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1.  DADES BÀSIQUES 

 

 

Promotor 
Josep M. Mir Folch 
 
Autor del Pla Especial Urbanístic 
Núria Gassó Aragonès 
Arquitecta 
 
Autor de l’EIIP 
J. Antoni López Chivrall 
Geògraf 
 
 
 
 

 Base legal 
Articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, de 
19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d’impacte i integració paisatgística. 
Articles 46 i 47 del Decret legislatiu 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme. Articles 47 i 48 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificats per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
Article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 
 

 

Situació 
L’àmbit d’actuació del Pla especial es 
localitza al paratge conegut com Mas 
de Llamberet, situat al límit sud-oest 
del terme municipal de Montbrió del 
Camp i tocant l’extrem nord-oriental 
del terme de Mont-roig del Camp, 
ambdós municipis pertanyents a la 
comarca del Baix Camp, província de 
Tarragona 
 
Àmbit d’actuació 
Superfície formada pel conjunt de 
dues finques rústiques del terme 
municipal de Montbrió del Camp: 
Polígon 10, Parcel·la 26 
Polígon 10, Parcel·la 11 
 

 Accés 
L’accés a les finques es realitza al P.K. 12+322 de 
la carretera T-310 pel seu pas entre les 
poblacions de Montbrió del Camp i Mont-roig 
del Camp  
 
 
 
 
 
 
Superfície transformada 
El Pla Especial comprèn una superfície total de 
39.283 m2, formada per la totalitat del conjunt 
de les dues parcel·les. 
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Síntesi de l’actuació 
El Pla especial pretén l’ordenació de el sòl afectat per l’ampliació de l’activitat de turisme rural 
que es porta a terme al Mas de l’Hereu afegint nous usos esportius i d’esbarjo que 
complementaran l’actual oferta d’allotjament rural. 
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2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

L’àmbit geogràfic del Pla Especial Urbanístic comprèn una superfície total de 39.283 m2 formada 

principalment pel conjunt de dues finques rústiques ubicades al paratge conegut com Mas de 

Llamberet, situat al límit sud-oest del terme municipal de Montbrió del Camp i tocant l’extrem 

nord-oriental del terme de Mont-roig del Camp, ambdós municipis pertanyents a la comarca del 

Baix Camp. 

 

 

SITUACIÓ 
 

Província: Tarragona 
Comarca: Baix Camp 
Municipi: Montbrió del Camp 
 
Paratge: Mas de Llamberet, situat al sud-est del terme 
municipal de Montrió del Camp 

 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

L’accés a les finques es realitza al P.K. 12+322 de la carretera T-310 pel seu pas entre les 

poblacions de Montbrió del Camp i Mont-roig del Camp, on just a mà dreta es troba senyalitzat 

l’entrador del camí que, a pocs metres, porta fins a l’emblemàtica construcció del segle XII 

anomenada Mas de l’Hereu i la torre de la qual corona l’àmbit d’actuació. 
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Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

MAPA TOPOGRÀFIC DE L’EMPLAÇAMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTOFOTOMAPA DE L’EMPLAÇAMENT 

 
 
 
 
 

 

 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’USOS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA FINCA MAS DE L’HEREU, DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

 

 

 - 5 - 

 

Els nuclis de població més importants propers a l’emplaçament de l´àmbit del Pla Especial 

Urbanístic són, al nord, les poblacions de Riudecanyes i Botarell, al nord-est, la de Montbrió del 

Camp, a l’est, la de Vinyols, al sud-oest, la de Mont-roig del Camp i, a l’oest i nord-oest, les de 

l’Arbocet i Vilanova d’Escornalbou respectivament.   

 

 

 

Població Situació 
Distància en 

línia recta 

Trajecte amb vehicle per carretera 

Distància Temps Itinerari 

L’Arbocet Oest 1,6 Km 3,4 Km 5 min. T-310, T-321 

Montbrió del Camp Nord-est 2,5 Km 3,4 Km 6 min. T-310, T-312 

Mont-roig del Camp Sud-oest 2,9 Km 3,3 Km 6 min. T-310, T-310z 

Riudecanyes Nord 3,1 Km 7,5 Km 12 min. T-310, T-312, T-313 

Botarell Nord 3,3 Km 5,5 Km 9 min. T-310, T-312, T-313, T-320 

Vilanova d’Escornalbou Nord-oest 3,7 Km 5,3 Km 7 min. T-310, T-321, T-343 

Vinyols Est 4,8 Km 7,2 Km 8 min. T-310, T-312, T-314, TV-3103 

  Poblacions en ordre de proximitat en línia recta 
 
 

NUCLIS DE POBLACIÓ PROPERS 
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3. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DEL PAISATGE 

3.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL 

PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE 
TARRAGONA 

Aprovat definitivament pel Govern de Catalunya 
el dia 12 de gener de 2010. Publicat al DOGC 
núm.5559 de 3 de febrer de 2010. 

 
 
Categoria: 
Sòl de protecció 
territorial 
 
Subcategoria: 
Sòl d’interès agrari 
i/o paisatgístic 

 
 

 

PE 
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Articulat: 

Els sòls de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic definits pel PTP es regulen al títol 

II de les normes d’ordenació territorial referents al sistema d’espais oberts: 

L’article 2.8 defineix el sòl de protecció territorial com aquell que el Pla no considera 

imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, 

condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible 

transformació, com és el cas de l’interès agrari i/o paisatgístic establert per a àrees d’activitats 

productives agràries de significació territorial, i que alhora són terrenys que aporten paisatges 

valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que, per estar molt poc 

contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com espais no 

urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 

L’article 2.9 que regula el sòl de protecció territorial determina que ha de mantenir 

majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de ser classificat 

com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal, llevat dels casos que es 

preveuen en aquest article i que, referits al sòl d’interès agrari i/o paisatgístic en el seu apartat 

5.a, permeten entre altres i de manera excepcional i amb especial consideració del valor del lloc 

que es proposa transformar, de les alternatives possibles i de la integració paisatgística 

necessària, actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla mitjançant el procediment que 

estableix l’article 1.14. 

L’apartat 2 de l’article 2.9 determina també que el sòl de protecció territorial resta subjecte a 

les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme i a les condicions 

que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sòl de 

protecció territorial que s’especifiquen en la memòria del Pla. Així mateix, s’han de tenir en 

compte les recomanacions que s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article referides al tipus 

d’intervenció per tal d’autoritzar les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la 

legislació urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial.  

L’article 2.5 sobre edificacions, instal·lacions i infraestructures en espais oberts classifica en tres 

categories les que es poden ser admissibles en tot tipus d’espais oberts, establint el tipus A per 

a aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic, tipus B per a les que no 

aporten qualitat al medi natural i paisatgístic, i tipus B per a les d’interès públic, d’acord amb la 

legislació vigent, i que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. Dins el tipus B inclou “les que no 

contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat,  tractant-se d’edificacions 

sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per a activitats agràries 

intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial d’una finca gran i altres edificacions 

o instal·lacions d’interès privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta 

d’activitats no prohibides per la legislació urbanística però que no poden ser incloses en el tipus 

A”. 

D’aquesta manera, per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures que no 

aporten qualitat al medi natural i paisatgístic en els espais oberts (tipus B), i segons l’exposat a 

l’apartat 3 de l’article 2.9, li correspondria, pel que fa al sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, la 

recomanació d’autorització especialment condicionada a la seva correcta integració 

paisatgística i inserció territorial, amb factor favorable si forma part d’una finca molt més gran 
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que l’espai que ocupa i contribueix de forma demostrable a la viabilitat del conjunt de l’activitat 

agrària que manté la qualitat de la finca.  

L’apartat 4 de l’article 2.9 determina que aquestes autoritzacions han d’observar, a més, els 

criteris generals i les normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen al propi apartat, 

concretant que: 

a) Per a l’autorització de les edificacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la possibilitat 

que s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització 

d’edificacions existents. 

b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la seva localització i 

característiques, afectin el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl 

d’acord amb la tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial. 

c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o 

paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla estableix 

en aquesta matèria. 

d) L’aprovació de les Directrius del paisatge corresponent a l’àmbit del Pla comporta la 

incorporació de criteris i normes addicionals a les recomanacions assenyalades en 

l’apartat anterior. 

e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha 

de complementar, si s’escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò 

que sigui d’aplicació. 

 

Al títol VI de les normes d’ordenació territorial referents al paisatge, apareixen altres articles 

rellevants de cara a la redacció del Pla Especial: 

L’article 6.2 sobre condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals 

detalla les consideracions que han de prendre els projectes de transformació del territori rural 

en relació amb el manteniment de la parcel·lació, els marges, la xarxa de drenatge, els camins, 

etc. 

L’article 6.3 sobre condicions generals per a les edificacions aïllades estableix l’harmonització, la 

mimesi/ocultació i, excepcionalment, la monumentalització com a estratègies d’integració en el 

paisatge, així com també determina un seguit de condicionants per a les edificacions aïllades 

considerant un seguit de prescripcions relatives a la implantació, el perfil territorial, la proporció, 

el pendent, la parcel·la, les distàncies, les façanes i cobertes i la vegetació, d’obligat compliment 

d’aplicació tant per a les construccions de nova planta com per als procediments de renovació, 

rehabilitació o reconstrucció de les edificacions existents. 
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3.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

Aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona el dia 05 de maig de 2011. Publicat 
al DOGC núm.5993 de 27 d’octubre de 2011. 

 
   Classificació:  

SNU - sòl no urbanitzable 
 
Qualificació: 
SPE - sòl de protecció especial. 
SF    - sòl forestal. 
 

 

 

Articulat: 

L’article 91 de les normes urbanístiques del POUM defineix el Sòl No Urbanitzable com aquell 

que comprèn terrenys que es caracteritzen per una voluntat de mantenir les condicions naturals 

i el caràcter pròpiament rural, objectius per als quals gaudiran d’una especial protecció. En 

aquest sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els usos 

contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. 

L’article 110, referent a establiments de turisme rural en Sòl No Urbanitzable, admet la 

implantació de construccions destinades a turisme rural o de càmping autoritzades pel POUM, 

que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic que estableixi 

PE 
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l’ordenació i les condicions d’implantació de l’actuació. Aquest pla especial ha de regular la 

superfície de l’actuació, l’emplaçament, ocupació, alçades i la resta de paràmetres de les 

edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració 

paisatgística que ha d’incorporar. 

L’article 114 estableix les zones que el POUM defineix dins el Sòl No Urbanitzable, entre les quals 

apareixen les incloses a l’àmbit d’actuació; sòl de protecció especial SPE i sòl forestal SF. 

L’article 119 defineix com a sòl de protecció especial els àmbits d’influència de les rieres, com 

són, entre altres, els terrenys propers a la Riera de Riudecanyes i que tenen la finalitat de 

potenciar el seu paper d’elements estructuradors de la matriu agrària i de connectors i refugis 

biològics. En quant a les condicions d’ús, en general es permeten els usos agrícola, ramader i 

forestal, mentre que per als usos hoteler, sanitari, sociocultural, docent, restauració, recreatiu i 

esportiu hauran d’estar recollits com a usos admesos en el catàleg de masies i construccions en 

sòl no urbanitzable i/o tramitar-se d’acord als procediments establerts en el TRLUC i en el RLU. 

Es limitaran els usos que no corresponguin amb els usos tradicionals i puguin alterar els seus 

valors paisatgístics i medi ambientals, sent preceptiva l’existència d’un estudi paisatgístic i 

mediambiental per a la implantació de nous edificis, activitats o ampliació de les existents. 

L’article 121 qualifica com a sòl forestal els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, 

de matolls i d’herbes. En quant a les condicions d’ús, en general es permet l’ús forestal i 

l’agrícola-ramader compatible amb la vegetació existent, prohibint-se la plantació intensiva 

d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

L’article 122, inclòs al títol IV que fa referència al Pla Especial de protecció del patrimoni, 

determina que, a l’espera de la redacció d’aquest Pla Especial de protecció del patrimoni i/o 

d’un Catàleg de Masies i elements en Sòl No Urbanitzable, el POUM defineix un catàleg o 

inventari que enumera elements que pel seu interès arqueològic, històric, artístic, paisatgístic o 

arquitectònic, han de disposar, de manera urgent, d’una especial protecció. Aquest catàleg 

inclou el Mas de l’Hereu, ubicat dins l’àmbit d’actuació del Pla Especial Urbanístic objecte del 

present estudi, com a construcció interessant per la seva estructura i antiguitat, considerant 

com a ús habitual el mateix que desenvolupa actualment –residència permanent combinada 

amb turisme rural-, acceptant-se també l’ús de restauració i oci en la pròpia edificació de la 

masia i en el seu entorn immediat i sempre relacionats amb l’activitat de turisme rural per tal 

de complementar les activitats descrites.  
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3.3. CATÀLEGS DEL PAISATGE 

CATÀLEG DE PAISATGE DEL CAMP DE 
TARRAGONA 

Aprovat definitivament per l’antic Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques el 19 de maig 
de 2010. Edició desembre 2012. 

 
   Unitat de paisatge: 

UP-18 Plana del Baix Camp 

 

Característiques del paisatge:  

La Unitat de Paisatge 18 Plana del Baix Camp presenta un relleu planer gairebé horitzontal i 

lleument basculat cap al mar, caracteritzat per una xarxa de torrents de traçat paral·lel que 

drena les aigües directament cap al mar. 

Els espais naturals ocupen molt poca extensió i estan formats per clapes de pinedes de pi blanc 

i pi pinyer localitzades entre els conreus i la vegetació de les ribes dels torrents i rieres i d’alguna 

zona humida. No obstant, el paisatge és dominat per un mosaic agrícola molt divers i heterogeni 

on predominen els conreus llenyosos d’oliveres, avellaners, ametllers, garrofers i vinya, que 

s’alternen amb conreus de fruiters i hortalisses de regadiu. La llarga tradició d’aquesta activitat 

agrícola va permetre la proliferació de diferents masies o masos que destaquen per la seva 

grandària, monumentalitat o peculiaritat. 

En general, els nuclis de població mantenen un caràcter i una fisonomia rurals, que contrasta 

amb la proliferació de polígons industrials i naus comercials localitzats sobretot a les entrades 

dels nuclis urbans, per la qual cosa es fan molt visibles als usuaris de les vies de comunicació. 

PE 
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Objectius de qualitat: 

En rellevància amb l’actuació prevista, un dels objectius que persegueix el catàleg del paisatge 

del Camp de Tarragona és el de mantenir uns paisatges naturals de qualitat que compaginin 

l’activitat agropecuària, d’extracció i aprofitament sostenible dels recursos naturals i l’ús turístic 

i de gaudi. També pretén una gestió del sòl no urbanitzable on les actuacions permeses 

(equipaments d’interès públic, explotació de recursos naturals, construccions agràries, i 

reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals...) contribueixin a emfasitzar els paisatges 

per mitjà d’una bona integració en l’entorn tant de les construccions com dels espais lliures 

associats. 

Sumat a aquests objectius de qualitat paisatgística, d’aplicació a tot l’àmbit territorial del Camp 

de Tarragona, a la present unitat UP-18 Plana del Baix Camp es particularitzen els següents 

objectius de qualitat: 

OQP1: Un paisatge agrari que mantingui les infraestructures rurals de captació i 

emmagatzematge d’aigua i que conservi, pel seu valor agrícola, les zones amb sòls més fèrtils. 

OQP3:  Un patrimoni urbanístic i arquitectònic de les poblacions petites i rurals, això com de les 

grans masies i molins, revalorat i amb uns trets identitaris que siguin respectats pels futurs 

creixements. 

OQP4: Unes edificacions i instal·lacions en espais oberts, regulades, ordenades i ben integrades 

en el paisatge rural tradicional. 
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4. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

4.1. DESCRIPCIÓ I COMPONENTS 

L’emplaçament del Pla Especial s’emmarca dins la unitat de paisatge 18 Plana del Baix Camp 

definida per l’Observatori del Paisatge al seu Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 

(aprovat definitivament per l’antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de 

maig de 2010). 

 

Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 

 

Aquesta unitat ocupa part de la zona central de la comarca del Baix 

Camp i una petita franja del límit oest del Tarragonès. 

Amb una superfície de 12.688 hectàrees, administrativament forma 

part del territori de varis municipis: l’oest de Reus, nord-oest de Vila-

seca, Riudoms, nord de Vinyols i els Arcs i de Cambrils, Montbrió del 

Camp, Botarell, sud de les Borges del Camp, est de Vilanova 

d’Escornalbou i est de Mont-roig del Camp.  

PE 
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La Plana del Baix Camp presenta una geomorfologia planera, amb suau declivi cap al mar i 

drenada per un conjunt de torrents i rieres de traçat paral·lel i curs fluvial intermitent, entre les 

que destaquen les rieres de Riudoms, Alforja i Riudecanyes. 

Aquestes característiques orogràfiques, lligades a unes propícies condicions hidrològiques que 

han permès implantar el regadiu, han facilitat des d’antic el desenvolupament de l’agricultura i, 

per tant, la intensa humanització del territori. En aquest sentit, el paisatge de la Plana del Baix 

Camp és un gran mosaic de conreus de producció d’avellaners, ametllers, oliveres i garrofers 

que, juntament amb la producció hortícola i de fruiters com el presseguer i el taronger, 

cobreixen més de tres quartes parts de la seva superfície, deixant relegada l’escassa vegetació 

natural a indrets de dificultós treball de la terra, com és el cas de les pinedes de pi blanc i brolles 

d’estepes i brucs localitzades principalment a la franja nord-oest, on es fan latents els primers 

contraforts de les serres de Riudecanyes i d’Escornalbou, i també formant algunes petites clapes 

disperses entre els conreus i que, juntament amb els canyars i bardisses d’esbarzer i roldor, 

formen la vegetació de ribera que ressegueix el curs dels barrancs i torrents. 

No obstant el paisatge eminentment agrícola, la seva imatge no és homogènia donat els canvis 

de tipologies de conreu, de grandàries dels camps i de marges de conreu , que provoquen una 

contínua variació de textures, colors i alçades, originant un mosaic paisatgístic de gran diversitat 

i complementat per la presència de construccions de diversa tipologia lligades tant a la 

producció agrícola com a l’avicultura i ramaderia.  

Pel que fa a les infraestructures, destaca la concentració en traçat paral·lel de l’autopista AP-7, 

l’autovia A-7 i el corredor ferroviari del Mediterrani, aquest últim actualment en construcció, 

que fan de límit sud amb la unitat Litoral del Camp i han tingut un paper primordial en la 

contenció de la urbanització provinent dels nuclis litorals. La resta de la xarxa viària està formada 

majoritàriament per carreteres secundàries de caràcter local, com la carretera de Riudecanyes 

a Cambrils (T-313 i T-312) que creua la unitat transversalment de nord-oest a sud-est o la 

carretera de Reus a les Planes del Rei (T-310) que ho fa de nord-est a sud-oest, així com també 

per una important malla de camins rurals que donen accessibilitat a la major part del territori, 

qüestió que ha contribuït en gran mesura a transformació del paisatge. 

Els nuclis de població mantenen un caràcter i una fisonomia rurals. Tanmateix, la presència de 

polígons industrials i naus comercials localitzades sobretot a les entrades dels nuclis de població, 

com els de les Borges del Camp, Riudoms i Mont-roig del Camp, trenquen amb el paisatge rural 

característic de l’entorn on s’ubiquen.  

Altres activitats econòmiques, com és el complex hoteler amb infraestructures termals i 

recreatives que ocupa una extensió molt gran dins el nucli rural de Montbrió del Camp o també 

els centres de jardineria i vivers que hi ha a la zona i que requereixen grans superfícies de 

terreny, lluny de generar un impacte, han esdevingut una alternativa a l’actual detriment de 

l’agricultura tradicional.  
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4.2. VALORS 

Valors naturals i ecològics: Destaquen les rieres que actuen com a connectors biològics entre 

les muntanyes de la Serralada Prelitoral i la franja litoral del Baix Camp, alhora que esdevenen 

refugi per a la biodiversitat, fan més permeable el territori i corregeixen l’elevada fragmentació 

que ocasionen les infraestructures 

VALORS EN EL PAISATGE 

Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 

 

Valors històrics: Entre els valors històrics apareixen els diversos 

sistemes de reg que han permès el manteniment del caràcter 

agrícola del paisatge, des de les sèquies procedents del pantà de 

Riudecanyes fins als sistemes de microregatge relacionat amb les 

mines, a més de les diferents construccions antigues formades per 

masies o masos que destaquen per la seva grandària, 

monumentalitat o peculiaritat, juntament amb la presència de 

diversos molins hidràulics i el conjunt d’interès històric i artístic del 

Parc Samà, construït a finals del segle XIX. 

PE 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’USOS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA FINCA MAS DE L’HEREU, DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

 

 

 - 16 - 

 

Valors religiosos i espirituals: Com a mostra representativa són les diferents ermites presents a 

la zona, com la de la Riera a les Borges del Camp o les de Sant Antoni, així com petites capelles 

presents en alguns masos apartats dels nuclis de població. 

Valors estètics: Destaca l’harmonia que presenten determinades peces agrícoles, especialment 

les tradicionals, formant un mosaic de conreus que, en combinació amb el teló de fons de les 

serralades properes i la lluminositat d’una terra oberta al mar, ofereixen unes vistes de gran 

valor estètic. 

4.3. DINÀMIQUES 

A tota la unitat s’aprecia el manteniment de l’agricultura com a matriu paisatgística dominant, 

però amb una progressiva expansió del regadiu, com és el cas dels municipis de Mont-roig del 

Camp i Vilanova d’Escornalbou, situats al sud del territori, on destaca l’expansió dels conreus 

hortícoles per a exportació internacional.  

La dinàmica urbanística no ha estat gaire significativa als nuclis urbans, entre els quals són el de 

Mont-roig del Camp i el de Riudoms els que exerceixen un creixement més important, seguit de 

Montbrió del Camp, les Borges del Camp i Vinyols i els Arcs, mentre que a l’altre extrem són les 

poblacions de Botarell i Vilanova d’Escornalbou les que mantenen un llindar de creixement més 

moderat. 

La implantació de noves indústries és la dinàmica que més a transformat el paisatge a l’entorn 

d’alguns nuclis urbans, com és el cas de Les Borges del Camp o Riudoms. 
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5. PAISATGE DEL LLOC I PLA 

5.1. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

5.1.1. Localització de l’emplaçament 

L’àmbit del Pla Especial es localitza al paratge conegut com Mas de Llamberet, situat al límit sud-

oest del terme municipal de Montbrió del Camp i a una distància de 3,4 km del centre urbà 

d’aquesta població seguint la carretera T-310 en direcció nord-est. 

 

 

  

5.1.2. Descripció de l’entorn 

A escala de major detall, l’entorn en el que s’emplaça l’àmbit d’actuació presenta un relleu força 

planer, on l’activitat agrícola es fa patent per la presència de nombrosos conreus dedicats 

principalment a l’olivera, amb aparició també d’explotacions de presseguers, vinya i ametllers, 

tot configurant un paisatge fortament antropitzat i estructurat en un mosaic de diferents formes 

i mides, molt característic del territori en el que s’ubica. 

La vegetació natural es presenta relegada als marges de la riera de Riudecanyes, la qual solca la 

zona de nord a sud amb una llera ampla i riberes d’escassa pendent transversal, amb alguns 

indrets adjacents qualificats com a sòl forestal on es concentren poblacions de pi blanc amb 

sotabosc de romaní, bruc i rogles de llistó a les parts menys frondoses.  

Les edificacions existents a l’entorn estan molt lligades a l’activitat agropecuària que s’hi 

desenvolupa, on magatzems agrícoles, basses de reg i alguna altra granja avícola apareixen 
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disseminats per la zona, mentre que la presència d’una gravera localitzada a les immediacions 

de la riera, encara que de reduïdes dimensions, es presenta com a l’únic element que trenca 

amb la tònica paisatgista de l’entorn.  

La principal via de comunicació més propera a l’àmbit d’actuació correspon a la carretera T-310, 

en el seu tram comprès entre les poblacions de Montbrió del Camp i Mont-roig del Camp, que 

traça la zona de nord-est a sud-oest per l’extrem meridional del Pla Especial. La resta de vies la 

composa una xarxa de camins rurals que, atenent les necessitats d’accés a les finques i del 

transport de la seva producció, es troba bastant ramificada, encara que la majoria són de 

dimensions estretes i en precari estat de conservació, exceptuant el camí que transcorre per la 

llera de la riera de Riudecanyes, que presenta bones condicions de trànsit per a qualsevol tipus 

de vehicle.  

 

 

5.1.3. Descripció i estructura del lloc 

Administrativament, l’àmbit d’actuació està format per la totalitat de la superfície de les 

parcel·les 11 i 26, totes pertanyents al polígon 10 del cadastre rústic de Montbrió del Camp. 
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Parcel·lari de l’àmbit del Pla Especial 

 

 

 

X Y X Y X Y

330532.40 4552470.13 330306.05 4552694.33 330537.04 4552686.51

330523.75 4552501.58 330306.82 4552708.89 330535.18 4552682.55

330518.03 4552524.75 330323.73 4552711.95 330538.31 4552680.52

330515.55 4552538.55 330360.60 4552721.31 330540.30 4552677.72

330511.72 4552562.14 330379.99 4552726.23 330543.13 4552675.37

330511.51 4552607.37 330394.83 4552729.82 330565.18 4552657.84

330509.16 4552607.47 330403.74 4552732.09 330581.66 4552644.54

330509.69 4552617.35 330416.89 4552735.60 330605.35 4552625.55

330495.03 4552628.21 330444.42 4552734.54 330626.05 4552608.72

330485.76 4552639.16 330461.93 4552731.82 330650.59 4552589.04

330463.42 4552629.75 330505.39 4552725.30 330682.89 4552563.05

330461.12 4552629.18 330510.76 4552724.70 330710.10 4552549.05

330423.21 4552631.47 330511.00 4552726.68 330712.44 4552548.15

330423.29 4552626.92 330515.56 4552726.19 330704.34 4552540.31

330401.70 4552626.12 330515.72 4552728.10 330702.75 4552543.85

330376.14 4552625.26 330529.46 4552734.58 330680.48 4552554.59

330357.92 4552624.46 330529.32 4552732.82 330677.43 4552556.73

330324.25 4552623.20 330518.68 4552720.62 330659.86 4552544.55

330302.14 4552622.49 330515.89 4552709.63 330634.87 4552528.59

330291.30 4552622.02 330512.79 4552697.88 330613.50 4552515.11

330295.35 4552636.89 330517.52 4552696.30 330581.98 4552497.80

330298.61 4552649.00 330515.59 4552689.69 330570.93 4552491.75

330302.70 4552665.68 330521.71 4552687.06 330532.40 4552470.13

330305.09 4552676.13 330522.91 4552690.91

COORDENADES DEL PERÍMETRE DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

Sistema de georeferenciació UTM 31N ETR S89
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Amb una superfície cadastral de 39.283 m2 compresos en un perímetre que dibuixa una forma 

poc regular, l’àmbit del Pla Especial llinda amb finques de conreus arboris, principalment 

d’olivera, exceptuant la seva banda més occidental i el camí d’accés principal situat al sud-est 

que limiten respectivament amb la riera de Riudecanyes i la carretera T-310. 

 

Ortofotomapa de l’àmbit d’actuació del Pla Especial.  

Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICGC. 

 

Dins l’àmbit d’actuació es distingeixen tres espais clarament diferenciables; la zona ocupada per 

les construccions existents i espais de servei annexes a les mateixes, la zona destinada a conreus 

i la zona de bosc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa de l’àmbit d’actuació del Pla Especial. Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICGC. 

 

 

Espais dins l’àmbit d’actuació 

1. Zona ocupada per construccions i 

serveis annexes. 

2. Zona de conreus. 

3. Zona de bosc. 
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1 - Zona ocupada per construccions i serveis annexes 

 

  
 

En aquesta zona es concentren les 

construccions existents, un ampli pati obert 

que també fa la funció d’aparcament de 

vehicles i un camí d’accés directe des de la 

carretera T-310 en el seu punt quilomètric 

12+322.   

Les construccions es basen en un edifici 

principal de pedra originari de finals del 

segle XII amb una torre de defensa 

construïda l’any 1591, dues basses, una 

d’elles de considerables dimensions, i 

quatre petits magatzem. 

Aquesta edificació s’inclou dins el Catàleg 

de Masies que incorpora el POUM de 

Montbrió del Camp. El seu ús compagina el 

d’habitatge permanent amb el d’activitat 

de turisme rural. 

 

 
↑ Pati i aparcament. 

 
↑ Accés de la Ctra. T-310 

Edifici principal 

Accés 

Pati 

Edifici principal, destinat a 

habitatge habitual i turisme rural. 
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2- Zona de conreus 

 

 

 
 

A l’àmbit d’actuació es distingeixen dues 

zones dedicades al conreu de l’olivera; una 

situada al nord de l’àmbit i una altra, de 

majors dimensions, ubicada al sud. 

Totes dues, amb una extensió total de 

22.787 m2, representen el 58% de la 

superfície de l’àmbit del Pla especial. 

Aquests conreus, ben cuidats i amb 

exemplars d’oliveres de similar tamany 

disposats equidistantment en files regades 

per sistema de gota a gota, formen part del 

caràcter agrari del paisatge dominant de 

l’entorn. 

 

 

 

 
↑ Zona de conreu Nord. Camp d’oliveres 

 
↑ Vista de la torre de defensa des de la zona conreu Nord 

Zona de conreu Sud. Camp d’oliveres 

Conreu zona Nord Conreu zona Sud 
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3- Zona de bosc 

 

 
 

 
 

La zona de bosc ocupa una extensió de 

10.981 m2, corresponent al 28% de la 

superfície total de l’àmbit d’actuació. 

Es tracta d’una zona deprimida respecte al 

conjunt de l’àmbit, localitzada en una 

terrassa encaixada entre els camps de 

conreu de la zona nord i la riera de 

Riudecanyes. 

Forma part d’una extensió de bosc més 

àmplia que s’estén cap al sud, seguint la 

traça de la riera pel seu marge esquerre, 

poblada per pi blanc amb sotabosc de 

romaní, bruc i llistó, amb exemplars també 

d’esparraguera i estepa. 

 

 

 

 

 
↑ Zona de bosc. Vista des de l’interior. 

Zona de bosc. Vista des de la torre de defensa 

Bosc de pi blanc 
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5.1.4. Alternatives d’ubicació 

No s’han estudiat alternatives d’ubicació atès que els terrenys que ocupa l’àmbit d’actuació del 

Pla especial són propietat del promotor i, per tant, els únics que disposa per a desenvolupar el 

projecte. 

  

5.1.5. Anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament 

Encara que, en línies generals, la geomorfologia que caracteritza la zona és bastant planera, la 

presència de barrancs que solquen el territori de nord a sud, amb cotes de terreny inferiors a 

les de l’àmbit d’actuació, originen una certa ondulació del relleu que causa una conca visual de 

l’àmbit d’actuació amb formes irregulars. Només a distàncies molt properes, pràcticament des 

del mateix emplaçament, es pot apreciar la totalitat del conjunt de les edificacions existents, 

mentre que, per l’efecte de la topografia i la vegetació, a mida que ens allunyem es perd aquesta 

visió del conjunt i tan sols es fan visibles alguns elements, com la coberta de l’edificació principal 

i la part superior de la torre de defensa. 

 

CONCA VISUAL 

 

    E 1:40.000 
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Mètode de càlcul de la conca visual: 

S’ha elaborat el model digital d’elevacions del terreny a partir de la base topogràfica a escala 

1:5000 publicada per l’Institut Cartogràfic i Geològics de Catalunya (ICGC) amb una mida de 

malla de 5x5 m. S’han considerat les condicions de visibilitat més desfavorables per al càlcul de 

la conca visual, no tenint en compte l’existència de vegetació, establint una alçada de 

l’observador d’1,60 m. S’han definit quatre punts distants a l’interior de l’àmbit, s’han fet les 

conques visuals des de cadascun i s’han superposat per a obtenir una conca visual global. 

Finalment la conca visual resultant s’ha representat sobre l’ortofotomapa de ICGC. 

De l’anàlisi de visibilitat es dedueix que: 

• En la primera corona (fins a 700 m de distància), la conca visual s’estén en totes 

direccions i és molt compacta, encara que la visió real que es té és fragmentada per 

l’existència de la vegetació arbòria dels conreus de l’interior de l’àmbit i dels voltants. 

Cap a la meitat meridional de la corona la visibilitat és major, afectant tant a la Ctra. T-

310 com al camí que transcorre per la riera de Riudecanyes. 

• En la segona corona (entre els 700 m i els 2 km de distància), la conca visual s’estén en 

forma de tres franges disposades de nord a sud salvant les depressions dels barrancs 

existents. 

 

PUNTS D’OBSERVACIÓ I RECORREGUTS VISUALS AFECTATS 

 

   E 1:40.000 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’USOS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA FINCA MAS DE L’HEREU, DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

 

 

 - 26 - 

 

Encara que la població de l’Arbocet i una part del front urbà de la població de Montbrió del 

Camp es trobin al límit de la segona corona (2 km), s’ha constatat sobre el camp que, tant per 

l’efecte de la distància com de la vegetació existent d’espècies arbòries d’oliveres, garrofers i 

xiprers de gran alçada amb funció de paravent dels conreus, cap element de l’àmbit d’actuació 

és fa apreciable. Així doncs, es pot considerar la inexistència de cap punt d’observació fixe des 

del qual es puguin fer visibles les parcel·les, a excepció d’algún magatzem agrícola situat molt a 

prop però amb molt baixa freqüentació per part dels seus propietaris. 

Els principals recorreguts visuals els formen la carretera T-310 i la xarxa de camins existents a 

les immediacions. 

La T-310 discorre de nord-est a sud-oest per l’extrem 

meridional de l’àmbit d’actuació i és el recorregut 

visual més afectat. Degut a la configuració del seu 

traçat i la topografia de la zona, l’afectació més 

significativa es produeix dins la primera corona de 

700 m de distància. No obstant, l’efecte pantalla que 

provoca la vegetació obstaculitza en gran mesura la 

visibilitat de les construccions existents a l’àmbit i 

amb la distància es perd nitidesa. 

 

 

 

 

↑  Fotografies efectuades des de la Ctra. T-310 

 

F2 

F3 

F1 

Accés 
Torre de defensa 

Torre de defensa 

Coberta edifici principal 

F1. Vista des de la T-310 a 410 m de distància 

F2. Vista des de la T-310 a 236 m de distància 

F4 

F5 

F6 
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Entre la xarxa de camins existents que s’inclouen dins els recorreguts visuals destaca per la seva 

amplitud el camí que discorre per la riera de Riudecanyes. Aquest, recorre el llindar més 

occidental de l’àmbit d’actuació, encara que, per efectes del relleu al trobar-se a la part més 

deprimida del barranc i l’efecte pantalla que provoca el bosc de pinar, es fa molt dificultosa la 

visibilitat de la torre de defensa i pràcticament impossible la de la resta de les edificacions, a 

excepció d’un petit indret localitzat a 270 m de distància en direcció nord-oest de la torre (F6). 

 

 
 

 
 

 

F3. Vista des de la T-310 a 600 m de distància 

Torre de defensa 

F4. Vista des de la riera de Riudecanyes 

Zona de bosc de l’àmbit d’actuació 

F5. Bosc de pinar de l’àmbit d’actuació vist 

des de la riera de Riudecanyes. S’aprecia el 

talús existent. 
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5.2. PROGRAMA I REQUISITS DEL PLA 

5.2.1. Finalitat i justificació del Pla 

El Pla especial té per objecte ordenar l’àmbit i regular les actuacions necessàries per a 

l’assignació d’usos esportius i d’esbarjo que complementin a l’activitat de turisme rural que ja 

es porta a terme a la finca Mas de l’Hereu.  

Aquestes activitats addicionals estaran formades per un conjunt de programes i activitats a l’aire 

lliure i es desenvoluparan amb l’objecte de crear valor afegit a l’estada de l’usuari, ampliant la 

seva experiència mitjançant l’oferta complementària d’espais destinats a la pràctica de jocs 

tradicionals, com les curses de sacs, joc del mocador, futbol, o altres activitats com les tirolines. 

 

5.2.2. Requisits tècnics i funcionals 

El conjunt d’activitats té els següents requeriments tècnics i funcionals: 

• Donat que actualment al Mas de l’Hereu es compagina l’ús de residència habitual amb 

el de serveis de turisme rural, on la principal oferta radica en oferir una experiència a 

l’usuari consistent en gaudir d’una estada en un edifici singular envoltat d’un entorn que 

combina l’atractiu d’un paisatge agrari amb la tranquil·litat pròpia del lloc, les noves 

activitats addicionals es dissenyen amb l’objecte de no alterar aquestes condicions i 

servir alhora com a complement de l’oferta turística principal. 

• Una estreta relació entre l’interior i l’exterior de l’àmbit d’actuació per tal d’assegurar 

el contacte amb el paisatge de l’entorn i proporcionar emocions i sensacions als usuaris 

que siguin potenciades amb la pràctica d’activitats d’esbarjo i esportives de baix impacte 

vinculades principalment a la pràctica de jocs tradicionals. 

• Una capacitat d’acolliment d’un nombre d’usuaris limitada a les places d’allotjament 

permeses actualment a l’establiment de turisme rural, les quals són d’una cabuda 

màxima de vuit persones. 

F6. Torre de defensa vista des de la riera de 

Riudecanyes, a 270 m de distància. 

Torre de defensa 
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• Un sistema d’espais exteriors que garanteixi la correcta pràctica de les activitats, 

atenent les necessitats tècniques i funcionals de cadascuna d’elles, i organitzades de 

forma que el seu conjunt constitueixi un circuit d’activitats a efectuar de manera 

seqüencial. 

• Un sistema de circulació dins l’àmbit d’actuació que faciliti les maniobres, separi 

l’activitat agrícola de la pròpiament turística i s’adeqüi als diferents elements de 

transport (vianants, vehicles, maquinària agrícola, etc.) 

• Aprofitament de les instal·lacions existents per a cobrir possibles necessitats tècniques 

pròpies de les activitats, com per exemple l’emmagatzematge d’elements 

desmuntables. 

 

5.2.3. Components del projecte 

Tenint en compte les característiques del lloc i de l’activitat proposada, el Pla especial 

determina, tant en la normativa com en els plànols d’ordenació, totes les actuacions necessàries 

per a portar a terme la seva finalitat.  

Concretament: 

• Delimita detalladament l’àmbit del Pla especial d’acord amb les determinacions del 

planejament urbanístic general i adaptant-se a la morfologia, els usos del sòl i els 

requeriments de les noves activitats. 

• Defineix l’accés, l’aparcament general i els vials de distribució interior per a vianants. 

• Delimita els espais destinats als diferents usos: ús d’aparcament, camps de joc, serveis i 

jocs als bosc. 

• Defineix l’emplaçament dels edificis existents i el de les noves atraccions a fi de garantir-

ne una correcta inserció en l’entorn. 

• Descriu el programa funcional que es desenvoluparà en l’exercici de les activitats. 

A més, el Pla especial incorpora un avantprojecte tècnic que té com a objecte el definir els 

paràmetres d’implantació i les característiques principals de les instal·lacions associades a 

aquestes noves activitats, les quals consistiran en una sèrie d’espais destinats a: 

• Accés principal, aprofitant l’actual camí de terra habilitat a tal efecte i  amb una amplada 

de 6 metres que portarà directament a l’àrea destinada a l’aparcament. 

• Aparcament de vehicles, amb una cabuda per a una vintena de vehicles i que donarà 

servei tant als clients com a visitants i treballadors. 

• Oficina mòbil prefabricada per a la recepció dels visitants i que es comunicarà amb una 

petita zona lliure destinada a punt de trobada dels participants de les activitats. 

• Dos minicamps de futbol. 

• Un futbolín humà. 

• Una minipista de volei. 

• Una tirolina de 60 metres de recorregut lineal. 

• Un circuit oval en pista de terra. 
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• Un espai destinat a la pràctica de jocs tradicionals. 

• Un vial habilitat exclusivament per a vianants, amb una amplada entre 1 i 1,5 metres 

que servirà per a la connexió dels espais de jocs. 

 

5.3. VISIÓ INTEGRAL DEL PLA 

5.3.1. Inserció del Pla i visió global de l’ordenació 

Tant l’activitat d’allotjament rural que actualment s’exerceix com les noves activitats esportives 

i d’esbarjo que pretenen complementar l’oferta de serveis, tenen com a principal atractiu i 

denominador comú l’entorn en el que es desenvolupen. Així doncs, la preservació de les virtuts 

d’aquest paisatge serà també vital per a la rendibilitat econòmica de les activitats i, 

conseqüentment, per a la seva continuïtat en el futur. 

El Pla especial concreta els següents objectius i criteris inicials d’ordenació: 

• Fixar les condicions particulars d'implantació de les instal·lacions. 

• Establir les mesures correctores adients per adequar les instal·lacions al seu entorn. 

• Concretar les actuacions necessàries d'integració paisatgística d’acord al present estudi. 

• Conservar les zones de bosc autòcton i garantir la permeabilitat de l’àmbit de la 

modificació per tal d'afavorir la connectivitat ecològica. 

• Integrar paisatgísticament els espais destinats a les noves activitats i serveis d'acord 

amb el present estudi. 

Per tal d’aconseguir-ho, el Pla preveu: 

• Situar la zona d’aparcament a la parada d’oliveres amb menys densitat i annexa al camí 

d’accés principal, mentre que els camps de joc es circumscriuran a l'actual àrea 

desocupada de vegetació situada al costat d’aquesta zona d’aparcament. 

• Conservar les àrees boscoses actualment existents dins l’àmbit. 

• Minimitzar el moviment de terres, conservant al màxim la topografia existent. 

• Concretar la delimitació dels espais de jocs i espais de pas amb arbres i arbustos del 

mateix tipus que els existents a la zona. 

• Definir la funcionalitat de l'espai interior i les seves característiques, organitzant els 

espais de recepció, de joc i d'estada del públic en funció dels requeriments de cada 

implantació concreta i de les preexistències. El projecte ha de definir els canvis que 

comporta aquesta distribució interior pel que fa a vegetació, topografia, etc. 

• Definir la localització de cada activitat i de tots el elements auxiliars per a crear una 

imatge tan ordenada i diàfana com sigui possible. Si es preveu la implantació d'elements 

fixos o desmuntables, ja siguin artificials o vegetals, han de figurar en el projecte i 

respondre a una lògica clara i un tractament unitari i compacte tant de localització com 

de disseny. 

• Com que l'activitat es desenvolupa a l'aire lliure, l'espai d'estada o d'espera dels 

esportistes o els acompanyants també ha de ser majoritàriament a l'aire lliure. 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’USOS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA FINCA MAS DE L’HEREU, DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

 

 

 - 31 - 

 

• Si és imprescindible col·locar una tanca perimetral que delimiti el recinte de l'activitat, 

ha de ser visualment permeable i adequar-se al caràcter de l'entorn: en medi rural s'ha 

d'optar prioritàriament per filat ramader, tanca cinegètica o tanques vives. 

• La distancia dels espais de joc serà com a mínim de 3 metres al límit de la propietat. La 

plantació de vegetació d'acompanyament en aquest espai perimetral ajuda a filtrar les 

visuals i crear una imatge cuidada, de qualitat i coherent amb l'entorn rural. 

• Les instal·lacions formades per elements diversos fixats en les parts elevades del tronc 

dels arbres d'un espai forestal per definir recorreguts i circuits en alçada, com la tirolina, 

han d'estar fetes de manera que no es malmetin els arbres, que són el suport i l'atractiu 

principal de l'activitat. 

 

L’ordenació resultant parteix de la creació de quatre nous espais funcionals organitzats en dues 

zones d’implantació; una situada a l’est de l’àmbit d’actuació, a l’explanada existent entre els 

camps de conreu d’olivera i l’edificació principal, on es destinaran els espais d’us d’aparcament, 

recepció i camps de joc, i l’altra localitzada a l’àmbit del bosc de pinar situat a l’oest, idònia per 

a ubicar l’espai dels jocs tradicionals i el de la tirolina aprofitant el talús existent. 

 

PLANTA GENERAL. Activitats 

 
 

 
Pla especial urbanístic d’assignació d’usos esportius i d’esbarjo per a l’ampliació 

de l’activitat de turisme rural a la finca Mas de l’hereu, de Montbrió del Camp. 
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El programa s’ha concretat en una sèrie d’espais destinats a cadascuna de les activitats que es 

portaran a terme, determinant també el recorregut del vial existent que comunicarà les dues 

zones. 

 

PLANTA GENERAL. Determinació 

 
 

Pla especial urbanístic d’assignació d’usos esportius i d’esbarjo per a l’ampliació 
de l’activitat de turisme rural a la finca Mas de l’hereu, de Montbrió del Camp. 

 

La localització, la concentració i la composició resulten de considerar tant les pròpies necessitats 

tècniques i funcionals de les activitats com la preservació dels valors del paisatge agrícola del 

lloc. 

 

5.3.2. Alternatives d’ordenació 

La disposició dels nous elements a implantar i que permetran portar a terme les activitats 

descrites, així com també l’aparcament de vehicles, s’ha ordenat de manera que una part 

ocupen espais erms lliures dels conreus d’olivera tan característics del paisatge de la zona, 

mentre que la resta s’ubiquen al bosc de pinar, situat a l’indret més deprimit de l’àmbit i 

actualment sense cap ús. Per a la comunicació entre aquests dos espais d’activitats s’aprofitarà 

un camí de vianants existent i no serà necessària l’obertura de cap vial complementari. 
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Atenent que aquesta configuració és la més encertada per tal de minimitzar les transformacions 

sobre el medi, no s’han desenvolupat altres alternatives. 

 

5.3.3. Valoració global dels canvis induïts pel Pla 

Tot i l’aparició d’elements nous en una finca àmplia, es considera que els criteris d’ordenació i 

de compactació adoptats en el Pla beneficien la integració de les noves activitats en el paisatge. 

Així mateix, la mínima actuació sobre el medi que requereix la implantació de les activitats 

repercuteix de manera directa en la seva preservació, i no es preveu que l’actuació suposi una 

alteració negativa. 

Durant la posterior fase de funcionament s’ha de considerar dos aspectes clau: les reduïdes 

dimensions dels espais destinats a les activitats i la necessitat de mantenir les característiques i 

valors del paisatge existent com a atractiu de la zona i principal recurs turístic del qual es 

nodriran també les pròpies activitats. 

 

5.4. ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS 

Topografia 

L’àmbit del Pla es caracteritza per un relleu força 

planer disposat en dues alçades degut a la 

presència d’una zona més deprimida on s’ubica el 

bosc. La superfície més planera es concentra a 

l’àmbit comprés entre l’edificació principal i 

l’accés existent a la carretera T-310, mentre que 

els màxims pendents corresponen a la franja que 

separa la zona del bosc amb la resta de l’àmbit 

d’actuació.   

 

SECCIÓ 1 

 

 
 

 

 

 

 

Espai d’ús de jocs al bosc: 

Jocs tradicionals i tirolina 

 

Bosc de pinar  

Camps de conreu d’olivera  

Referència Seccions 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’USOS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA FINCA MAS DE L’HEREU, DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

 

 

 - 34 - 

 

SECCIÓ 2 

 

 

 

Pla especial urbanístic d’assignació d’usos esportius i d’esbarjo 
 per a l’ampliació de l’activitat de turisme  rural a la finca  

Mas de l’hereu, de Montbrió del Camp. 
 

 

Els perfils longitudinals de l’àmbit d’actuació mostren que s’aprofiten al màxim les esplanacions 

existents a l’hora d’ubicar els espais destinats als diferents usos previstos, per la qual cosa els 

moviments de terra que puguin ser necessaris es limitaran exclusivament a la neteja, esbrossada 

i anivellament del terreny amb l’objecte de preparar la base de les zones de joc i els espais 

destinats a aparcament i recepció. 

Per les pròpies característiques tècniques necessàries per al correcte funcionament de la 

tirolina, que requerirà de l’existència d’un pendent entre la seva cota de partida i la d’arribada 

al llarg d’un recorregut lineal de 60 metres lliure d’obstacles, aquesta es disposarà de manera 

que s’aprofiti el desnivell presentat pel talús existent a la zona de bosc, sense la necessitat de 

modificar la topografia actual i evitant d’aquesta manera l’aparició d’una morfologia aliena al 

lloc.  

 

 

 
↑ Talús existent on s’instal·larà la tirolina. Vist 
     des de la zona deprimida del bosc. 

 ↑ Esplanada existent on s’ubicarà l’espai d’ús de 
     camps de joc.  

Espai d’ús de  

camps de joc 

Espai d’ús de serveis-recepció 

Espai d’ús d’aparcament 

Camps de conreu d’olivera  
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Vegetació 

A l’àmbit del Pla especial es diferencien clarament dos tipus de vegetació existent: la dels 

conreus d’olivera, que representa el 58% de la superfície, i la del bosc de pi blanc acompanyat 

de sotabosc de romaní, bruc, llistó i exemplars d’esparraguera i estepa, ocupant una extensió 

corresponent al 28% de l’àmbit. 

PLÀNOL D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS SOBRE ORTOFOTOMAPA 

 

 

El plànol d’ordenació insertat a sobre de l’ortofotomapa actual mostra que es parteix de la 

coberta vegetal existent per a ordenar els diferents espais, no només amb l’objectiu de 

conservar-la al màxim sinó també amb la intenció d’integrar la nova activitat a l’entorn ocupant 

zones lliures de conreus i sense la necessitat de prescindir de cap exemplar de pi a l’àmbit del 

bosc. Així doncs, tant els conreus d’olivera existents com l’àrea boscosa, que constitueixen part 

de l’atractiu del paisatge, es conservaran de manera íntegra.  

Els articles 12, 16, 17, 18 i 19 de la normativa preveuen: 

• Realitzar la restauració de talussos en els moviments de terra i l’enjardinament amb 

espècies pròpies de l’hàbitat, com l’heura o com l’entapissat, o bé mitjançant arbustos 

com el romaní, el llentiscle, les estepes, etc., restant prohibida la introducció d’espècies 

al·lòctones de comportament invasor. 

A  

B  
B  

C  

D  
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• Complementar el perímetre de l’espai d’ús destinat a aparcament amb espècies 

arbustives que limitin la visual dels vehicles estacionats, així com també la del mòdul 

prefabricat mòbil que s’ubicarà a l’espai de serveis-recepció. Als camps de joc, a més 

d’espècies arbustives es faran servir també arbres autòctons que permetin reduir la 

visibilitat d’elements verticals, com poden ser les porteries. 

• Garantir el manteniment i conservació de les masses boscoses presents a l’espai d’ús de 

jocs al bosc. 

 
↑ Fotografia actual de l’esplanació existent on s’ubicarà l’espai destinat a aparcament, vista des de la torre de  
     defensa. A l’esquerra s’aprecia el camí d’accés i, al fons, l’entrador a la carretera T-310. 

 
↑ Fotomuntatge de l’espai destinat a aparcament, amb perímetre complementat per vegetació arbustiva que 
     limitarà la visibilitat dels vehicles estacionats, especialment des del recorregut visual que forma la carretera,  
     reforçant l’efecte pantalla de les oliveres. 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’USOS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA FINCA MAS DE L’HEREU, DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

 

 

 - 37 - 

 

La delimitació dels espais amb arbres i arbustos del mateix tipus que els existents a la zona 

facilitarà la identificació de l’itinerari a seguir pels usuaris i acotarà els espais propis de l’activitat, 

alhora que permetrà suavitzar les relacions amb els elements de l’entorn i disminuir la visibilitat 

externa de les atraccions. 

Espais i paviments 

L’espai d’ús d’aparcament, tal i com mostra el fotomuntatge anterior, s’ubicarà annex al camí 

d’accés a la finca i ocuparà una superfície que actualment es troba lliure de vegetació. Tindrà 

una cabuda per a una vintena de vehicles i donarà servei tant per als clients allotjats com per als 

visitants i treballadors. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, al situar-se en una esplanada existent i lliure de vegetació, 

el moviment de terres a efectuar serà el mínimament imprescindible per a efectuar una neteja, 

esbrossada i anivellament del terreny, amb acabat de paviment permeable i preferentment de 

materials tous, com el sauló, grava o similar. Aquestes actuacions, juntament amb la delimitació 

del seu perímetre amb vegetació arbustiva, seran les úniques que caldrà realitzar per al 

condicionament de l’espai d’aparcament, no transformaran en gran mesura el seu estat actual i 

afectaran de manera molt succinta a la seva percepció, comptant a més amb l’efecte pantalla 

que ocasiona el conreu d’olivera. 

L’espai d’ús de camps de joc es situarà propera a la zona d’aparcament i ocuparà part de 

l’esplanada que existeix entre aquesta i l’edificació principal. En aquest espai s’ubicaran les 

activitats que requereixen d’una major planimetria del terreny, com són els minicamps de 

futbol, el futbolín humà i la pista de volei, les quals comptaran amb els components  

imprescindibles per a la seva pràctica, com les porteries, suports per a la xarxa i petits elements 

de joc inflables, tots ells de caràcter reversible.  

El perímetre inclourà la presència de vegetació arbustiva i arbres autòctons que crearan zones 

d’ombra a l’hora que limitaran la visibilitat dels elements a implantar, mentre que el paviment 

previst serà permeable i preferentment de materials tous com el sauló o la gespa. 

L’espai d’ús de serveis-recepció s’ubicarà a una superfície actualment lliure de vegetació  annexa 

a l’aparcament i comunicarà aquest amb l’espai de camps de joc, concretament a una zona de 

lliure recepció que servirà també de punt de trobada. A mode d’oficina de recepció, s’habilitarà 

una caseta prefabricada mòbil i de petites dimensions que representarà l’únic element amb 

volumetria. No obstant, de la mateixa manera que a l’aparcament, la vegetació arbustiva que 

complementarà el perímetre, juntament amb l’efecte pantalla de les oliveres, permetran reduir 

en gran mesura la seva visibilitat, especialment des de la carretera.  

El moviment de terres necessari es limitarà a la realització de la base de suport del mòdul 

prefabricat, conservant al màxim la topografia existent. El paviment serà permeable i 

preferentment de materials tous com el sauló, la grava o similar. 

L’espai d’ús de jocs al bosc es situarà integrat al pinar existent i inclourà activitats que no 

requereixen d’un especial condicionament del terreny, com és el cas dels jocs tradicionals, un 
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circuit oval de terra i la tirolina. Donat l’escassa necessitat d’elements imprescindibles per a la 

pràctica d’aquestes activitats, l’espessor del bosc i la seva ubicació a la zona més deprimida de 

la finca, les activitats no seran gaire perceptibles des de l’entorn.  

Vials 

L’accés principal serà l’actualment existent, totalment habilitat per al trànsit de vehicles, i 

portarà directament a l’espai d’aparcament. El paviment serà permeable i de materials tous com 

el sauló, la grava o similar. 

La resta de vials seran exclusivament per a l’ús de vianants i també seran aprofitats els existents, 

sense preveure la necessitat d’obrir o habilitar nous camins. 

Tanques 

El Pla especial contempla la possibilitat, en cas imprescindible, de la col·locació d’una tanca 

perimetral que delimiti el recinte de l’activitat. Aquesta haurà de ser visualment permeable i 

s’haurà d’optar principalment pel filat ramader, tanca cinegètica o tanques vives. 

 

Percepció visual: 

La disposició relativament compacta dels nous espais i de les pròpies activitats distribuïdes en 

dues zones concretes evitarà la sobreocupació del terreny i generarà un teixit d’espai 

operacional amb una inserció adequada en el lloc.  

Per altra banda, el conjunt de les instal·lacions s’emplaçaran en llocs de segona línia on la 

vegetació existent, ja siguin els conreus d’olivera com el bosc de pinar, esmorteiran la seva 

percepció des dels principals recorreguts visuals, com ara la carretera T-310 i el camí que 

transcorre per la riera de Riudecanyes.  

Donat que la major part de les actuacions requerides per a la implantació de les activitats es 

limiten a un mínim tractament del terreny i a la introducció de petits elements essencials per a 

la pràctica dels jocs, no es veurà incrementada l’actual visibilitat de l’emplaçament ni s’originarà 

una percepció clara de l’actuació que malmeti l’entorn ni desvirtuï els valors intrínsecs dels 

paisatge de la zona. 
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6. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

6.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA ADOPTADA 

El Pla especial pretén marcar les bases d’una ordenació adequada per a la inclusió de les noves 

activitats que permetran ampliar l’oferta de serveis de turisme rural que actualment es duu a 

terme al Mas de l’Hereu. 

La principal estratègia que s’ha considerat és la de compactar l’assentament dels espais i àrees 

de servei annexes en dues zones concretes, amb l’aprofitament de la presència d’espècies 

arbòries que permeten una certa ocultació, per tal de minimitzar el seu impacte visual respecte 

l’entorn que els envolta i des dels principals recorreguts visuals.  

6.2. CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

CRITERIS MESURES 

A 
Conservar la topografia 
existent i protegir el sòl 

1 

Els moviments de terra que siguin necessaris es 
limitaran a la neteja, esbrossada i anivellament del 
terreny en les zones d’implantació dels elements de 
joc i no modificaran la topografia existent. 

2 
Abassegar la terra vegetal retirada en zones d’aplec 
temporal properes. 

3 
Utilitzar aquest sòl íntegrament per a la restauració 
vegetal. 

B 
Evitar impactes visuals del 
conjunt de les noves 
activitats i serveis 

4 

Localitzar la pràctica de les noves activitats i àrees 
de servei complementàries a les zones de la 
parcel·la menys exposades visualment, aprofitant 
les barreres visuals dels conreus arboris existents i 
del propi bosc. 

5 

Procurar la conservació dels conreus d’olivera i la 
zona boscosa, especialment les franges de 
vegetació que fan d’efecte pantalla amb els 
principals recorreguts visuals: la carretera T-310 i el 
camí que transcorre per la riera de Riudecanyes. 

6 

Ubicar les atraccions de menor alçada a l’àrea 
destinada a la pràctica de les activitats situada al 
descampat de darrera dels camps d’oliveres per tal 
de minimitzar l’impacte visual dels elements que 
puguin superar l’alçada dels arbres i interferir la 
visió de la torre de defensa des de la T-310. 
Aquestes franges podran ser poblades per espècies 
arbòries i arbustives pròpies del paisatge de 
l’entorn. 
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7 

Ubicar les atraccions de major alçada al 
corresponent espai habilitat per a la pràctica de les 
activitats de la zona deprimida del bosc, com és el 
cas de la tirolina. 

8 

Fer una plantació d’espècies arbustives autòctones 
de la zona a tota la franja meridional més 
immediata a la zona d’aparcament, del mòdul 
prefabricat mòbil habilitat per a recepció i l’espai 
d’activitats que puguin ser visibles des de la 
carretera T-310, amb l’objecte de reforçar la 
pantalla visual de les oliveres entre la seva copa i el 
terra. 

9 

Utilitzar materials amb acabats cromàtics harmònics 
amb l’entorn, com ara la fusta o colors terrosos 
similars al color del sòl, especialment per al mòdul 
prefabricat mòbil d’oficina de recepció. 

C 
Limitar la superfície de sòl 
ocupada pel conjunt 

10 
Ajustar els espais exteriors a les dimensions 
mínimes imprescindibles per a cada activitat. 

11 

En cas de necessitat de delimitar el perímetre de 
l’activitat per mitjà d’una tanca, aquesta serà 
visualment permeable i de materials i cromatismes 
que no destaquin indegudament en la fisonomia 
natural del paisatge. A més, haurà de permetre el 
pas de la fauna no cinegètica, especialment a la 
zona de bosc pel fet de tractar-se de part d’un 
corredor ecològic. 

12 
Aprofitar les clapes boscoses existents per a situar 
les diverses àrees de joc a la zona del pinar. 

D 
Donar continuïtat als 
elements naturals de 
l’entorn 

13 
Evitar la pavimentació al voltant de l’activitat i la 
fragmentació dels espais rurals circumdants. 

E 
Disminuir al màxim el grau 
d’urbanització 

14 Aplicar la mesura 10 

15 
Separar les zones de trànsit rodat de les zones de 
circulació de vianants. 

16 Evitar grans explanacions ocupades per vehicles 

17 

Pavimentar només els espais exteriors 
imprescindibles procurant la seva permeabilitat i 
emprant materials adients que no desentonin amb 
l’entorn. 

18 
Evitar la construcció d’escossells per a les noves 
plantacions. 
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7. CONCLUSIONS 
 

La redacció del Pla especial urbanístic respon a la necessitat d’ordenar el sòl afectat per 

l’ampliació de l’activitat de turisme rural, que ja es porta a terme des de fa temps al Mas de 

l’Hereu, afegint nous usos esportius i d’esbarjo a la intempèrie que complementaran l’actual 

oferta d’allotjament rural. 

Aquesta ordenació pretén la introducció de nous elements d’oci destinats a grups reduïts de 

màxim vuit persones consistents en la realització d’una sèrie d’activitats que requereixen 

d’elements molt bàsics per a la seva pràctica, acompanyades d’espais de poca extensió destinats 

a serveis complementaris, com són la zona d’aparcament i un mòdul prefabricat mòbil que farà 

la funció d’oficina de recepció. A més, donat el caràcter reversible dels elements necessaris per 

a la pràctica de les activitats, la finca disposa també de magatzems existents on poder guardar 

qualsevol component, utensili o element. 

Si bé es tracta d’un emplaçament on l’activitat agrícola caracteritza el paisatge de l’entorn, la 

implantació d’aquestes activitats no representa cap transformació notòria, sent inclús positiva 

per a la preservació del medi pel fet que també requereixen d’un entorn saludable on es 

preservin les característiques i valors del paisatge existent, convertint-se d’aquesta manera en 

el principal reclam turístic. 
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