gestió de residus, que estarà emmarcada en els Plans i Programes de gestió de 
residus de Catalunya, compatibles amb l’existència d’un entorn mediambiental i paisatgístic que es 
protegeix i potencia, a més de les activitats agrícoles. 

 
Per a cada una de les zones es fixaran els usos globals i els específics. Es considera que amb 

aquesta assignació d’usos genèrics quedarà suficientment ordenat l’àmbit, i no es precisa de major 
concreció atenent a la constant evolució de les tecnologies i tractament actual dels residus. 

 
 

c) Serveis 
 

Abastament d’aigua i sanejament 
 
No es contempla ampliar les condicions del sistema d’abastament d’aigua ni el de sanejament. 
 

o Abastament d’aigua. 
 
En cap cas es pot utilitzar com a aigua per a consum humà, l’aigua captada directament de les 

teulades. 
L’aigua potable dels treballadors de l’empresa haurà de procedir d’aigua embotellada o de 

subministradors externs degudament autoritzats. 
 

o Sanejament 
 
No es pot realitzar qualsevol abocament al Domini Públic Hidràulic en el Pla Especial, ja sigui de 

forma directa o indirecta. 

 

Subministrament elèctric 
 
No es contempla ampliar les condicions del sistema ni la potència del subministrament elèctric. 

 
Protecció contra incendis 
 
Es mantindran els mitjans d’extinció d’incendis, les condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers 

i la franja de protecció de forest existents. 
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4. NORMES URBANÍSTIQUES 

 
En el document d’avanç no s’incorporen les normes urbanístiques que si es completaran en la fase 

següent d’aprovació inicial. 
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5. PLA D’ETAPES 

 
 
Tal i com es justifica a la Memòria del Pla, un dels principals objectius del Pla és descriure les 

instal·lacions existents i determinar l’àrea destinada a l’ampliació dels usos complementaris, fixant les 
condicions d’implantació de les edificacions que siguin necessàries. També es contemplen 
determinacions que regulen les altres zones proposades. 

 
Atès que la deixalleria existent està en funcionament no s’estableix un pla d’etapes, considerant que 

l’evolució del desenvolupament del PEU ve fixat per l’entrada de residus al Centre i de les disponibilitats 
de les inversions necessàries. Així mateix per a la resta d’instal·lacions i equipaments proposats no 
existeix un indicador temporal, ja que la seva execució dependrà de les necessitats d’equipament i de les 
possibilitats de finançament. 
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6. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 
 

La viabilitat econòmica d’aquest Pla Especial es determina en funció dels recursos de finançament 
de les administracions compromeses que inclouen aquesta actuació en els seus programes de gestió de 
residus. 

 
L’actual deixalleria i gestor de residus és econòmicament sostenible, les despeses que se’n deriven 

de la seva gestió es compensen amb els ingressos de les quotes dels Ajuntaments de l’àmbit territorial 
d’acord amb la gestió que es porta des del Consell Comarcal. Tot i així caldria plantejar la possibilitat de 
la venta dels residus obtinguts en la recollida selectiva o en el procés de triatge. 

 
Atès que la deixalleria és existent i que les principals inversions en infraestructures, instal·lacions i 

edificacions es troben executades aquesta situació fa viable el desenvolupament del PEU.  
 
La resta d’instal·lacions s’executaran quan siguin viables econòmicament i necessàries a nivell de 

gestió de residus o d’equipaments municipals. Per tant es consideren una previsió de futur i no es preveu 
la seva execució a curt ni a mig termini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roda de Berà, 3 de desembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Pascsl Abadias 
Arquitecte 
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