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1. DADES DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT 

 

1.1 Pla o programa. 

• PLA PARCIAL “EL REIXAT” SECTOR PP-1 DEL POUM DE MONTBRIÓ DEL 
CAMP  (BAIX CAMP) 

 

1.2 Promotor. 

Ajuntament de Montbrió del Camp (Baix Camp) 
Plaça de la Vila, 1 
43340 Montbrió del Camp (Baix Camp) 
 

1.3 Equip redactor del pla o programa 

Arquitecte: Francesc Albin i Collet 
ALBIN ARQUITECTES, SLP 
C/ Apel·les Mestres 17 
08950  Esplugues de Llobregat 
email:  falbin@coac.net   
Telef. 934705047 
 

1.4 Equip redactor de l’estudi ambiental. 

Francesc Rovira Gras.  
Enginyer agrònom. 
Passatge Xavier Montsalvatge, número 9, Escala A, 9º-3ª 
43004 TARRAGONA. 
email: frovira@agronoms.cat 
Telef. 615126575 
 

1.5 Antecedents. 

 
� Planejament vigent al municipi de Montbrió del Camp: 

Normativa vigent al municipi de Montbrió del Camp: 

• El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montbrió del Camp, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 5 
de maig de 2011, acord que va ser publicat al DOGC de 27 d’octubre de 2011. 

Planejament territorial: 

• Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament, en data 12 
de gener de 2010, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 5559, de 03/02/2010 
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El Pla General d’Ordenació Municipal de Montbrió del Camp delimita el sector SUD-1 
residencial com a sòl urbanitzable delimitat a desenvolupar pel Sistema de 
Reparcel·lació per Cooperació. L’àmbit del SUD-1 té una superfície total de 105.110 
m2. 

L’objecte del Pla Parcial és el desenvolupament del sector PP-1 establert al POUM. El 
desenvolupament del sector suposa la generació de sòl residencial.  

L’àmbit del present instrument de planejament està localitzat a l’est del nucli antic de 
Montbrió del Camp, entre l’avinguda dels Països Catalans (límit nord), el camí de 
Vilanova (límit sud), el carrer de Sant Rafel (límit est) i sòl no urbanitzable (límit oest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de situació del pla parcial dins l’entramat urbà del municipi. 

 

Cal esmentar que amb anterioritat a la redacció del Pla Parcial s’han ocupat 
anticipadament dos àmbits:  

• Uns terrenys per a destinar-los a equipament públic amb la finalitat d’ampliar el 
CEIP Josep Maria Soler. Donat que el municipi ha crescut notablement pel que fa 
a la seva població, ha augmentat la demanda de places escolars, la qual cosa s’ha 
atès fins a dia d’avui pel Departament d’Ensenyament amb la instal·lació de dos 
mòduls prefabricats ubicats en una parcel·la que limita amb l’actual edifici de les 
Escoles. Aquesta parcel·la no és propietat de l’Ajuntament, només té un dret 
d’ús. 

• Bona part del Reixat del Baldrich per a transformar-lo en zona verda. 
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Delimitació del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-1 del POUM corresponent al sector PP-1 
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Quan a la justificació de la procedència del Pla d’acord amb el Planejament General, cal 
dir que l’oportunitat i procedència de la redacció d’aquest pla es troba en: 

1. El desenvolupament de l’àmbit establert al POUM. 
2. La conveniència de desenvolupament de sòl residencial al nucli de Montbrió del 

Camp. 
3. L’ampliació de l’activitat docent al municipi. 
4. La implantació d’una gran zona verda 

 

 
Mapa d’ordenació proposada del Pla Parcial 1 

 

L’objectiu bàsic del Pla Parcial és el desenvolupament d’un sector residencial 
determinat pel planejament general. 

És també objectiu de l’actuació, atès el moment actual de transformació i reflexió 
sobre l’activitat urbanitzadora, assolir una alt grau d’excel·lència i innovació tant en la 
urbanització del sector com en la posterior construcció dels edificis.  
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El pla s’ha d’adequar a l’ordenació prevista en el planejament general vigent, el POUM 
de Montbrió del Camp, en el seu article 90: 

 

Article 90.- Sectors. 
 

a.  SUD- PP-1 

Correspon a la zona de desenvolupament residencial.  
ÀMBIT: El marcat al plànol 
SUPERFÍCIE: 105.110 m²  
CONDICIONS ÚS: residencial 
DENSITAT D’HABITATGES: 40 Hab/Ha,  
NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES: 420 
EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA: 0,50 m²/m² (52.555 m² sostre). 
CONDICIONS DE GESTIÓ: Cooperació.  

 

El sector es troba subjecte al deure de cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, que 
s’entregarà urbanitzat. 

Es reservarà el sòl corresponent al 30% del sostre residencial per a la construcció d’habitatge 
de protecció pública, del qual un 20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de 
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu 
concertat. El sostre per a habitatge de protecció pública serà de 15.767 m² (10.511 m2 per a 
protecció oficial de règim general i especial i 5.256 m2 per a protecció oficial de preu 
concertat). 

Es prefixa la situació i superfície d’equipaments (8.044 m²) i de zona verda (24.120 m²). 

Els propietaris han de contribuir proporcionalment a les infraestructures que siguin 
necessàries per al desenvolupament del sector. 

Es preveurà xarxa viària per a bicicletes. El projecte d’urbanització donarà preferència a l’ús 
dels espais públics per als vianants.  

El planejament derivat haurà de precisar la vialitat i els accessos a les carreteres que hi 
confronten. 

El disseny dels elements viaris de connexió a les carreteres que es considerin en el projecte 
d’urbanització es faran d’acord amb la instrucció de traçat 3.1-IC i amb la “Instrucció per al 
disseny i projecte de rotondes” de la Generalitat de Catalunya. No s’admetran les 
interseccions en creu a excepció d’aquelles que, situades en trams de travessera, justifiquin la 
seva necessitat per la configuració de la trama urbana. 

En la vialitat pública es reservaran espais suficients i adequats per a col·locar contenidors o 
altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida selectiva i transport 
de residus. 

Es promourà la tria selectiva de residus mitjançant la dotació d’espais adequats en els 
habitatges. 

La xarxa de clavegueram serà separativa amb xarxa de recollida d’aigües pluvials i xarxa de 
recollida d’aigües residuals independents.  

S’assegurarà una correcta gestió de les aigües residuals, ja sigui mitjançant una EDAR 
pública o amb un sistema depuratiu propi.  

El promotor de la nova urbanització ha d’afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional 
d’inversió per totes les infraestructures del sistema de sanejament, cosa que es farà 
mitjançant un conveni entre les parts o de la figura administrativa oportuna d’acord amb 
l’establert al punt 6.4 del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005, PSARU-
2005, o de la normativa que el substitueixi. 

 



Francesc Rovira Gras. Enginyer agrònom. Col·legiat núm. 897 
ESTUDI AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL “EL REIXAT”, 
SECTOR PP-1 DEL POUM DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

7 

Els edificis hauran de disposar de dipòsits per a la reutilització de les aigües pluvials amb una 
capacitat mínima de 100l/m2 de coberta.  

Serà necessari tenir en compte tècniques per a disminuir els efectes negatius de la 
impermeabilització resultant de la urbanització i potenciar l’ús de la xerojardineria amb 
espècies autòctones als espais lliures i privats. 

Als espais lliures es preservarà sempre que sigui possible l’arbrat autòcton existent. La terra 
vegetal procedent dels espais a urbanitzar serà abassegada i recuperada per a les zones 
verdes planificades. Es preservaran els peus de margalló (Chamaerops humilis) i dels 
individus singulars o interessants d’altres especies vegetals per mitjà del seu trasplantament a 
un espai adient.  

En la redacció del Pla Parcial o del projecte d’urbanització s’haurà d’estudiar la producció de 
partícules en suspensió prevista a les obres d’urbanització, d’acord amb les especificacions 
tècniques del document “Càlcul d’emissions fugitives de partícules en activitats extractives 
amb o sense planta de tractament de productes minerals associada i operacions similars” (DG 
de Qualitat Ambiental, maig de 2004), i programar les mesures preventives i correctores 
adequades.  

També s’hauran d’integrar les mesures necessàries per afectar en la menor mesura possible 
els referents paisatgístics locals (perfils del nucli antic, en particular el dels campanars de 
l’església parroquial i de les Carmelites) i regionals (muntanyes prelitorals que es retallen a 
l’horitzó cap al nord-est, com la muntanya Blanca, Escornalbou, la serra de Llaberia, la Mola 
de Colldejou o la serra de Pradell-l’Argentera). 

Els materials utilitzats en la construcció seran durables, reutilitzables i reciclables. No 
contindran dissolvents tòxics o perjudicials per al medi. 

 

Cal dir que finalment, amb la proposta del PP-1 que ara es presenta, el quadre comparatiu de 
superfícies i planejament resultant entre el POUM i el Pla Parcial proposat és el següent, en el 
que s’observa que no varien els paràmetres aprovats pel POUM: 

 
 

superfície aixecament 105.110 m2 105.110 m2

zona verda 24.120 m2 24.126 m2 22,95%

equipaments 8.044 m2 10.953 m2 10,42%

serveis tècnics 190 m2 0,18%

sistema viari 30.560 m2 29,08%

total sistemes 65.829 m2 62,63%

ordenació oberta 4b7 25.374 m2 24,14%

cases agrupades 5a5 13.907 m2 13,23%

total sòl privat 39.281 m2 37,37%

nº habitatges 40 hab/Ha 420 hab 40 hab/Ha 420 hab

sostre màxim 0,50 m2/m2 52.555 m2 0,50 m2/m2 52.555 m2

sost. hab. amb protecció pública 30% sost. resid. 15.767 m2 30% sost. resid. 15.767 m2

sost. hab. amb prot. oficial de règim general i especial 20% sost. resid. 10.511 m2 20% sost. resid. 10.511 m2

sost. hab. amb prot. oficial de preu concertat 10% sost. resid. 5.256 m2 10% sost. resid. 5.256 m2

Planejament vigent. POUM Pla Parcial
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L’objectiu principal del Pla Parcial 1, és la creació d’un sector, com a element essencial 
del desenvolupament i transformació del municipi que pugui configurar àrees 
identificables que aportin qualitat i vitalitat. En aquest sentit:  

• Es proposa un model que prioritza la mobilitat de vianants i bicicletes. 

• Es proposa un nombre suficient de tipus d’habitatges amb diferents preus, 
superfícies i tipologies per atreure població de diferents edats i necessitats per 
aconseguir la interacció adient en una veritable comunitat. 

L’ús educatiu assignat a la part d’equipaments ja obtinguts per ocupació anticipada al 
propi sector, completen un àmbit d’usos diversos allunyat de planejaments simplement 
residencials. 

També s’incorpora l’Era del Reixat del Baldrich com a bé protegit urbanísticament 
(patrimoni arquitectònic), element que forma part de la Modificació puntual del POUM a 
l’àmbit del nucli antic i ampliació del catàleg de patrimoni arquitectònic. 

L’actuació es compromet amb els objectius de sostenibilitat: recuperació patrimoni (era 
del Reixat del Baldrich) i recuperació del patrimoni natural (bosc del Reixat del Baldrich). 
Així es proposa la qualificació d’espais lliures per a la preservació del bosc. 

La xarxa viaria es planteja segons dos objectius:  

• la xarxa principal té com a objectiu dotar al sector d’una bona accessibilitat amb 
el nucli; 

• es prioritza les circulacions de vianants com espais de relació.  
 
 

� Procés d’avaluació ambiental que li és d’aplicació. 
 
De forma paral·lela a la presentació de la documentació urbanística de l’ajuntament de 
Montbrió del Camp es completa l’estudi i definició del desenvolupament sostenible del 
pla amb el present document o estudi ambiental. 

El POUM de Montbrió del Camp ja es va sotmetre a avaluació ambiental ordinària, i 
per tant en el desenvolupament del planejament urbanístic derivat ara cal complir en 
primer lloc amb les determinacions ambientals establertes. En segon lloc cal abordar 
en el present estudi ambiental els detalls del compliment del ISA del POUM i les 
mesures complementàries que cal establir amb l’estudi detallat de la proposta. 

L’objecte de l’estudi ambiental és fixar els aspectes que, segons la perspectiva 
ambiental, han de determinar com formular el Pla Parcial i la possible incidència 
ambiental: identificar els aspectes ambientalment rellevants del territori (valors, 
vulnerabilitats, dèficits...) i les obligacions jurídiques que existeixen, així com establir 
els objectius ambientals que han de regir el Pla. 

El document ha de realitzar l’avaluació ambiental del futur Pla Parcial, i ha de fixar els 
principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i 
els indicadors que han de guiar-ne la formulació i el procés d’avaluació ambiental. 

L’estudi ambiental ha de determinar els probables efectes significatius sobre el medi 
de l’alternativa escollida, l’avaluació ambiental global del Pla i la justificació de que es 
compleixen els objectius ambientals definits en la planificació vigent (POUM i Pla 
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Territorial Parcial), així com la descripció de les mesures i seguiment previstes per 
assolir aquests objectius. 

 

1.6 Fonaments de dret. 

• Aquest document es redacta d’acord amb els textos legislatius que es 
relacionen a continuació. 

1. Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. 

2. Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 
3. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 

legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. 

4. Directiva 2001/42/CE sobre l'avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient. 

5. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 

6. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

7. Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
8. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme. 
9. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
10. Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. 
11. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (disposició 
addicional vuitena). 

 

1.7 Data. 

Desembre de 2016. 
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN 
L’ÀMBIT DEL PLA 

 

2.1. Elements i aspectes ambientals rellevants en el territori municipal i el seu entorn 

 

Context territorial 

Montbrió del Camp és un municipi de la comarca del Baix Camp de 10,46 km2 
d’extensió, amb una població de 2693 habitants (font INE de gener de 2015). 
Pràcticament tota la població es concentra en el nucli urbà, ubicat al nord del terme 
municipal. Limita, al nord, amb Botarell, a l’oest amb Riudecanyes i Mont-roig del 
Camp, al sud amb Cambrils i a l’est amb Riudoms i Vinyols i els Arcs.  

El nucli urbà té accés per cinc carreteres que condueixen, al nord, cap a Botarell, al 
nord-oest cap a Riudecanyes, al sud-oest cap a Mont-roig del Camp, al sud-est cap a 
Cambrils i, al nord-est cap a Riudoms i Reus. 

Montbrió del Camp va ser un important municipi rural que durant el s. XIX va créixer 
gràcies al  comerç del vi i l’aiguardent. Al llarg del s. XX va patir el declivi propi de les 
viles d’aquesta dimensió. Tot i que l’agricultura ha anat perdent pes específic, encara 
recentment (2001) ocupa el 14% de la població, però s’ha de destacar el relleu que els 
sectors de la construcció i dels serveis han anat adquirint les darreres dècades, fins al 
punt que actualment hi ha un equilibri entre els diferents sectors d’activitat proper al 
de la mitjana catalana. La producció agrícola de qualitat (oli d’oliva, avellanes, 
moscatell, préssecs) es combina amb la localització d’empreses industrials (entre les 
que destaquen les de transformació de metalls, alimentàries i de mobles), de serveis i 
del lleure, i de despatxos professionals.  

La població, que va anar disminuint de forma progressiva fins a principi de la dècada de 
1990 (1393 habitants el 1991), experimenta avui una revitalització important, amb un 
augment de més del 90% els últims 25 anys. La situació actual de Montbrió, a la 
primera corona de la conurbació Reus-Tarragona i a la segona línia de la costa de 
Cambrils, amb unes bones comunicacions i unes condicions residencials atractives 
(mapa 1), fan preveure una remuntada encara més important de la població els 
propers anys.   
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Ordenació del Sòl segons el POUM de Montbrió del Camp, amb algunes de les 
proteccions que s’aniran analitzant en el present estudi ambiental. 
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Entorn físic i risc d’inundació 

El municipi de Montbrió s’ubica al sud-oest de la Depressió Reus-Valls, en una situació 
sub-marginal del Camp de Tarragona. La topografia del terme municipal és molt 
planera, amb un pendent uniforme cap al sud-est del 2-3% a la major part del territori, 
que creix fins al 5-6% a l’extrem nord-occidental. Aquesta plana sedimentària es veu 
creuada per nombrosos barrancs i rieres de dinàmica torrencial que creuen el territori 
de nord-oest a sud-est. De ponent a llevant tenim la riera de Riudecanyes, que marca 
el límit del terme, el barranc dels Teixells, el barranc de Segures que rep les aigües dels 
barrancs de les Esclotes i de Lluert, la riera de Montbrió, continuació de la de Botarell, i 
la riera d’Alforja, que rep les aigües de la de Riudecols.   

És important tenir en compte que alguns d’aquests cursos (rieres de Montbrió i 
d’Alforja), poden afectar de forma puntual algunes àrees de nou desenvolupament 
urbà. No obstant no és aquest el cas del pla parcial 1, ja que no es troba prop de cap 
riera ni cap àrea inundable. 
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Ortofotomapa del terme municipal amb la situació de les zones potencialment 

inundables (en blau) respecte el Pla Parcial PP-1 

 

Tal com ja s’analitza en el POUM de Montbrió del Camp i tal com s’observa en el 
ortofotomapa anterior i en el plànol topogràfic posterior, el Pla parcial 1 no es troba en 
cap zona potencialment inundable. 
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Mapa topogràfic del terme municipal amb la situació de les zones inundables (en blau) 

respecte el Pla Parcial PP-1 

 

Anàlisi de la situació i àmbit concret del Pla Parcial 1 en l’entorn físic i territorial 

La forma del sector PP-1 és força rectangular, i limita al nord, est i sud amb el propi 
casc  urbà de Montbrió del Camp. En la zona oest és on limita amb els camps de 
conreu de la població, que són majoritàriament de regadiu, amb cultiu d’oliveres, 
garrofers, avellaners, ametllers, horta i fruiters, amb alguna vinya del famós moscatell 
de Montbrió.  

Els terrenys actuals també corresponen majoritàriament a camps de conreu (en conreu 
o abandonats actualment), de les mateixes característiques, tal com es pot observar en 
el mapa adjunt de delimitació. 

El sector està enclavat doncs en l’entramat urbà actual, i tal com s’ha relacionat 
anteriorment, amb la seva ordenació es pot guanyar una àrea verda important per al 
municipi que pot actuar com a parc central del mateix, en una situació immillorable. 

S’han de respectar especialment els elements patrimonials que ens ofereix aquesta 
zona verda, amb els murs del tancat existent, l’era, l’arbrat característic de pinar situat 
en aquesta zona est de l’àmbit, i els camins peatonals que ens imbriquin i relacionin 
aquesta part de la població amb la centralitat de la mateixa. 

La pèrdua de superfície agrària no és significativa respecte del total del terme 
municipal, i no correspon a cap zona d’especial interès agrari o paisatgístic.  
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Caldrà no obstant respectar el camí ramader existent en la part sud, (passant pel límit 
sud del Pla Parcial), amb un carrer de suficient amplada tal com ja està previst, ja que 
correspon al traçat de l’antiga carretera que donava entrada per l’oest des de Mont-
roig del Camp i  que travessava la població de Montbrió del Camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfera: 

Montbrió del Camp se situa dins la Zona de Qualitat de l’Aire nº4. La zona de Qualitat 
nº4 s’anomena Camp de Tarragona i comprèn 49 municipis, amb 994 km2 i una 
densitat de 325 habitants/km2.  

A la zona propera entre el Baix Camp i Tarragonès, hi ha quatre estacions de la Xarxa 
per a la Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), de la zona de 
Qualitat de l’Aire 4, que es troben entre 10 i 23 km a l’est: Reus, Alcover (Nucli i 
Polígon Roques Roges) i Vila-seca. Aquestes estacions, no obstant, es troben en 
entorns amb una densitat de trànsit rodat i una concentració industrial força superiors 
a l’àmbit de Montbrió. 

A És a partir del coneixement de l’estat de la qualitat de l’aire de les diferents zones de 
Catalunya que es podran emprendre, d’una banda, les actuacions de prevenció de la 
degradació de la qualitat de l’aire en aquelles zones on s’hagin detectat nivells prou 
alts perquè aquesta qualitat es pugui veure afectada a llarg termini i, d’altra banda, les 
actuacions de millora en aquelles zones en què s’hagin detectat nivells de qualitat de 
l’aire que demostren que hi ha una degradació. 
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Segons l’informe de la Generalitat de Catalunya sobre els nivells de Qualitat de l’Aire 
pel que fa a la Zona 4 Camp de Tarragona: 

A la Zona de Qualitat de l’Aire 4, Camp de Tarragona, els nivells de qualitat de l’aire 

mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules 

en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetres 

inferiors a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit legislats per la 

normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 

els valors objectiu establerts a la legislació. Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, 

els nivells són inferiors al valor objectiu per a la protecció de la salut humana 

d’aplicació a partir de l’any 2013, però s’han detectat 7 superacions del llindar 

d’informació horari a la població al punt de mesurament d’Alcover. 

D’altra banda, no s’ha detectat cap superació del llindar d’alerta en aquesta zona. Per 

tal de reduir els nivells d’ozó troposfèric en cas de superació d’algun llindar al Camp de 

Tarragona, ha estat operatiu un any més el protocol d’actuació de l’Associació 

Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 

Pel que fa al sulfur d’hidrogen, per primera vegada des de fa uns anys no s’ha 

enregistrat cap superació semihorària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Montbrió 

 

 

 

 

 

S’observa que la situació de Montbrió la situa dins del grup B respecte de les activitats 
industrials potencialment contaminants. 
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Contaminació acústica, lumínica i odorífera 

La contaminació acústica es deu, principalment, al trànsit rodat i a les activitats 
industrials. La  construcció de la variant de la T-310 ha millorat força aquesta aspecte a 
les àrees més sensibles del nucli. El futur projecte de variant nord, a més, implicarà que 
el trànsit provinent de Reus que es dirigeixi a Riudecanyes i Botarell no passi, com fins 
ara, pel nucli urbà. El Mapa de Capacitat Acústica del municipi situa el PP-1 en una 
zona de sensibilitat acústica alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra part, la projecció del nou Pla Parcial residencial PP-1 suposarà un increment 
significatiu de la mobilitat, i per tant caldrà aplicar les mesures adients assenyalades en 
l’estudi de mobilitat respecte la contaminació acústica. 

Respecte la contaminació lumínica, a partir del projecte encarregat per l’ajuntament 
anomenat “Adequació de l’enllumenat públic a Montbrió del Camp” i realitzat pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp, es va detectar una sèrie de 
deficiències en l’enllumenat municipal que, entre altres aspectes, redunden en una 
major afecció de la qualitat del cel nocturn, com és la presència de làmpades amb 
globus simètrics sense protector superior, que causen una gran contaminació lumínica. 
Amb les actuacions realitzades per l’ajuntament s’han corregit aquestes deficiències.  

La contaminació odorífera i lumínica no són especialment rellevants a Montbrió del 
Camp. 

En el pla parcial urbanístic residencial PP-1 s’hauran de prendre les mesures 
preventives i correctores adients, assenyalades en el present estudi. 



Francesc Rovira Gras. Enginyer agrònom. Col·legiat núm. 897 
ESTUDI AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL “EL REIXAT”, 
SECTOR PP-1 DEL POUM DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

17 

Contaminació electromagnètica 

Els camps elèctrics d’origen antròpic en l’ambient són generats principalment per les 
línies d’alta tensió (f = 50 Hz) i pels sistemes de comunicació per radiofreqüència (f = 
0,9-300 GHz), tot i que, dins d’aquest últim espectre, molts aparells domèstics també 
generen camps electromagnètics. 

A Catalunya, els nivells de referència per a les radiacions de baixa freqüència (50 Hz) 
són de 5000 V/m i de 27,46 V/m per a la telefonia mòbil GMS 900 (900 MHz), dues 
terceres part del nivell de referència estatal i europeu. 

De les dades disponibles que es desprèn que la contaminació electromagnètica al 
terme municipal de Montbrió del Camp és en general baixa, i en concret, a les zones 
de creixement de les zones urbanitzables. Per tant el Pla Parcial no es veurà afectat, ni 
tampoc, per les seves característiques, influirà en la contaminació electromagnètica. 

 

Geologia i litologia: 

Tot el territori de Montbrió s’assenta sobre terrenys formats per sediments 
quaternaris. Es poden distingir els sediments típics de la depressió de Reus-Valls, 
formats per graves i sorres amb matriu llimoargilosa (qvrv1), que ocupen gairebé tot el 
terme. Les terrasses fluvials de les rieres i els sediments actuals de les seves lleres 
(unitats Qt0-1, Qt1 i Qr) tenen una certa importància cartogràfica a les rieres de 
Riudecanyes i Alforja. 

No hi ha elements d’interès geològic al municipi. 

 
Risc sísmic. 

Respecte del risc sísmic cal dir que el municipi de Montbrió del Camp està ubicat a una 
zona classificada amb intensitat 1 (les zones van des de la 0 a la 4 a Catalunya) i no hi 
ha constància històrica de terratrèmols significatius que l’hagin afectat. Els riscos que 
es poden derivar d’un fenomen sísmic es preveuen doncs com a molt baixos i poc 
probables, amb afectacions lleugeres a les edificacions. 

Cal tenir en compte a més que les noves construccions han de complir amb la 
normativa prevista al Código Técnico de la Edificación, en vigor des de l’any 2007, que 
ja contempla les accions sísmiques per al càlcul de la resistència de les estructures, 
entre altres.  

En conseqüència, no es considerarà el risc sísmic. 

 

Hidrologia i Hidrogeologia: 

El terme de Montbrió pertany a la unitat hidrogeològica del Camp de Tarragona i les 
seves aigües subterrànies formen part dels aqüífers protegits del Baix Camp - Mont-
roig. El terme municipal, a més, s’inclou a les zones vulnerables als nitrats procedents 
de fonts agràries. Les aigües freàtiques, doncs, presenten problemes de contaminació, 
encara que els resultats obtinguts en dos pous controlats són substancialment 
diferents: al mas de Llamberg, a l’extrem sud-oest del terme, les analítiques revelen 
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una qualitat relativament bona de l’aigua que, això sí, té concentracions moderades de 
nitrats (15-20 mg/l), clarament per davall de límit legal establert per al consum humà 
(50 mg/l). En canvi, els mostreigs efectuats al nucli urbà (mercat) indiquen la presència 
de compostos orgànics volàtils, alguns d’ells a concentracions puntualment elevades, 
com el TCE. També mostren elevacions significatives determinats metalls (As, B, Cd, 
Hg, Cr, Pb) alguns fins i tot per damunt dels límits establerts per a aigües de consum 
humà (p. ex. el seleni, amb 21 µg/l). Els nitrats, sobrepassen aquí el límit establert de 
forma sistemàtica, tot i que en la mateixa mesura que en àrees veïnes del Camp de 
Tarragona (50-60 mg/l).  

En l’”Estudi hidrogeològic del terme municipal de Montbrió del Camp (Baix Camp, 
Tarragona)”, encarregat per l’ajuntament per ser inclòs a la documentació del POUM, 
s’inventarien 23 punts d’aigua que han servit per estudiar la piezometria (n = 21) i 
l’anàlisi química (n = 10). Les dades obtingudes permeten afirmar que tots els 
aprofitaments exploten un mateix aqüífer amb un flux natural cap al SSE. Des del punt 
de vista hidrogeoquímic, les fàcies a les que pertanyen els punts analitzats són les 
bicarbonatades-càciques, a prop del límit amb les sulfatades. En concordança amb 
estudis previs, la major part dels punts analitzats (7 de 10) presenten concentracions 
de nitrats per damunt de 50 mg/l (valor màxim: 88 mg/l). 

 

Flora i vegetació: 

La gran extensió conreada del terme de Montbrió és la causa del predomini, entre la 
vegetació espontània, de les comunitats arvenses associades als espais conreats 
(Diplotaxion, Panico-Setarion, Secalion mediterraneum, Chenopodion muralis) i els 
herbassars ruderal-viaris de les zones suburbials i transitades (Hordeion leporini, 
Bromo-Oryzopsion, Silybo-Urticion, ...).  

Al llarg de les rieres prosperen pinedes de configuració lineal, i herbassars propis de les 
lleres mediterrànies que constitueixen vies de connexió ecològica entre les muntanyes 
prelitorals i els cada cop més escassos espais naturals costaners. L’estructura 
d’aquestes comunitats és molt fragmentada per la forta alteració del seu hàbitat. 
Destaca, per la seva extensió, l’anomenat Pinar de Lluert, de 4 ha, a la confluència dels 
barrancs de Lluert i de les Esclotes (annex I, fotos 88 i 89). En aquest sentit, s’han 
cartografiat al terme de Montbrió 2 tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari al 
curs de les rieres de Riudecanyes i Alforja (mapa pàg. 11). Cal dir que aquestes 
comunitats també apareixen a altres rieres, si bé amb una significació cartogràfica 
inferior: 

• 3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi  

• 9540 Pinedes mediterrànies 

Tot i que no hi ha al terme arbres catalogats (arbres monumentals, arbres d’interès 
local i comarcal), sí que hi ha algunes arbredes interessants, com el referit pinar del 
Lluert, així com els plàtans dels marges de la riera al seu pas pel nucli urbà o el plàtan 
del mas Vell del Ferreter, a l’est del nucli, dins de la zona qualificada com a SUD-5 ind. 
Té una capçada de 20 m de diàmetre i les seves coordenades són UTM31N X = 333133 
; Y = 4554247 ; Z = 130,85. 
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El pla parcial urbanístic residencial PP-1 no es troba en cap àmbit dels espais amb 
hàbitats d’interès comunitari prioritari.  

En el pla parcial els usos actuals del sòl és de conreus agraris en regadiu, alguns d’ells 
abandonats, i que disposen d’algunes infraestructures de regadiu com petites basses i 
casetes d’electricitat per als mecanismes dels pous existents.  

Al PP-1 les comunitats arvenses espontànies són les descrites anteriorment, i en la 
zona assenyalada com a residencial on s’ocuparà amb la xarxa viària i els edificis 
residencials no presenta cap tipus de vegetació o arbrat que sigui d’especial interès. 

En canvi en la zona que es reserva com a zona verda, hi ha un interessant pinar 
existent, que s’haurà de preservar, així com altres tipus d’arbres ornamentals i fruiters 
en els quals caldrà prioritzar la preservació dels exemplars més significatius.  

 

Fauna: 

La fauna de Montbrió del Camp es pot classificar en dos ambients entrelligats entre 
ells: la fauna associada als conreus i a les rieres que creuen de nord a sud el terme 
municipal i la fauna associada als ambients antropitzats.  

Cal destacar la funció connectora de les rieres i torrents com a eix d’intercanvi entre la 
plana agrícola i els ambients muntanyencs de la serralada Pre-litoral. 

Quant a la situació del pla parcial PP-1 en la zona agrícola, en un ambient de mosaic 
entre els camps d’avellaners, d’horta, de garrofers, d’olivers i la zona més propera a les 
rieres i torrents que té diverses taques forestals amb domini de pi blanc sobre algun pi 
pinyer, cal dir que pertanyen als ambients agrícoles de regadiu de la plana objecte 
d'estudi. La mecanització de les feines del camp i l'ús i abús de productes fitosanitaris i 
d'adobs químics també han comportat canvis en la fauna que al llarg de segles 
d'agricultura tradicional s'havia adaptat a viure entre conreus. Entre les espècies que 
més han patit aquests canvis n’hi trobem algunes d'especial importància en els 
ecosistemes mediterranis ja que són les espècies-presa típiques de bona part dels 
depredadors mediterranis. El conill (Oryctolagus cuniculus) i la perdiu (Alectoris rufa), 
com a exemples paradigmàtics, han sofert una espectacular davallada de les seves 
poblacions degut (entre altres causes) a un important deteriorament de la qualitat del 
seu hàbitat en les zones de conreu de secà –tot i que el primer està experimentant 
recentment una certa tendència a la recuperació de les poblacions. Altres espècies 
pròpies de les zones de conreu són el xoriguer (Falco tinnunculus), que nidifica en els 
ambients rupícoles, però que acudeix a les àrees de conreus per a caçar-hi. L'aligot 
també ho fa sovint des de les bosquines intercalades entre conreus. Tudons, tórtores, 
cucuts, mussols (Athene noctua), abellerols (Merops apiaster), puputs, cogullades i 
aloses (Alauda arvensis), cueretes (Motacilla sp.), cotxes, tords, botxins (Lanius 
excubitor), estornells (Sturnus vulgaris), pardals. 

Pel que fa als ambients antropogenitzats, la fauna d’aquests ambients no presenta 
molt interès, amb l’excepció d’algunes espècies com l’òliba (Tyto alba) cada cop més 
escassa a les masies i construccions rurals. Altres espècies típiques són el colom roquer 
(Columba livia), les orenetes (Hirundo rustica i Delichon urbica), el falciot negre (Apus 
apus) i el pardal (Passer domesticus). Entre els mamífers, la rata negra (Rattus rattus), 
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el ratolí comú (Mus musculus) i el ratapenat comú (Pipistrellus pipistrellus) són els més 
característics. De rèptils podem esmentar el dragó (Tarentola mauritanica) i la 
sargantana de paret (Podarcis hispanica). 

Els ambients que presenten un major interès en quant a diversitat de fauna a Montbrió 
del Camp estan associats als ambients de les rieres i torrents que creuen el municipi de 
Nord a Sud i que tenen una funció de connectivitat entre els ambients de la plana, amb 
els de la serralada. 

 

Usos del sòl: 

Una part molt important del sòl del terme de Montbrió es dedica a la producció 
agrícola. La superfície agrària útil, que representava el 88% l’any 1982 ha sofert un 
descens clar els últims anys, però encara arriba a les dues terceres parts del territori 
(IDESCAT). Entre els conreus més importants, en l’actualitat l’oliver ha substituït 
l’avellaner superant-lo en superfície, i invertint la situació de fa 20 anys. A banda 
d’aquests conreus també són significatius el presseguer, l’ametller, la vinya i els 
conreus herbacis. En l’àmbit de la riera d’Alforja s’ha de considerar la superfície 
dedicada a l’extracció d’àrids que, d’acord amb les dades de la cartografia ambiental 
del DMAH, ocupa unes 9 ha repartides en 6 explotacions (annex I, fotos 64 i 66). La 
resta del territori està ocupat per la superfície urbanitzada i industrial i les franges 
incultes de barrancs i rieres. La cartografia d’usos del sòl de la Generalitat de Catalunya 
permet seguir l’evolució de les cobertes des de l’any 1987. El tret més rellevant de 
Montbrió és l’expansió modesta però constant de l’àrea urbana i de les zones 
industrials al seu entorn. Tot i amb això, avui el sòl no urbanitzat representa encara el 
95% del territori. 

 

Incendis forestals: 

La manca de boscos amb una continuïtat important fa que la major part del terme no 
estigui sotmès a un risc elevat d’incendi. Només al llarg de les vores de la riera de 
Riudecanyes, amb bosquetons de pins de certa entitat, aquest risc és apreciable. 

De fet, a Montbrió no hi ha hagut incendis forestals de significació, al menys a les 
darreres dècades. 

En trobar-se el terme municipal en una zona predominantment agrícola, no s’inclou 
dins de cap perímetre de protecció prioritària contra incendis forestals, i no consta 
com a població d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Al voltant del Pla parcial se situen conreus agrícoles de regadiu a l’oest, i el propi nucli 
urbà al nord, a l’est i al sud. Per tant, el pla parcial PP-1 no es troba afectat pel risc 
d’incendis forestals. 
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Paisatge: 

El paisatge de Montbrió del Camp s’ha d’emmarcar a la zona agrícola del Camp de 
Tarragona. Són característics d’aquesta zona planera els conreus d’olivers i avellaners i, 
en menor mesura, d’ametllers, presseguers i cereals, en un territori planer amb 
pendents suaus, només interromput per barrancs, rieres i torrents que tenen una 
circulació general NO-SE. És, doncs, un ambient agrari fortament humanitzat amb la 
presència dels nuclis urbans històrics i els seus moderns eixamples, entorn dels quals 
s’han desenvolupat sense massa criteri, zones d’implantació industrial.  

És característic d’aquesta zona el contrast entre la qualitat urbana dels nuclis històrics 
i, fins i tot, d’alguns dels seus eixamples recents, amb el paisatge desordenat i sovint 
degradat dels entorns periurbans, que marquen la transició cap als espais agraris. De 
fet, les zones més fràgils i on és més necessari actuar des del punt de vista paisatgístic 
són justament aquests espais periurbans degradats. En el cas de Montbrió, aquests 
contrastos són encara poc acusats i el perfil del nucli històric segueix marcant el 
caràcter de la població, amb una especial rellevància dels campanars de l’església 
parroquial i del convent de les Carmelites.. 

El territori es troba solcat de manera profusa per infraestructures lineals de transport i 
comunicacions: carreteres i camins rurals, línies elèctriques, etc. Tot i que fora del 
territori municipal, s’ha de considerar la importància de les muntanyes prelitorals, com 
la muntanya Blanca, la serra de Llaberia, la Mola o la serra de Pradell - l’Argentera, que 
dominen l’escenari paisatgístic montbrionenc cap al nord-oest. Justament, el 
document “Estratègies per al desenvolupament del turisme a Montbrió del Camp”, 
elaborat pel Grup de recerca i anàlisi territorial de la Unitat de Geografia de la URV, 
identifica un mirador paisatgístic amb aquest escenari de fons, que es troba mig 
quilòmetre a l’oest del nucli urbà. En els treballs de confecció dels catàlegs de paisatge 
del Camp de Tarragona, s’ha inclòs Montbrió a la unitat del la Plana Sud del Baix Camp, 
extensa àrea que s’estén des de Castellvell i Maspujols fins a la franja precostanera 
entre Salou i  Mont-roig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francesc Rovira Gras. Enginyer agrònom. Col·legiat núm. 897 
ESTUDI AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL “EL REIXAT”, 
SECTOR PP-1 DEL POUM DE MONTBRIÓ DEL CAMP 

22 

D’acord amb els Catàlegs de Paisatge del Camp de Tarragona, l’àmbit del Pla Parcial 
s’inclou en la unitat 18, anomenada “Plana del Baix Camp” que engloba els terrenys 
situats a l’oest de Reus, fins a Mont-roig del Camp a l’est, i de les Borges del Camp, al 
Nord, sense arribar a la façana marítima de Salou i Cambrils. Aquesta unitat té una 
superfície de 12688 ha 

Els trets distintius d’aquesta unitat, segons els Catàlegs, es reprodueixen a continuació: 

• Materials molt favorables a la implantació dels conreus. 
• Plana gairebé horitzontal i lleument basculada cap el mar. 
• Una xarxa de torrents de traçat paral·lel drena les aigües directament cap el mar. 
• Mosaic agrícola molt divers i heterogeni on predominen els conreus llenyosos: 
oliveres, avellaners, ametllers, garrofers i vinya, que alternen amb conreus de fruiters i 
hortalisses de regadiu. 
• Els espais naturals ocupen molt poca extensió a causa de l’expansió agrícola. Clapes 
de pinedes de pi blanc i pi pinyer entre els conreus i la vegetació de les ribes dels 
torrents i rieres i d’alguna zona humida són els únics hàbitats naturals. 
• Els nuclis de població mantenen un caràcter i una fisonomia rurals. 
• La proximitat als grans centres urbans de Reus i Tarragona i la proximitat al mar 
afavoreix un creixement urbanístic basat en el residencialisme i les segones 
residències. 
• La proliferació de polígons industrials i de naus comercials és un fenomen que s’ha 
intensificat molt en els darrers anys. Es localitzen sobretot a les entrades dels nuclis 
urbans, fent-se molt visibles pels usuaris de les vies de comunicació. 

 

El paisatge de la Plana del Baix Camp, doncs, ve marcat per un territori planer, que 
degut als materials quaternaris aportats per les rieres i barrancs han afavorit 
enormement l’expansió de l’agricultura. No obstant, en anys anteriors a la crisi s’ha 
produït un fort desenvolupament industrial a la zona, i cal vigilar que aquests espais 
periurbans no es vagin degradant, integrant les activitats al seu entorn. 

Es poden resumir els valors paisatgístics de la Plana del Baix Camp en els següents: 

• Valors ecològics: 

- Funció de les rieres i barrancs com a connectors biològics. 
- A la Plana del Baix Camp destaca un exemplar d’arbre declarat d’interès local i 

comarcal, el Pi de Boter (Pinus pinea) a Riudoms, tot i que també caldria 
considerar altres exemplars, aïllats o en conjunt, com la monumental alzina 
(Quercus ilex) del Parc de Samà, a Cambrils. 

• Valors estètics: 

- La combinació dels conreus amb el teló de fons de les serralades i la 
lluminositat d’una terra oberta al mar Mediterrani generen, en determinades 
èpoques de l’any o determinades condicions meteorològiques, unes vistes 
espectaculars. 

- L’harmonia que presenten determinades peces agrícoles, tant de secà com de 
regadiu, i especialment les tradicionals 

• Valors productius: 
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- Paisatges de fruiters, localitzats a la zona central de la unitat, on predominen 
els conreus de fruiters de fruita dolça, presseguers i nectarines, i cítrics 
(sobretot tarongers). 

- Paisatges d’avellaner, a la part septentrional de l’àrea, (entre Riudoms i Les 
Borges), on aquesta espècie es converteix en dominant quasi absoluta del 
paisatge. 

- Paisatges d’hortes i hivernacles, localitzats majoritàriament al sector 
meridional de la unitat, des del nucli urbà de Vilanova d’Escornalbou fins als 
límits de l’autopista AP-7. Hi domina el paisatge de producció d’hortes, amb 
rotació intensiva, de fins a cinc collites al llarg de l’any. Es tracta d’unes 
produccions majoritàriament dedicades a l’exportació internacional. 

- Paisatge d’oliveres, cada cop més habituals per l’expansió d’aquest conreu i 
que es poden trobar arreu de la unitat, tot i que són més freqüents al nord. 

- Paisatges de vinya, que tot i tractar-se d’un conreu residual en aquest 
territori, a la zona de Montbrió continua essent un conreu característic de 
l’entorn del poble. 

• Valors històrics: 

- Instal·lacions de sistemes de reg que han permès el desenvolupament de 
l’activitat a la zona (sèquies, mines, sistemes de micro-reg...), així com els 
molins d’aigua (en Flaret i de la Rafela  a Montbrió, o els Molins Nous a 
Riudoms, que s’utilitzaven sobretot per a moldre el blat 

- Destaca el conjunt d’interès històrico-artístic del Parc Samà que, amb els seus 
jardins i els seus elements arquitectònics 

- Donada la llarga tradició agrícola del territori, proliferen diferents masies o 
masos que destaquen per la seva grandària, monumentalitat o peculiaritat: 
Mas dels Teixells i d’en Blai, Mas de la Foresa (Cambrils), Mas d’en Llibreter 
(Les Borges), Mas d’en Felip, Mas d’en Fatxenda, Mas d’en Carreter, Mas d’en 
Aubi, Mas Groc, Mas Salvadó (Riudoms), Mas del Miró (Mont-roig), Mas de 
Llamberg (Montbrió), i Mas del Pi (Vinyols). 

- Les barraques de pedra en sec representen una tipologia de construcció 
associada a espais agraris de la zona. 

• Valors religiosos i espirituals: 

- Les ermites, com la de La Riera a Les Borges del Camp, amb intensa devoció 
entre els borgencs; o les ermites de Sant Antoni que, tant a Montbrió com a 
Riudoms, han acabat integrades al nucli urbà. 

- Alguns masos, pel fet d’estar apartats dels nuclis urbans, tenien petites 
capelles per a celebrar oficis religiosos en determinades èpoques de l’any. És 
el cas de la capella del palau del Parc Samà o dels Teixells. 

Actualment, la dinàmica del paisatge ve determinada per diversos factors. El mercat 
agroalimentari, de tendències canviants, com les ajudes i subvencions, que 
determinen, en bona mesura, el paisatge rural. Així, els conreus de regadiu 
s’estendran, degut a la implantació de sistemes de reg, i a la major rendibilitat 
d’aquests, que relegaran els cultius de secà a les zones més allunyades dels nuclis. El 
conreu de les oliveres pot estendre’s i intensificar-se degut a l’aplicació de sistemes de 
reg per degoteig, que poden desplaçar els conreus actuals d’avellana. La proliferació 
de polígons industrials anirà en relació amb les necessitats dels nuclis industrials i de 
serveis situats fora de l’àrea, com Reus o Vila-seca, i no tant amb les necessitats del 
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territori, ja que molts dels polígons actuals encara tenen espai per absorbir les 
necessitats locals. 

En aquesta unitat, finalment, els Catàlegs de Paisatge del Camp de Tarragona, 
estableixen quatre objectius de qualitat paisatgística: 

- OQP18.1: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. Aquest paisatge està caracteritzat per una extensa 
plana agrícola, d’una gran lluminositat pròpia de l’obertura al mar, 
emmarcada per serralades, gairebé horitzontal, molt fèrtil, on es dona un 
heterogeni mosaic agrícola que combina conreus d’oliveres, avellaners, 
garrofers i altres fruiters amb extensos camps de conreu d’hortalisses de 
regadiu i alguns hivernacles. 

- OQP18.2:Unes poblacions mitjanes ben estructurades, que conservin 
elements culturals i artístics diferenciats, com ara el termalisme a Montbrió, 
Miró a Mont-roig del Camp i Gaudí a Riudoms, i que creixin mantenint les 
pautes tradicionals i els valors identitaris i respectant el caràcter nodal i 
compacte propi de les ciutats mediterrànies. 

- OQP18.3: Un patrimoni urbanístic i arquitectònic de les poblacions petites i 
rurals, com ara Botarell, Vilanova d’Escornalbou, les Borges del Camp o 
Maspujols, dels veïnats com l’Arbocet, i de les grans masies i molins, 
revaloritzat i amb uns trets identitaris que siguin respectats pels futurs 
creixements. 

- Unes edificacions i instal·lacions en espais oberts, regulades, ordenades i ben 
integrades en el paisatge rural tradicional. Actualment, els espais oberts 
d’aquesta unitat estan ocupats per un dens disseminat d’edificacions i 
instal·lacions, sovint amb un origen modest subordinat i auxiliar de l’ús 
agrícola que deriva cap a utilitzacions de caire més lúdic o residencial lligat a 
un augment de la dimensió i la qualitat de les edificacions, que genera una 
intensa utilització social de l’espai obert i que, des del punt de vista estètic, 
desmereix la tradicional harmonia de l’espai rural amb una imatge de 
desordre i artificialització. 

 

Espais naturals protegits: 

El terme municipal de Montbrió del Camp no es troba inclòs en cap zona PEIN. Tampoc 
hi ha forests d’utilitat pública. 

Els únics espais que mantenen encara una certa naturalitat són els associats a les rieres 
que travessen el terme de nord a sud, ja que la resta del territori és ocupada per 
conreus, infraestructures o desenvolupaments residencials o industrials. Les rieres més 
importants que afecten el terme de Montbrió són la de Riudecanyes i la d’Alforja, que 
rep les aigües de la de Riudecols a l’extrem nord-est d’aquest territori. La resta de 
rieres són de recorregut més curt, amb naixement a les serralades entre Riudecols i 
Duesaigües (barrancs del Gendre, de Segures del Pinar) o, fins i tot, són rases amb 
origen en el mateix municipi o municipis veïns, com és el cas dels barrancs de Lluert, 
Esclotes, Teixells, Empedrat-Montbrió i Dalmau. 

Per tant el pla parcial PP-1 no es troba en cap àmbit dels espais naturals protegits. 
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Situació de la població respecte els espais naturals protegits 

 

Patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric i cultural: 

Montbrió és un municipi ric en patrimoni arquitectònic. Al document “Estratègies per 
al desenvolupament del turisme a Montbrió del Camp”, elaborat pel Grup de recerca i 
anàlisi territorial de la Unitat de Geografia de la URV, es recullen més d’una 
cinquantena d’elements del patrimoni municipal que constitueixen potencials recursos 
turístics. La majoria d’ells són construccions amb interès arquitectònic, històric o 
etnològic i molts es localitzen al nucli antic. 

També hi trobem, no obstant, algun element del patrimoni natural, com dos arbres 
d’interès i el pinar de Lluert, o un mirador de paisatge. 

A banda d’aquests elements, s’han de considerar els masos tradicionals que hi ha 
escampats pel terme, com el mas de l’Hereu o del Llambert. Es disposa de l’inventari 
de masos del terme municipal. 

No hi ha documentats jaciments arqueològics en el terme municipal. 

 
Infraestructures: 

Carreteres: 

• T-310, de Reus a Pratdip. Actualment la seva funcionalitat, però, la converteix 
en un eix entre Reus i l’Hospitalet-Vandellòs, per l’espai prelitoral. Actualment 
s’ha desviat del nucli urbà en una variant que passa pel sud. 

• T-312, de Montbrió a Cambrils 
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• T-313, de Montbrió a Riudecanyes 

• T-320, de Montbrió a Botarell 

• Variant nord de Montbrió, en projecte: partirà de l’est del nucli, en el mateix 
punt on s’origina la variant sud  i anirà a trobar la rotonda d’on parteixen les 
carreteres de Botarell i Riudecanyes. 

Línies elèctriques: 

• Línia d’alta tensió (380 kV), que travessa la part occidental del terme i passa al 
nord del nucli urbà en direcció NE, cap a l’àrea de Reus. 

• Línia d’alta tensió (110 kV), que arriba del sud fins prop del nucli urbà, trencant 
en direcció NE, també cap a Reus. 

No hi ha cap línia elèctrica d’aquestes dues que afecti a l’àmbit. 

Mines: les mines i les seves conduccions cap als conreus de regadiu configuren 
infraestructures que havien estat de gran importància funcional al terme de Montbrió, 
sovint no exemptes de valors arquitectònics o etnològics. La Mina de Sant Cristòfol i la 
Mina de Sant Pau són les més conegudes i que continuen abastint actualment 
superfícies importants de conreu. Actualment es disposa d’una relació de les mines 
existents al terme, però no pas encara d’una localització precisa per a totes elles: 

Nom Any de la fundació 

MINA DEL PONTONI O DE LA RIERA 1751 

MINA DE SANT PERE 1824 

MINA DE SANT CRISTÒFOL 1852 

MINA DE L’HORTA 1852 

MINA DE SANT MAGÍ 1853 

MINA DE SANT MIQUEL 1857 

MINA DE SANT PAU 1859 

La mina de Sant Pere és la que passa encara per l’àmbit del Pla Parcial, si bé rega 
terrenys molt residuals de l’àmbit. Està previst que es respecti el traçat de la mina i 
que es reposin els tubs que puguin veure’s afectats per les obres de la urbanització. No 
obstant ja no quedaran finques de regadiu dins l’àmbit. 

Vies pecuàries: Al terme de Montbrió hi ha classificades 6 vies pecuàries. Quatre d’elles 
travessen el terme de sud-est a nord-oest per les rieres principals. Dues circulen en 
direcció transversal a les anteriors. Són les següents: 

- Carrerada de la riera d’Alforja: circula per la seva llera i té la classificació de 
cañada real, amb una amplada legal de 75,22 m i un recorregut aproximat 
pel terme de Montbrió del Camp de 2 km. 

- Carrerada de la riera de Riudecanyes: circula per la seva llera i té la 
classificació de cañada real, amb una amplada legal de 75,22 m i un 
recorregut aproximat pel terme de Montbrió del Camp de 3 km. 

- Carrerada de la riera de Riudecols: circula per la seva llera fins a la 
confluència amb la riera d’Alforja. Se li atorga una amplada legal de 37,61 m 
i un recorregut aproximat pel terme de Montbrió del Camp de 1 km. 
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- Carrerada de la riera de Montbrió: circula per la seva llera, provinent de 
Botarell i seguint cap a Cambrils. Té una amplada legal de 12 m i un 
recorregut aproximat pel terme de Montbrió del Camp de 3,5 km. 

- Carrerada del camí de Vilanova: Es la que afecta al sud de l’àmbit del PP-1. 
Circula per aquest camí anomenat de Vilanova, entre la riera de 
Riudecanyes i el sud del nucli urbà. Té una amplada legal de 6 m i un 
recorregut aproximat pel terme de Montbrió del Camp de 2.5 km. 
Evidentment està previst respectar amb escreix l’amplada i traçat de la 
carrerada en el Pla Parcial 1, atès que s’ha dissenyat aquesta avinguda viària 
en el sud del Pla parcial, conjuntament amb l’àmbit ja consolidat situat al 
sud del mateix.  

- Carrerada del camí de Vinyols: és una continuació de l’anterior cap a l’oest, 
anant del nucli urbà fins a la riera d’Alforja, amb una amplada legal de 6 m i 
un recorregut aproximat pel terme de Montbrió del Camp de 2 km. 

 

 

 

 

 

 

     PP-1 
 
 
 

 

 

 

Carrerada del camí de Vilanova 

 

 

Camins rurals: conformen una densa xarxa que arriba a tots els racons del terme 
municipal. Molts d’ells coincideixen amb les rieres i/o les vies pecuàries. Amb el 
desenvolupament del PP-1 es respecta i millora l’accés als camins rurals des del nucli.  
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2.2. Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en 
l’àmbit del pla 

 

En l’àmbit de pla cal atendre els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 
establerts en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montbrió del Camp. 

Els plans generals i els plans d’ordenació urbanística municipal han de complir amb les 
obligacions de protecció ambiental establerts en la normativa internacional, 
comunitària, estatal i autonòmica i en altres plans i programes d’abast superior, 
d’acord amb els principis i les directrius dels articles 3 (Concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible) i 9 (Directrius per al planejament urbanístic) del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

Els textos de protecció ambiental que afecten al POUM de Montbrió del Camp i de 
retruc el Pla Parcial PP1 de Montbrió  s’organitzen en diversos nivells d’acord amb el 
seu abast territorial i sectorial. S’especifiquen a continuació: 

 
Conservació de la diversitat biològica i els sistemes naturals: 

En l’àmbit de la conservació de la biodiversitat, hem de referir-nos a tres convenis 
internacionals, assumits per l’estat Espanyol: 

• Conveni de Berna per a la protecció de la fauna i flora salvatges d’Europa, 
1979. 

• Conveni de Rio sobre la diversitat biològica, 1992 

• Conveni de Bonn sobre espècies migradores d'animals silvestres que 
viuen en el territori europeu, 1979 (modificat l’any 2001).  

 

A més d’aquests convenis, la conservació de la biodiversitat, dels espais i dels sistemes 
naturals ha de referir-se a diversos textos legislatius d’àmbit europeu i català: 

• Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les 
aus silvestres. 

• ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora 
autòctona amenaçada a Catalunya.  

• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (modificada per la Llei 
12/2006). 

• Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. 

• Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

• Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal. 
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• Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (Modificada per la Directiva 
97/62/CE, en la qual s'adapta al progrés científic i tècnic la Directiva). 

• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el pla d’espais 
d’interès natural. 

• Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 
12/1985, de 13 de juny d'espais naturals 

• Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. 

• Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts. 

• Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i 
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels 
animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

 
Preservació del medi atmosfèric: 

• Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic de Rio de Janeiro, 1992. 

• Conveni de Viena per a la Protecció de la Capa d'Ozó de 1985. 
 

A aquests convenis de caire internacional s’han d’afegir diversos textos legislatius de 
caràcter estatal o autonòmic relacionats amb el medi atmosfèric: 

• Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

• Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
(Modificada per la llei 6/1996, de 18 de juny). 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn. 

• Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació. 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

• Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació 
acústica. 

• Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, 
de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 
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• Decret 8/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 
de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
Preservació del paisatge: 

• Conveni europeu del paisatge. 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

• 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. 

 
Gestió de residus: 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció.  

• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
Mobilitat: 

• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat..  

• Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments 
de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat. 

• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada. 

 
Sostenibilitat dels habitatges: 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

 

En el cas concret del Pla Parcial PP-1 de Montbrió del Camp, els textos legals que 
l’afecten de forma més directa són aquells relatius al cicle de l’aigua, a la qualitat del 
medi atmosfèric, a la preservació del paisatge i a l’eficiència i estalvi energètic. 
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2.3. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla 

Tal com assenyala l’ISA del POUM, per a analitzar els arguments ambientals més 
destacables del terme de Montbrió del Camp és necessari copsar la seva ubicació en 
les dinàmiques actuals de moviments de persones i béns. Montbrió es localitza en un 
eix de desenvolupament al rerapaís del litoral, format també pels nuclis de Riudoms i 
de Mont-roig del Camp. Aquest eix, que constitueix la principal connexió entre Reus i la 
costa sud del Baix Camp, corre paral·lel entre el sistema costaner, (Salou-Cambrils), 
urbanísticament molt més desenvolupat, i el sistema format per les poblacions 
ubicades ja als contraforts de la serralada prelitoral: les Borges del Camp, Riudecols, 
Botarell, Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou. Les principals rutes de comunicació de 
l’eix Riudoms - Mont-roig s’organitzen en una estructura ortogonal, amb un vial 
longitudinal, constituït per la T-310 i diversos vials transversals que comuniquen el 
sistema costaner amb el prelitoral. En l’àmbit dels sistemes naturals, s’ha de 
considerar la importància dels barrancs i rieres, paral·lels als vials transversals com a 
connectors biològics entre les muntanyes prelitorals i els migrats espais naturals del 
sistema costaner. Aquesta estructura dinàmica s’inscriu en una matriu territorial 
bàsicament agrícola, però amb la presència de desenvolupaments urbans i polígons 
industrials cada cop més presents. 

Així, a banda dels criteris lògics i legítims que guien la formulació de la majoria dels 
plans d’ordenació urbanística municipal, des d’una òptica ambiental, el POUM de 
Montbrió intenta equilibrar el creixement residencial i industrial del municipi amb la 
preservació de la matriu agrària i natural que caracteritza el seu terme. Certament, la 
magnitud de les àrees de creixement urbà és important, però és necessari que el 
municipi es doti d’instruments per ordenar la pressió urbanística, particularment la 
residencial.  

Els objectius de creixement sostenible, establerts als articles 3 i 9 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, posen èmfasi en l’ús racional del territori. En el cas concret de 
Montbrió del Camp, el manteniment de la matriu territorial ha d’implicar 
necessàriament la compatibilitat del creixement residencial i industrial proposat, força 
important, amb la preservació de l’entorn agrari. D’una banda l’elecció de les àrees de 
desenvolupament urbà ha d’aprofitar, en primer lloc, les superfícies residuals entre 
l’actual trama urbanitzada i l’expansió ha d’afectar en el menor grau possible les zones 
de més valor ambiental i agrícola. De l’altra, les superfícies requalificades han 
d’articular-se de forma correcta entre els eixos de comunicació existents i les franges 
que actuen com a connectors ecològics, representades aquí per les rieres, que 
travessen el terme de NO a SE. Les de Riudecanyes i Alforja (aquesta última amb 
l’entroncament de la riera de Riudecols a l’extrem nord-est del terme) són les 
principals, i alhora defineixen els flancs occidental i oriental del territori municipal. La 
resta té una funcionalitat més modesta però també han de ser considerades. 
Finalment són també elements lineals estructuradors del territori les vies pecuàries 
reconegudes legalment, que configuren una xarxa superposada a la de les carreteres: 
el POUM ha de dotar les amplades de protecció reconegudes aquests camins 
ramaders. En el cas de Montbrió del Camp, els camins ramaders que circulen de nord a 
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sud, coincideixen amb les rieres d’Alforja, Riudecols, Pinar/Montbrió i Riudecanyes; 
per tant la protecció d’aquests espais lineals té un doble sentit. Transversalment, 
circulen les carrerades de Vilanova i Vinyols, transformades avui en camins rurals. 
Precisament la carrerada de Vilanova (de 6 metres d’amplada reconeguda) és la que 
s’haurà de preservar especialment en el desenvolupament del Pla Parcial 1 (PP-1). 
Efectivament, la conversió del camí actual de Vilanova en un carrer del tipus avinguda, 
dóna una seguretat de compliment de les característiques d’aquest element lineal com 
a camí ramader. 

En definitiva, el pla parcial objecte d’aquest document té com a finalitat desenvolupar 
el sòl residencial a Montbrió del Camp, i és aquesta la procedència i oportunitat per tal 
de complir amb els objectius del projecte, amb el desenvolupament de l’àmbit Pla 
Parcial urbanístic PP-1 establert al POUM de Montbrió del Camp. 

En el procés de redacció del planejament derivat s’han observat els objectius de 
creixement sostenible, d’acord amb allò que estableixen als articles 3 i 9 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. En aquest punt es descriu breument en quins criteris s’ha 
enfocat el compliment dels objectius de creixement sostenible, en les seves diferents 
facetes, mentre que en el punt 3.4 es concreten les mesures adoptades per satisfer 
aquests criteris. 

Donades les característiques de l’ús previst en el pla parcial, els criteris i objectius 
mediambientals s’han centrat en els punts següents, ordenats jeràrquicament per la 
seva importància relativa, en base als objectius i criteris ambientals adoptats en la 
redacció del POUM, i aplicats en el Pla Parcial PP-1, pel qual s’amplien, actualitzen i 
concreten els objectius i els criteris ambientals del POUM: 

 
Objectiu 1.  Ús racional del territori: Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne 
l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient.  

� Donar compliment a les determinacions del planejament urbanístic de 

referència (POUM  de Montbrió del Camp): S’ha escollit una àrea 

delimitada pel pla parcial que omple la superfície residual de l’actual 

trama urbanitzada. 

� Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures 

vinculades a aquests usos.  

� Correcta articulació de les superfícies de creixement amb els eixos de 

comunicacions i la trama de barrancs i rieres, contribuint a la mobilitat 

sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels usos 

del sòl i la mobilitat. 
� Protecció de la via pecuària que passa pel pla parcial. 

 
Objectiu 2:  Consum d’aigua i recursos energètics: Compatibilitzar el planejament 
amb el cicle de l’aigua 
 

� Establiment de mesures per a l’ús racional de l’aigua, que propiciïn el 

seu estalvi i la seva reutilització: Fomentar  l’estalvi d’aigua i minimitzar 

el consum d’aigua derivat del planejament 

� Preservar i millorar la qualitat de l’aigua 
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� Evitar la contaminació de les aigües subterrànies i superficials. 

Tractament de l’aigua residual generada pel creixement. 

� Minimitzar la impermeabilització del sòl 

 
Objectiu 3: Protecció del patrimoni natural i cultural, la biodiversitat i el paisatge: 

Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del 
territori 

� Assumir els objectius i criteris del Catàleg del Paisatge del Camp de 

Tarragona 

� Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic: Protecció 

dels escenaris paisatgístics singulars del municipi 

� Gestionar els espais per garantir i harmonitzar els canvis provocats pels 

processos socials, econòmics i ambientals 

� Ordenar adequadament les vores dels teixits urbans, que limiten amb el 

sòl no urbanitzable, ubicant correctament les zones verdes 

� Protecció del patrimoni municipal de caràcter agrari, arquitectònic i 

cultural, així com els elements de transició entre les zones urbanitzades 

previstes i l’entorn agrícola i de mosaic agroforestal contigu 

� Garantir la integració de les noves edificacions en l’entorn, considerant 

criteris constructius, materials de construcció i aplicació de colors que 

conformin una arquitectura integrada i de qualitat. 

 
Objectiu 4: Qualitat del medi atmosfèric: Prevenir i corregir la contaminació 

atmosfèrica, acústica i lumínica 
� Minimització de les emissions a l’atmosfera degudes al creixement 

residencial: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants de 

l’atmosfera 

� Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la 

legislació 

� Minimitzar la contaminació lumínica dels assentaments i en els espais 

naturals, i de l’adequació de l’enllumenat de les àrees urbanitzables a la 

Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi nocturn 

 

Objectiu 5: Garantir una correcta gestió dels materials i els residus 
� Minimitzar els moviments de terres 

� Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 

generin en el desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 

l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 

matèria de residus: Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i el Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de  la 

construcció 

� Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la 

disponibilitat d’instal·lacions adequades per als seu tractament 
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA 

 

3.1. Descripció de l’ordenació proposada 

Els objectius i criteris d’ordenació establerts en la proposta del Pla Parcial, segons la 
Memòria del Pla Parcial “El Reixat”, Sector PP1, POUM Montbrió del Camp  queda de la 
forma següent: 

 

a) Justificació i oportunitat de la proposta: 

El Pla General d’Ordenació Municipal de Montbrió del Camp delimita el sector SUD-1 
residencial com a sòl urbanitzable delimitat a desenvolupar pel Sistema de 
Reparcel·lació per Cooperació. L’àmbit del SUD-1 té una superfície total de 105.110 
m2. 

L’objecte del Pla Parcial és el desenvolupament del sector PP-1 establert al POUM. El 
desenvolupament del sector suposa la generació de sòl residencial.  

L’àmbit del present instrument de planejament està localitzat a l’est del nucli antic de 
Montbrió del Camp, entre l’avinguda dels Països Catalans (límit nord), el camí de 
Vilanova (límit sud), el carrer de Sant Rafel (límit est) i sòl no urbanitzable (límit oest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de situació del pla parcial dins l’entramat urbà del municipi. 
 

Cal esmentar que amb anterioritat a la redacció del Pla Parcial s’han ocupat 
anticipadament dos àmbits:  
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• Uns terrenys per a destinar-los a equipament públic amb la finalitat d’ampliar el 
CEIP Josep Maria Soler. Donat que el municipi ha crescut notablement pel que fa 
a la seva població, ha augmentat la demanda de places escolars, la qual cosa s’ha 
atès fins a dia d’avui pel Departament d’Ensenyament amb la instal·lació de dos 
mòduls prefabricats ubicats en una parcel·la que limita amb l’actual edifici de les 
Escoles. Aquesta parcel·la no és propietat de l’Ajuntament, només té un dret 
d’ús. 

• Bona part del Reixat del Baldrich per a transformar-lo en zona verda. 
 

Quan a la justificació de la procedència del Pla d’acord amb el Planejament General, cal 
dir que l’oportunitat i procedència de la redacció d’aquest pla es troba en: 

� El desenvolupament de l’àmbit establert al POUM. 
� La conveniència de desenvolupament de sòl residencial al nucli de Montbrió del 

Camp. 
� L’ampliació de l’activitat docent al municipi. 
� La implantació d’una gran zona verda 

 
Mapa d’ordenació general proposada del Pla Parcial 1 
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L’objectiu bàsic del Pla Parcial és el desenvolupament d’un sector residencial 
determinat pel planejament general. 

És també objectiu de l’actuació, atès el moment actual de transformació i reflexió 
sobre l’activitat urbanitzadora, assolir una alt grau d’excel·lència i innovació tant en la 
urbanització del sector com en la posterior construcció dels edificis.  

El pla s’ha d’adequar a l’ordenació prevista en el planejament general vigent, el POUM 
de Montbrió del Camp, en el seu article 90, (veure transcripció en el punt 1.5 de la 
present memòria). 

Quan a usos, edificacions, i infraestructures existents, cal dir que els usos actuals es 
limiten a l’explotació agrícola dels terrenys a la part oest i a l’ocupació per pins a la 
part est (Reixat del Baldrich).  

Quan a les edificacions existents actualment a l’àmbit, cal destacar petites 
construccions agrícoles associades als camps de conreu ara residuals existents, i als dos 
mòduls prefabricats ubicats en una parcel·la que limita amb l’actual edifici de les 
Escoles, com a equipament escolar. 

A més a més, cal tornar a citar la mina de la Comunitat de Regants de la Mina de Sant 
Pere, que  travessa el sector per la part est, i la qual s’haurà de respectar.. 

 

b) Objectius i criteris d’ordenació: 

L’objectiu principal del Pla Parcial 1, és la creació d’un sector, com a element essencial 
del desenvolupament i transformació del municipi que pugui configurar àrees 
identificables que aportin qualitat i vitalitat. En aquest sentit:  

• Es proposa un model que prioritza la mobilitat de vianants i bicicletes. 

• Es proposa un nombre suficient de tipus d’habitatges amb diferents preus, 
superfícies i tipologies per atreure població de diferents edats i necessitats per 
aconseguir la interacció adient en una veritable comunitat. 

L’ús educatiu assignat a la part d’equipaments ja obtinguts per ocupació anticipada al 
propi sector, completen un àmbit d’usos diversos allunyat de planejaments simplement 
residencials. 

També s’incorpora l’Era del Reixat del Baldrich com a bé protegit urbanísticament 
(patrimoni arquitectònic), element que forma part de la Modificació puntual del POUM a 
l’àmbit del nucli antic i ampliació del catàleg de patrimoni arquitectònic. 

L’actuació es compromet amb els objectius de sostenibilitat: recuperació patrimoni (era 
del Reixat del Baldrich) i recuperació del patrimoni natural (bosc del Reixat del Baldrich). 
Així es proposa la qualificació d’espais lliures per a la preservació del bosc. 

La xarxa viaria es planteja segons dos objectius:  

• la xarxa principal té com a objectiu dotar al sector d’una bona accessibilitat amb 
el nucli; 

• es prioritza les circulacions de vianants com espais de relació.  
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c) Descripció de l’ordenació.  Estructura general: 

L’ordenació proposada té els següents criteris principals: 

• No proposar una concentració de tot el sostre destinat a habitatge amb 
protecció pública (20% d'habitatge amb protecció oficial de règim general i de 
règim especial i 10% d'habitatge amb protecció oficial de preu concertat) en un 
mateix àmbit. Es proposa als habitatges amb protecció pública un model 
tipològic de blocs aïllats plurifamiliars. 

• Establir una distribució de les zones que permeti la conservació del bosc de 
Reixat del Baldrich. 

• Concentrar bona part de la superfície destinada a equipaments públics de forma 
annexa a l'actual escola del municipi. 

• Proposar una xarxa viària que es defineixi a partir de la continuació dels carrers 
de la part nord del sector per a connectar-los amb els de la part sud de l’àmbit.   

• Desenvolupar el sector a partir de criteris paisatgístics -conservació i promoció de 
la vegetació, orientació adequada de tots els habitatges, poca alçada de les 
edificacions- i de sostenibilitat ambiental -criteris energètics ampliats en el 
desenvolupament de les edificacions-. 

• Conservar l’actual camí (i el mur de pedra) que travessa l’àmbit de nord a sud. 
 

Quan al sistema viari i la mobilitat, es proposa una xarxa viària definida amb la 
continuació dels carrers de la part nord del sector per a connectar-los amb els de la part 
sud de l’àmbit: 

• Propostes per a la mobilitat dels vianants 

El Pla Parcial es troba a continuació del nucli urbà i planteja una xarxa d’itineraris per a 
vianants per assegurar la connectivitat amb els indrets principals. L’itinerari principal 
per a vianants travessa el sector de nord a sud enllaçant l’avinguda de la Capelleta amb 
el carrer de Sant Antoni. En aquest eix principal es troba l’equipament docent i una 
gran zona verda. El recorregut des d’aquest eix a la parada d’autobús existent i a la 
proposta del POUM és inferior a 500m.  

• Propostes per a la mobilitat en bicicleta 

El pla parcial proposa una xarxa de bicicletes que es connecta a l’avinguda de la 
Capelleta (continuant així el carril de bicicletes que proposa el Pla local de seguretat 
viària i el POUM) a través del camí de Vilanova i que travessa el sector de nord a sud 

El carril de bicicletes té una amplada de 2 m i se situa al camí de Vilanova (part sud del 
sector), al viari central i al viari oest del sector. El carril de bicicletes se separa 1,20 m 
de la calçada, a través d’una filera d’arbres, en el camí de Vilanova i el viari central. Al 
viari oest, el carril de bicicletes se separa de la calçada a través d’una filera 
d’aparcaments. 

La reserva de places d’aparcament fora de la via pública es produirà preferentment a 
l’interior de la parcel·la.  
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Respecte la nova permeabilitat en la mobilitat dels vianants i les bicicletes, cal destacar 
que els nous vials peatonals i de bicicletes que es crearan a la nova zona verda, 
permetran un accés directe des d’aquesta nova zona urbana fins al mig de la població, i 
al revés, des del casc antic fins al nou parc dins la zona verda, i fins a les escoles i nous 
equipaments previstos dins l’àmbit.  

En aquest sentit cal comptar amb l’enderroc ja previst d’un edifici del casc antic per tal 
d’obrir aquest espai d’accés directe de comunicació entre el casc antic i l’àmbit des del 
carrer de Sant Rafael al Carrer d’Avall. 

 

 

 Zona    Zona 

 Equipaments  Verda 

      Vials peatonals 

      (permeabilitat amb el nucli urbà) 

 

PP-1 
 

 

 

 

 

 

   Bosc de  

Baldrich 

 

   Vials peatonals 

PP-1 
   Era 
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• Propostes per a la mobilitat en transport públic col·lectiu. 

La parada existent de la línia d’autobusos és a la cruïlla entre el carrer Nou i el passeig 
Nicolau. El POUM de Montbrió del Camp proposa una parada a l’avinguda de la 
Capelleta. 

La proximitat d’aquestes dues parades al pla parcial fa possible el desplaçament a peu. 

• Propostes per a la mobilitat de vehicles. 

El pla parcial planteja la continuació de la xarxa viària existent.  

El vial principal del pla parcial que connecta amb la xarxa principal de vehicles del 
municipi travessa el sector de nord a sud i connecta l’avinguda de la Capelleta amb el 
carrer de Sant Antoni. Aquest vial té una amplada de 12 m i disposa d’arbrat, dos 
sentits de vehicles i voreres de 3 m d’amplada. 

 

Quan al sistema d’equipaments, el sector ha estat ja ocupat de forma anticipada per la 
implantació de l’ampliació del CEIP Josep Maria Soler. El Pla parcial determina una 
zona d’equipaments adjacent a la part ja ocupada per a possibilitar la seva ampliació. 

També es qualifica una part d’equipaments més petita al sud del sector. 

 

Respecte el sistema d’espais lliures d’ús públic del sector, cal dir que ha estat ja 
ocupat de forma anticipada a la part est del sector. 

La delimitació del sistema d’espais lliures del Pla parcial PP-1 defineix una estructura 
clara per a aconseguir la preservació dels espais arbrats.  

 

El model residencial del sòl privat queda definit en diversos àmbits: 

• Àmbit de cases agrupades amb ordenació amb edificació unifamiliar entre 

mitgeres 

Àrea situada a la part oest del sector, a la part més propera al sòl no urbanitzable. 

L’àmbit té una superfície de 13.906 m2 descompost en 3 illes, un sostre de 14.437 m2 i 
64 habitatges. 

L’organització interna és basa en 6 edificis (2 per illa) separats del carrers i amb jardí 
individual per habitatge a la part interior de la illa. 

 

• Àmbit d’ordenació oberta en blocs aïllats amb ús d’habitatge unifamiliar i 

plurifamiliar 

Àrea situada a la part central del sector i inclou també els habitatges amb protecció 
pública. 

L’àmbit té una superfície de 25.374 m2 descompost en 7 illes, un sostre de 38.118 m2 i 
356 habitatges. 
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L’organització interna de l’àmbit es basa en blocs que se situen buscant la millor 
orientació solar. Les diverses zones enjardinades són comunitàries. 

Els habitatges amb protecció pública no es concentren en una única zona, sinó que 
ocupen dues illes al costat de l’equipament docent i una illa davant de la gran zona 
verda. 

 

Mapa d’ordenació del model residencial i distribució proposada del Pla Parcial 1 
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• Quadre de resum de la subdivisió del sostre previst per a habitatges amb 
protecció oficial: 

TIPOLOGIA SOSTRE HABITATGES 
Habitatges. amb protecció oficial de 
règim general i especial 

10.511 m
2
           105 hab. (100 m

2
/hab) 

Habitatges. amb protecció oficial de 
preu concertat 

5.256 m
2
       53 hab. (  99 m

2
/hab) 

TOTAL  14.694 m2           158 hab.  

Els habitatges amb protecció pública del sector es desenvoluparan en forma d'edificis 
plurifamiliars amb ordenació de bloc lineal aïllat de PB+2P i PB + 3P. 

 

Respecte a les mesures ambientals i estratègies sostenibles en l’ordenació 
proposada, cal descriure les següents mesures: 

• Espais lliures, espais naturals.  

És important reconèixer i conservar els espais naturals del sector i definir una 
ordenació que preservi aquests valors mediambientals i paisatgístics, els integri en 
la proposta i els valoritzi com a part principal dels seus actius. En concret, es 
proposa la integració en l'ordenació del bosc de pins del Reixat del Baldrich. 

 

 

 

 

 

Escola 

    Bosc de Baldrich 

 

 

 

Era de Baldrich 

 

• Adaptació a la topografia. La topografia és bastant planera. La proposta 
d'ordenació s’adapta a l'orografia del lloc i minimitza els moviments de terra a 
realitzar. 

• Optimització de la Vialitat. Reducció de les zones destinades a vialitat en la nova 
ordenació i configuració d'un traçat que on els vianants tinguin preferència en l'ús. 
Aquesta estratègia es veurà completada per una urbanització adequada. 
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• Sostenibilitat en l'ordenació de l'edificació privada. Implantació de l'edificació de 
manera que es minimitzi tant l'impacte en el paisatge com en el medi ambient. 

 

Respecte a les mesures ambientals i estratègies sostenibles en la tipologia de la 
urbanització, cal descriure les següents mesures: 

En el disseny del sistema viari: 

• Adaptació topogràfica. Realitzar un estudi exhaustiu en el traçat dels 
vials i els seus rasants amb la finalitat de minimitzar els desmuntis i terraplens, i 
en conseqüència reduir el moviment de terres a executar. 

• Potenciar els sistemes de mobilitat lenta (vianants i bicis) i la creació de 
zones de circulació de velocitat restringida, com a mesura de reducció del 
trànsit de vehicles i per tant la disminució d'emissions d'efector hivernacle fruit 
dels combustibles fòssils. 

En la definició constructiva: 

• Reduir el consum d'aigua. Donar prioritat a sistemes de pavimentació de 
col·locació en sec que redueixen el consum d'aigua i morter i milloren el 
manteniment a l'ésser de fàcil reposició. 

• Potenciar la infiltració de l'aigua de pluja. Donar prioritat a sistemes de 
pavimentació amb bases i sub bases permeables. Això ajuda a no 
impermeabilitzar el subsòl permetent la infiltració de l'aigua de pluja i al mateix 
temps permet no sobredimensionar la xarxa de recollida d'aigües ni 
sobrecarregar la xarxa existent. 

• Materials km 0. Donar preferència a materials del lloc minimitzant així 
els costos mediambientals fruit del transport dels mateixos a l'obra. 

• Materials reciclats. Donar preferència a l'ús de materials reciclats o que 
fixin algun residu en part de la seva composició.  

• Reduir les necessitats de manteniment de les diferents solucions 
constructives i elements que conformen la urbanització. 

• Prioritzar l'ús d'espècies autòctones en la vegetació de les zones 
públiques i privades amb l'objectiu de reduir els requeriments hídrics i de 
manteniment de les zones enjardinades.  

 

 

En la millora de l'eficiència energètica del sector: 

• Estudiar la implantació de sistemes de major eficiència energètica que 
redueixin el consum del sector. Per exemple, sistemes d'il·luminació per LED 
que redueixen substancialment el consum elèctric i són de baix manteniment o 
sistemes de reg amb telegestió via mòdem que permeten ajustar tots els 
paràmetres del sistema de reg de manera automatitzada i remota. 
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• Estudiar la implantació de sistemes de captació de l'aigua de pluja per a 
la seva retenció i infiltració en el terreny. Això permet no sobredimensionar la 
xarxa de recollida d'aigües ni sobrecarregar la xarxa existent. 

• Estudiar la implantació de sistemes de captació i zones de 
magatzematge de l'aigua de pluja a les zones verdes (públiques o privades) per 
al seu aprofitament com a aigua de reg. 

• Estudiar la implantació de sistemes de generació d'energia amb la 
finalitat de buscar una major autosuficiència energètica del sector. Bon 
exemple d'aquests sistemes són les pèrgoles fotovoltaiques. 

 
El quadre de superfícies final del Pla Parcial és el següent, segons les claus de la 
ordenació: 

qualificació PP-1 superfície % sostre habitatges 
  m2   m2   

clau 4b7   ordenació oberta 25.374 24,14% 38.118 356 

clau 5a5   cases agrupades 13.907 13,23% 14.437 64 

total sòl privat 39.281 37,37% 52.555 420 

clau V   zona verda 24.126 22,95%     

clau E   equipaments 10.953 10,42%     

clau T   serveis tècnics 190 0,18%     

clau X   sistema viari 30.560 29,08%     

total sistemes 65.829 62,63%     

total àmbit 105.110     420 

 

Cal dir que finalment, amb la proposta del PP-1 que ara es presenta, el quadre 
comparatiu de superfícies i planejament resultant entre el POUM i el Pla Parcial 
proposat és el següent, idèntic pràcticament a la situació inicial proposada en el 
POUM: 
 

superfície aixecament 105.110 m2 105.110 m2

zona verda 24.120 m2 24.126 m2 22,95%

equipaments 8.044 m2 10.953 m2 10,42%

serveis tècnics 190 m2 0,18%

sistema viari 30.560 m2 29,08%

total sistemes 65.829 m2 62,63%

ordenació oberta 4b7 25.374 m2 24,14%

cases agrupades 5a5 13.907 m2 13,23%

total sòl privat 39.281 m2 37,37%

nº habitatges 40 hab/Ha 420 hab 40 hab/Ha 420 hab

sostre màxim 0,50 m2/m2 52.555 m2 0,50 m2/m2 52.555 m2

sost. hab. amb protecció pública 30% sost. resid. 15.767 m2 30% sost. resid. 15.767 m2

sost. hab. amb prot. oficial de règim general i especial 20% sost. resid. 10.511 m2 20% sost. resid. 10.511 m2

sost. hab. amb prot. oficial de preu concertat 10% sost. resid. 5.256 m2 10% sost. resid. 5.256 m2

Planejament vigent. POUM Pla Parcial
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Per tant, el nombre d’habitatges es manté en els 420 proposats ja en el POUM, així 
com el sostre màxim, alhora que es manté la zona verda i s’incrementa un 36% la 
superfície destinada a equipaments.  

En definitiva, el PP-1, tal com consta en el POUM, ocupa un espai vacant entre 
l’eixample del nord-oest del nucli i l’àrea de nou desenvolupament corresponent al PP-
5 vigent. S’hi preveu un ús residencial de mitjana densitat amb 40 habitatges/ha, 
previstos inicialment en el POUM, amb un total de 420 habitatges en tot el sector. 

 

d) Adequació de l’ordenació al planejament general. 

Els terrenys on es desenvolupa el Pla Parcial estan qualificats pel POUM de Montbrió 
del Camp actualment vigent, dins el SUD-1 residencial, com a sòl urbanitzable 
delimitat, a desenvolupar pel Sistema de Reparcel·lació per Cooperació, i l’identifica 
com a sector SUD – PP-1, segons la delimitació gràfica dels plànols d’ordenació del 
mateix POUM, així com en el redactat en l’article 90 de la Normativa urbanística. La 
regulació detallada d’aquest sector de Sòl Urbanitzable delimitat s’estableix doncs en 
l’article 90 de la Normativa, corresponent a Àmbits o sectors de planejament 
delimitats. (Veure transcripció en la memòria urbanística i en el punt 1.5 del present 
estudi ambiental). 

 

e) Ordenances reguladores de la normativa per al Pla parcial urbanístic Sector S-41. 

En el document d’aprovació inicial redactat per l’arquitecte Francesc Albin Collet, es 
desenvolupen els articles de les ordenances reguladores de la normativa del Pla Parcial 
“El Reixat”, sector PP-1 del POUM de Montbrió del Camp. 

En el punt 3.3 del present estudi es desenvolupen les mesures ambientals que 
finalment s’inclouen en el pla i que concorden amb les ordenances reguladores, els 
objectius ambientals  i les mesures preventives o complementàries. 
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3.2. Demanda addicional de recursos i infraestructures 

S’estudia seguidament la demanda addicional d’infraestructures i de recursos i la seva 
disponibilitat per tal de complir amb els criteris ambientals, i de  realitzar una proposta 
de detall de l’optimització de l’ús de l’aigua, l’electricitat, la vialitat i els accessos, a la 
seva disponibilitat. 

De fet, l’aprofitament del sòl en el POUM, concretat de forma inicial en el present Pla 
Parcial PP-1, segueix una seqüència lògica amb el model urbanístic sostenible: en 
primer lloc, els sòls urbanitzables del planejament vigent es qualifiquen com a polígons 
d’actuació urbanística. En segon lloc, dins dels sòls urbanitzables delimitats, es dóna 
preferència als que impliquen la compactació del nucli urbà (SUD-1 (present PP-1) i 
SUD-2), respecte als que impliquen la seva expansió (SUD-3 i SUD-4). 

Es defuig, en general, de densitats residencials massa baixes per apostar clarament per 
un model de densitat mitjana, que compatibilitzi la qualitat residencial amb l’ús 
eficient del territori i un cost raonable dels serveis. El disseny dels polígons de 
creixement afavoreix la compacitat del nucli.  

 

Accessos i vialitat 

El sector que es desenvolupa mitjançant aquest Pla parcial es troba doncs envoltat de 
la trama urbana de la població, i segueix el tramat viari previst en el POUM de 
Montbrió del Camp.  De fet l’ordenació prevista en el Pla Parcial no fa més que 
completar i realitzar un rebliment de la trama viària ja consolidada i desenvolupada 
pels planejaments anteriors, amb un creixement urbà compacte, consolidat i ben 
estructurat. Per aquesta raó, la connexió del sector amb la xarxa viària existent i amb 
les infraestructures de serveis urbans és senzilla. Gairebé tot el perímetre del sector, 
excepte la seva part oest coincideix amb els carrers de la trama urbana consolidada de 
la població.  

El vial principal del pla parcial que connecta amb la xarxa principal de vehicles del 
municipi travessa el sector de nord a sud i connecta l’avinguda de la Capelleta amb el 
carrer de Sant Antoni. Aquest vial té una amplada de 12 m i disposa d’arbrat, dos 
sentits de vehicles i voreres de 3 m d’amplada. 

A la part sud es respecta el traçat del camí de Vilanova com a lligam amb el pla parcial 
inferior, i com a enllaç oest-est dins la trama urbana. 

 

Serveis urbans 

Les línies de serveis urbans confronten gairebé en tots els casos amb aquests vials que 
fan de límit i frontera amb el sector: així disposa de línies elèctriques de mitja tensió , i 
hi ha també línies elèctriques de baixa tensió, i estesa de línies telefòniques. Es preveu 
inicialment una potencia total requerida en el PP-1 de 3.939 kW addicionals. No 
obstant, en el present pla parcial es preveuen mesures per disminuir aquest consum 
inicial (basat en consums actuals). 
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A través d’aquests carrers és possible connectar el sector a les xarxes de distribució de 
gas canalitzat, aigua potable i telecomunicacions (veure detall en els plànols del pla 
parcial). 

Finalment cal destacar que les aigües residuals poder ser evacuades per gravetat, 
d’acord amb les previsions de  l’Ajuntament de Montbrió del Camp fins a la 
depuradora. Es preveu una xarxa separativa amb les aigües pluvials, segons detall de 
desenvolupament dels plànols del pla parcial. 

La demanda addicional d’aigua ja estava prevista en el POUM i se situa en 0,1076 
hm3/any. L’increment de demanda associada pot ser coberta pels recursos disponibles 
actualment, segons l’estudi hidrològic del POUM, amb els diversos recursos entre els 
que es troben el pantà de Riudecanyes, el CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona), i els 
dos pous existents actualment (mas de Llamberg i riera de Montbrió). El consum mitjà 
estimat en el POUM per habitant i dia és de 190 litres, basant-se en el consum actual. 
No obstant, en el present pla parcial es preveuen mesures per disminuir aquest 
consum. 

Quan a la recollida selectiva de residus, tal com ja es va calcular al seu dia al POUM, i 
en base a les dades de recollida de Montbrió, es preveu per al sector del present pla 
parcial un total de 32 contenidors de RSU, 25 d’orgànica, 6 de paper, 6 d’envasos i 7 de 
vidre. Els contenidors estaran situats en els espais estratègics i habilitats, ja previstos 
en el pla parcial (veure detall en els plànols del pla parcial). 

 

Altres afectacions 

Dins l’àmbit del sector no hi ha tampoc barrancs o lleres. Hi ha la via pecuària o 
carrerada esmentada del Camí de Vilanova, que caldrà mantenir o atermenar, tal com 
està previst, a partir de la vialitat oest-est existent al sud de l’àmbit. 

En definitiva, esta assegurada la demanda addicional de recursos i infraestructures, i 
estan previstes les compensacions a realitzar en el desenvolupament del pla parcial. 

Per altra part, tal com consta en el següent apartat de mesures ambientals, es 
prendran les mesures ambientals coherents amb l’espai. Per citar-ne una d’específica, 
cal anomenar el manteniment del bosc existent a l’est de l’àmbit (bosc del Reixat del 
Baldrich), així com l’era, (era del Reixat del Baldrich) i el mur del tancat, com a elements 
naturals i patrimonials propis de l’àmbit, i que constituiran un espai verd de nova 
centralitat i de referència per al nucli de Montbrió del Camp. 
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3.3. Mesures ambientals incloses al Pla 

En aquest punt es recullen les mesures ambientals coherents amb el POUM de 
Montbrió del Camp, i les específiques per al Pla Parcial urbanístic residencial, d’acord 
amb els objectius i criteris ambientals, i que també es recull en els objectius de la 
memòria d’aquest Pla Parcial. 

 
1.-  Minimització del consum de sòl i racionalització de l’ús d’acord amb un model 
territorial globalment eficient.  

Cal dir en primer lloc que es compleixen els objectius i determinacions del ISA del 
POUM respecte a: 

• El model d’aprofitament del sòl segueix una seqüència lògica: 
desenvolupament dels PAU, seguits dels SUD que impliquen la compactació del 
nucli urbà (SUD-1, que correspon al present PP-1),  

• Les densitats residencials prioritzen un model de densitat mitjana, que 
compatibilitza la qualitat residencial amb l’ús eficient del territori i un cost 
raonable dels serveis. 

• El disseny dels polígons de creixement afavoreix la compacitat del nucli. 

 

En concret, en el present pla parcial s’inclouen les mesures ambientals d’ordenació 
sostenible del sector que ja hem citat en el punt 3.1, així com altres que s’esmenten a 
continuació: 

• Espais lliures, espais naturals: Establir una distribució de les zones que permeti la 
conservació del bosc del Reixat de Baldrich. Per tant es defineix una estructura 
per a aconseguir la preservació dels espais arbrats. 

• Es proposa preservar i integrar en l'ordenació el bosc de pins del Reixat del 
Baldrich. S’incorpora també l’Era del Reixat del Baldrich com a bé protegit 
urbanísticament (patrimoni arquitectònic), element que forma part de la 
Modificació puntual del POUM a l’àmbit del nucli antic i ampliació del catàleg de 
patrimoni arquitectònic. També inclou la proposta de conservar l’actual camí i el 
mur de pedra que travessa l’àmbit de nord a sud, respectant en la vialitat aquest 
element (mur de pedra) característic dels tancats o reixats de les antigues 
propietats. 

• L’actuació per tant es compromet amb els objectius de sostenibilitat: recuperació 
patrimoni (era del Reixat del Baldrich) i recuperació del patrimoni natural (bosc del 
Reixat del Baldrich). Així es proposa la qualificació d’espais lliures per a la 
preservació del bosc. 

• Adaptació a la topografia:  La proposta d'ordenació s’adapta a l'orografia del lloc i 
minimitza els moviments de terra a realitzar. 

• Optimització de la Vialitat:  Reducció de les zones destinades a vialitat en la nova 
ordenació i configuració d'un traçat que on els vianants i les bicicletes tinguin 
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preferència en l'ús. Aquesta estratègia es veurà completada per una urbanització 
adequada. 

• Adaptació topogràfica. S’ha realitzat un estudi exhaustiu en el traçat 
dels vials i els seus rasants amb la finalitat de minimitzar els desmunts i 
terraplens, i en conseqüència reduir el moviment de terres a executar. 

• Es proposa una xarxa viària que es defineix a partir de la continuació 
de la xarxa viària existent, especialment dels carrers de la part nord 
del sector per a connectar-los amb els de la part sud de l’àmbit.  

• El vial principal del pla parcial que connecta amb la xarxa principal 
de vehicles del municipi travessa el sector de nord a sud i connecta 
l’avinguda de la Capelleta amb el carrer de Sant Antoni. Aquest vial 
té una amplada de 12 m i disposa d’arbrat, dos sentits de vehicles i 
voreres de 3 m d’amplada 

• Potenciar els sistemes de mobilitat lenta (vianants i bicis) i la creació 
de zones de circulació de velocitat restringida, com a mesura de 
reducció del trànsit de vehicles i per tant la disminució d'emissions 
d'efector hivernacle fruit dels combustibles fòssils. 

• El Pla Parcial es troba a continuació del nucli urbà i planteja una 
xarxa d’itineraris per a vianants per assegurar la connectivitat amb 
els indrets principals. L’itinerari principal per a vianants travessa el 
sector de nord a sud enllaçant l’avinguda de la Capelleta amb el 
carrer de Sant Antoni. En aquest eix principal es troba l’equipament 
docent i una gran zona verda. El recorregut des d’aquest eix a la 
parada d’autobús existent i a la proposta del POUM és inferior a 
500m 

• El pla parcial proposa una xarxa de bicicletes que es connecta a 
l’avinguda de la Capelleta (continuant així el carril de bicicletes que 
proposa el Pla local de seguretat viària i el POUM) a través del camí 
de Vilanova i que travessa el sector de nord a sud 

• El carril de bicicletes té una amplada de 2 m i se situa al camí de 
Vilanova (part sud del sector), al viari central i al viari oest del sector. 
El carril de bicicletes se separa 1,20 m de la calçada, a través d’una 
filera d’arbres, en el camí de Vilanova i el viari central. Al viari oest, 
el carril de bicicletes se separa de la calçada a través d’una filera 
d’aparcaments. 

• En la definició constructiva de la urbanització: 
• Reduir el consum d'aigua. Donar prioritat a sistemes de pavimentació 
de col·locació en sec que redueixen el consum d'aigua i morter i milloren 
el manteniment a l'ésser de fàcil reposició. 
• Potenciar la infiltració de l'aigua de pluja. Donar prioritat a sistemes de 
pavimentació amb bases i subbases permeables. Això ajuda a no 
impermeabilitzar el subsòl permetent la infiltració de l'aigua de pluja i al 
mateix temps permet no sobredimensionar la xarxa de recollida d'aigües 
ni sobrecarregar la xarxa existent. 
• Materials km 0. Donar preferència a materials del lloc minimitzant així 
els costos mediambientals fruit del transport dels mateixos a l'obra. 
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• Materials reciclats. Donar preferència a l'ús de materials reciclats o 
que fixin algun residu en part de la seva composició.  
• Reduir les necessitats de manteniment de les diferents solucions 
constructives i elements que conformen la urbanització. 
• Prioritzar l'ús d'espècies autòctones en la vegetació de les zones 
públiques i privades amb l'objectiu de reduir els requeriments hídrics i 
de manteniment de les zones enjardinades.  

• Sostenibilitat en l'ordenació de l'edificació privada. Implantació de l'edificació de 
manera que es minimitzi tant l'impacte en el paisatge com en el medi ambient. 

� Respecte al model residencial, es combinen la tipologia de cases 
agrupades amb ordenació amb edificació unifamiliar entre 
mitgeres, situant-se més propera al sòl no urbanitzable, amb 
l’àmbit d’ordenació oberta en blocs aïllats amb ús d’habitatge 
unifamiliar i plurifamiliar, situats més a prop del nucli central de 
la població, com a fórmula racional d’ordenació urbana. 

� L’organització interna de l’àmbit es basa en blocs que se situen 
buscant la millor orientació solar. Les diverses zones 
enjardinades són comunitàries. 

� Els habitatges amb protecció pública no es concentren en una 
única zona, sinó que ocupen dues illes al costat de l’equipament 
docent i una illa davant de la gran zona verda. 

 

• En la millora de l'eficiència energètica del sector: 
•Estudiar la implantació de sistemes de major eficiència energètica que 
redueixin el consum del sector. Per exemple, sistemes d'il·luminació per 
LED que redueixen substancialment el consum elèctric i són de baix 
manteniment o sistemes de reg amb telegestió via mòdem que 
permeten ajustar tots els paràmetres del sistema de reg de manera 
automatitzada i remota. 
•Estudiar la implantació de sistemes de captació de l'aigua de pluja per 
a la seva retenció i infiltració en el terreny. Això permet no 
sobredimensionar la xarxa de recollida d'aigües ni sobrecarregar la xarxa 
existent. 
•Estudiar la implantació de sistemes de captació i zones de 
magatzematge de l'aigua de pluja a les zones verdes (públiques o 
privades) per al seu aprofitament com a aigua de reg. 
•Estudiar la implantació de sistemes de generació d'energia amb la 
finalitat de buscar una major autosuficiència energètica del sector. Bon 
exemple d'aquests sistemes són les pèrgoles fotovoltaiques. 

• Desenvolupar el sector a partir de criteris paisatgístics -conservació i promoció de 
la vegetació, orientació adequada de tots els habitatges, poca alçada de les 
edificacions- i de sostenibilitat ambiental -criteris energètics ampliats en el 
desenvolupament de les edificacions 
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• En definitiva, respecte en la innovació del model de creixement sostenible del Pla 
parcial, es presenta una estructura i disseny que: 

• Compleix amb els objectius de compactació del nucli urbà, d’una 
densitat residencial que prioritza un model de densitat mitjana i que 
compatibilitza la qualitat residencial amb l’ús eficient del territori i un 
cost raonable dels serveis, i finalment d’un disseny de creixement que 
afavoreix la compacitat del nucli. 
• Un disseny modèlic en la integració paisatgística entre la nova peça 
urbana i el nucli existent, del que destaquen les següents premisses 
fonamentals: 

• Gradació visual i paisatgística de l’edificació que és coherent i 
modèlica, ja que els edificis més semblants a les cases de poble, 
de planta baixa i 2 pisos, en bloc, i en ordenació oberta, se situen 
a l’est i nord de l’àmbit, de forma contínua amb el nucli urbà de 
Montbrió del Camp; per tant es dona continuïtat a l’entramat 
tradicional de la població. En canvi, les cases agrupades, 
corresponents a cases unifamiliars més baixes i esponjades, amb 
jardí, se situen en la part est de l’àmbit, de forma que es 
converteixen en un espai d’esponjament entre la trama urbana i 
el sòl no urbanitzable format pel mosaic de cultius existent. Per 
tant, des d’un punt de vista social i paisatgístic es dóna molta 
qualitat a la gradació urbanística de l’espai. 
• En segon lloc es destaca que es generen dos espais comunitaris 
centrals en el lloc més adequat i estratègic de la població, situat 
a l’est del PP-1: per una part el gran parc central, o gran espai 
verd que forma l’antic Reixat de Baldrich en la part est, i per 
altra part el gran espai d’equipaments al costat de l’actual escola 
de la població. Aquests dos espais, grans i esponjats, donen una 
nova centralitat a la població, guanyant un espai estratègic, nou, 
de qualitat i ben estructurat, permeable al pas dels vianants i 
que promou la mobilitat sostenible i l’espai de trobada entre els 
ciutadans de tota la població. 
• En tercer lloc cal destacar el gran tacte social de la proposta de 
planejament, atès que l’habitatge de protecció pública no es 
situa en una sola ubicació, de forma agrupada i apartada de la 
centralitat, sinó que es reparteix en dos llocs centrals de l’àmbit: 
una davant la zona verda i l’altra al costat de la zona 
d’equipaments. Per tant, es promou clarament la integració 
social, cultural i ciutadana entre tots els habitants de la població, 
dignificant els habitatges i la seva situació respecte la trama 
urbana i la nova centralitat que donaran el parc del Reixat de 
Baldrich i la gran àrea d’equipaments centrals al costat de 
l’actual escola. 
• Per últim, la densitat prevista de 40 habitatges per hectàrea es 
manté, i s’afavoreix l’increment dels terrenys per equipaments, 
fruit dels resultats d’un estudi detallat del pla parcial que permet 
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dignificar tot l’àmbit amb la distribució abans indicada, la qual 
aporta qualitat social, urbanística i paisatgística, així com 
innovació social en tots els àmbits esmentats a partir d’un 
disseny de la nova centralitat. 

 

 

2.-  Minimització del consum d’aigua i recursos energètics. Compatibilitzar el 
planejament amb el cicle de l’aigua 

En el present apartat de mesures ambientals també es compleixen els objectius i 
determinacions del ISA del POUM. En concret en el present pla parcial s’inclouen les 
mesures ambientals d’ordenació sostenible del sector que ja hem citat en el punt 3.1, 
així com altres que s’esmenten a continuació: 

Quan al cicle de l’aigua: 

• Els projectes d’enjardinament dels espais lliures públics i privats potenciaran l’ús 
de la xerojardineria. Es prioritzarà l'ús d'espècies autòctones en la vegetació de 
les zones públiques i privades amb l'objectiu de reduir els requeriments hídrics i 
de manteniment de les zones enjardinades. 

• Serà necessari tenir en compte tècniques per a disminuir els efectes negatius de 
la impermeabilització resultant de la urbanització. La recollida d’aigües pluvials ja 
està contemplada en el projecte amb una bassa de laminació abans de l’entrada 
al col·lector d’aigües residuals que les condueixen a la riera. 

• Els edificis disposaran de xarxes separades d’aigües residuals i pluvials i de 
dipòsits per a la reutilització de les aigües pluvials amb una capacitat de 100 l/m2 
de teulada o coberta. També s’estudiarà la  implantació de sistemes de captació 
de l'aigua de pluja per a la seva retenció i infiltració en el terreny. Això permet no 
sobredimensionar la xarxa de recollida d'aigües ni sobrecarregar la xarxa existent. 

• Les aixetes estaran dotades de sistemes de reducció de cabal. En els espais d’ús 
públic, disposaran de temporitzadors que limitaran el volum descarregat a 1 l. 

• L'abastament d'aigua es realitzarà a través d'una escomesa connectada a la 
canonada existent en l’entorn de l’àmbit. La xarxa del sector transcorrerà 
soterrada seguint el traçat dels vials i formant anells tancats, amb la possibilitat 
d'aïllar cada anell de la resta de la instal·lació mitjançant claus de pas per tal de 
no destorbar en cas d'avaria i permetre la continuïtat en el subministrament. 

• La xarxa serà de polietilè PE100 DN 125/160 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, 
color negre amb banda blava, i inclourà boques de reg soterrades i hidrants 
soterrats d'incendi. 

• En el sector es preveurà també el càlcul i estesa de la xarxa de reg necessària per 
al manteniment de les zones públiques enjardinades i de l’arbrat. 

• Els dipòsits dels vàters aniran proveïts de sistemes de doble descàrrega o de 
descàrrega interrompible. 

• La xarxa de clavegueram serà separativa amb xarxa de recollida d’aigües pluvials i 
xarxa de recollida d’aigües residuals independents.  

• S’assegurarà una correcta gestió de les aigües residuals a partir de la EDAR de la 
població.  
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• El promotor de la nova urbanització ha d’afrontar el cost econòmic de la seva 
part proporcional d’inversió per totes les infraestructures del sistema de 
sanejament, cosa que es farà mitjançant un conveni entre les parts o de la figura 
administrativa oportuna d’acord amb l’establert al punt 6.4 del Programa de 
sanejament d’aigües residuals urbanes 2005, PSARU-2005, o de la normativa que 
el substitueixi. 

 

Quan al consum i els recursos energètics: 

• S’implantaran sistemes d’energia solar tèrmica als habitatges que generaran, al 
menys, el 60% de l’aigua calenta. 

• La  il·luminació dels espais comuns disposarà de temporitzadors o de sistemes de 
detecció de presència. La il·luminació dels espais exteriors utilitzarà làmpades de 
baix consum (VSAP o VSBP)  També caldrà estudiar la implantació de sistemes de 
major eficiència energètica que redueixin el consum del sector. Per exemple, 
sistemes d'il·luminació per LED que redueixen substancialment el consum elèctric 
i són de baix manteniment o sistemes de reg amb telegestió via mòdem que 
permeten ajustar tots els paràmetres del sistema de reg de manera 
automatitzada i remota. 

• Els materials utilitzats en la construcció seran durables, reutilitzables i reciclables, 
sense dissolvents tòxics o perjudicials per al medi. 

• Els tancaments dels habitatges tindran un aïllament tèrmic suficient. Les 
obertures de les façanes d’orientació entre sud i oest aniran dotades de sistemes 
de protecció de la llum solar. 

• Les edificacions disposaran, quan sigui possible, de sistemes de ventilació 
creuada i les cobertes transitables seran ventilades. 

 

 

3.-  Protecció del patrimoni natural i cultural, la biodiversitat i el paisatge: Conservar 
i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 

En el present apartat de mesures ambientals també es compleixen els objectius i 
determinacions del ISA del POUM. En concret en el present pla parcial s’inclouen les 
mesures ambientals d’ordenació sostenible del sector que ja hem citat en el punt 3.1, 
així com altres que s’esmenten a continuació: 

• S’estableix en la normativa i sobre el plànol l’amplada de protecció de la via 
pecuària que passa pel sud de l’àmbit: la via pecuària del Camí de Vilanova. 

• Als espais lliures es preservarà sempre que sigui possible l’arbrat autòcton 
existent.  

• La terra vegetal procedent dels espais a urbanitzar serà abassegada i recuperada 
per a les zones verdes planificades.  

• Es preservaran els peus de margalló (Chamaerops humilis) i dels individus 
singulars o interessants d’altres especies vegetals per mitjà del seu 
trasplantament a un espai adient. 
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• S’estableix una distribució de les zones que permet la conservació i preservació 
del Bosc de Reixat del Baldrich, la seva valorització com espai verd estratègic 
central de la població, integrant-se en un gran parc, el qual ha de ser obert i 
permeable a la mobilitat per als vianants i les bicicletes. 

• El sector s’ha de desenvolupar a partir de criteris paisatgístics -conservació i 
promoció de la vegetació, orientació adequada de tots els habitatges, poca 
alçada de les edificacions- i de sostenibilitat ambiental -criteris energètics 
ampliats en el desenvolupament de les edificacions-. 

• S’ha de conservar l’actual camí rural, així com el mur de pedra històric del reixat i 
tancat de Baldrich que travessa l’àmbit de nord a sud, com a element 
patrimonial, històric i etnològic de la població. Això ha generat un vial 
semipeatonal dins el Pla Parcial, que té la funció connectora de nord a sud en un 
passeig tranquil dins la trama urbana. 

• S’adoptaran les mesures que estableixi la Direcció General de Patrimoni Cultural 
respecte al patrimoni arquitectònic i arqueològic. En concret es protegeix la ja 
citada Era del Reixat de Baldrich, que se situa dins la zona verda pública, formant 
un autèntic parc central de la població, tan natural com patrimonial, 
conjuntament amb el Bosc de Baldrich. 

• S’inclou dins el catàleg de patrimoni i es protegeix la mina existent dins la zona 
verda: la mina de la Comunitat de Regants de la  Mina de Sant Pere, que la 
travessa en direcció nord-sud. 

• També s’hauran d’integrar les mesures necessàries per afectar en la menor 
mesura possible els referents paisatgístics locals (perfils del nucli antic, en 
particular el dels campanars de l’església parroquial i de les Carmelites) i 
regionals (muntanyes prelitorals que es retallen a l’horitzó cap al nord-est, com la 
muntanya Blanca, Escornalbou, la serra de Llaberia, la Mola de Colldejou o la 
serra de Pradell-l’Argentera). 

• Respecte la nova permeabilitat en la mobilitat dels vianants i les bicicletes, cal 
destacar que els nous vials peatonals i de bicicletes que es crearan a la nova zona 
verda, permetran un accés directe des d’aquesta nova zona urbana fins al mig de 
la població, i al revés, des del casc antic fins al nou parc dins la zona verda, i fins a 
les escoles i nous equipaments previstos dins l’àmbit. En aquest sentit cal 
comptar amb l’enderroc ja previst d’un edifici del casc antic per tal d’obrir aquest 
espai d’accés directe de comunicació entre el casc antic i l’àmbit des del carrer de 
Sant Rafael al Carrer d’Avall. 

• En la distribució del sector s’ha ordenat adequadament les vores dels teixits 
urbans, que limiten amb el sòl no urbanitzable, ubicant correctament la vialitat 
perimetral, les zones verdes i els espais de connexió amb la zona de cultiu, amb la 
disposició de la xerojardineria perimetral adient. 

• En el procés de les obres d’urbanització s’haurà d’estar atent en aquesta zona 
perimetral en la protecció dels marges que puguin respectar-se, així com del 
patrimoni de caràcter agrari, arquitectònic i cultural, especialment en aquells 
elements de transició entre les zones urbanitzades previstes i l’entorn agrícola i 
de mosaic agroforestal contigu. Es respectaran també al màxim els garrofers i 
olivers situats en aquesta zona perimetral. 
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• S’haurà de garantir la integració de les noves edificacions en l’entorn, 
considerant criteris constructius, materials de construcció i aplicació de colors 
que conformin una arquitectura integrada i de qualitat. 

 

 

4.- Qualitat del medi atmosfèric: Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica 

En el present pla parcial s’inclouen les mesures ambientals d’ordenació sostenible del 
sector que ja hem citat en el punt 3.1, així com altres que s’esmenten a continuació: 

• En la redacció del Projecte d’urbanització s’haurà d’estudiar la producció de 
partícules en suspensió prevista a les obres d’urbanització, d’acord amb les 
especificacions tècniques del document “Càlcul d’emissions fugitives de 
partícules en activitats extractives amb o sense planta de tractament de 
productes minerals associada i operacions similars” (DG de Qualitat Ambiental, 
maig de 2004), i programar les mesures preventives i correctores adequades.  

• Els materials utilitzats en la construcció seran durables, reutilitzables i reciclables. 
No contindran dissolvents tòxics o perjudicials per al medi. 

• El projecte d’urbanització donarà preferència a l’ús dels espais públics per part 
dels vianants i els sistemes de transport no contaminants. 

• Els projectes d’edificació inclouran un estudi d’aïllament acústic amb l’objectiu de 
millorar els requeriments de la normativa actual. El disseny de les edificacions 
preveurà un aïllament suficient per tal de complir el que estableix la llei 16/2002, 
de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica. 

• Els vidres dobles dels edificis aniran dotats de llunes de gruix desigual per tal 
d’incrementar l’aïllament acústic. 

• Es preveurà el màxim estalvi possible d’energia, sigui amb la instal·lació d’un 
sistema de doble flux automatitzat que permeti la reducció del nivell en horaris 
de matinada, o bé amb un sistema de doble bombeta, de bombeta de tecnologia 
LED, o algun altre sistema d’estalvi d’energia. 

• Les característiques de les lluminàries, bàculs i columnes, quadres de control i 
comandament, i seccions de cablejat es definiran en el Projecte d’Urbanització, 
prenent  com a base l’esquema que incorpora el Pla parcial, i donant compliment 
al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a protecció del medi nocturn, així com a la pròpia Llei que 
desenvolupa. Es per això que, entre altres, la il·luminació exterior serà dotada de 
proteccions per minimitzar l’emissió de l’hemisferi superior:  L’enllumenat de les 
zones exteriors públiques i privades preveurà l’ús de lluminàries que evitin la 
dispersió lumínica, amb un flux de l’hemisferi superior (FHS) < 15%. 

• Els espais verds i jardins s’il·luminaran amb elements i tipus de llum adequats al 
caràcter específic d'aquests espais 
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5.- Garantir una correcta gestió dels materials i els residus 

Respecte la gestió dels materials i residus se seguiran les directrius indicades pel 
POUM de Montbrió, i aquelles mesures sectorials d’obligat compliment. S’inclouen les 
mesures ambientals d’ordenació sostenible del sector que ja hem citat en el punt 3.1, 
així com altres que s’esmenten a continuació: 

• Es minimitzarà el moviment de terres en les obres d’urbanització i s’aprofitarà la 
terra vegetal per als espais verds públics. 

• Es gestionaran els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en el desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de residus: Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de  la construcció 

• Es fomentarà el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i es facilitarà la 
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 

• En la vialitat pública es reservaran espais suficients i adequats per a col·locar 
contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de 
recollida selectiva i transport de residus. 

• També s’haurà de preveure algun contenidor tipus banyera, adaptat als residus 
generats per les restes de poda. 

• Es promourà la tria selectiva de residus mitjançant la dotació d’espais adequats 
en els habitatges 
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4. EFECTES SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ SOBRE ELS VECTORS AMBIENTALS 

El Pla Parcial Urbanístic “El Reixat” Sector PP-1 del POUM de Montbrió del Camp 
implica la implantació d’un ús residencial que produirà efectes significatius sobre 
l’ocupació del sòl, el cicle de l’aigua, el paisatge i la qualitat atmosfèrica, si bé seran 
efectes compatibles a partir d’un adequat disseny i de l’aplicació de mesures 
preventives i correctores. 

 

Usos del sòl 

Amb el desenvolupament del pla parcial s’esdevindrà la transformació dels usos del 
mosaic eminentment agrícola dins l’espai agroforestal de l’àmbit, convertint-los en 
usos residencials, d’equipaments i d’espai verd públic en una zona estratègica i central 
del nucli de població de Montbrió del Camp. L’àrea total en que s’incrementa el sòl 
residencial és de més de 10,5 hectàrees, de les quals 

• Hi ha una part important de cessió de zones verdes que representa pràcticament un 
23%, amb 2,41 hectàrees.  

• Una altra part important són els equipaments, amb un 10,42%, i 1,09 hectàrees de 
superfície. 

• La vialitat, els aparcaments, i els serveis tècnics s’emporta un altre 29,3% de la 
superfície total. 

• Per tant, s’aconsegueix l’objectiu de situar la zona de vivendes en una superfície 
mínima, corresponent a un 37,37% de l’àmbit, amb 3,92 hectàrees, que tal com s’ha 
subratllat anteriorment, alliberen el màxim de sòl de ser ocupat per l’edificació per 
tal de constituir un sector esponjat i en gradació entre la trama urbana residencial 
existent al nord, est i sud de l’àmbit, compactant doncs la trama existent, i integrant-
se perfectament amb el límit del sòl no urbanitzable agrícola i forestal situat a l’oest. 

El sector PP-1 representa en total el 1,00% de la superfície del terme municipal (10,46 
km2) i no posa en perill l’estructura territorial ni els valors dels usos del sòl del 
municipi. Es considera que l’efecte sobre els usos del sòl és compatible-moderat.  

 

Cicle de l’aigua 

Els aspectes derivats de l’ordenació que incideixen sobre el cicle de l’aigua són, 
bàsicament, l’increment del consum d’aigua potable (i per tant de la pressió sobre els 
recursos locals) i l’augment de l’escorrentiu superficial ocasionat per la 
impermeabilització del terreny (el risc de contaminació del medi hidrològic es 
considera negligible).  

Per tal de minimitzar els impactes sobre el cicle de l’aigua, ambdós aspectes han estat 
objecte de mesures ambientals. Així, considerant tots aquests aspectes es valora 
l’efecte de la modificació sobre el cicle de l’aigua com a compatible.  
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Paisatge 

L’estudi de l’impacte dels elements que entren en planejament, i la seva integració 
paisatgística s’ha analitzat anteriorment, així com les repercussions que té el pla 
parcial i les determinacions que se’n deriven sobre aquest vector ambiental.  

Les dimensions del sector corresponen a una estructura d’ordenació que contribueix al 
màxim a integrar tan la vialitat com les edificacions seguint l’estructura topogràfica del 
sector. La gradació de la tipologia de les edificacions i la nova centralitat de la gran 
zona verda del Reixat de Baldrich respecte del nucli de població de Montbrió del Camp 
permeten no tan sols aquesta integració paisatgística i ambiental, sinó també una 
exemplar integració social que ara mateix de fet ja es produeix amb la utilització de 
l’espai obert del Bosc del Reixat de Baldrich, així com de l’equipament de les escoles en 
la zona d’equipaments annexa. 

Aquesta integració socioambiental pren en aquests moments una especial rellevància, 
atès el moment actual de transformació i reflexió sobre l’activitat urbanitzadora, amb 
la definició clara dels elements per tal d’assolir una alt grau d’excel·lència i innovació 
tant en la urbanització del sector com en la posterior construcció dels edificis. 

També es destaquen de la proposta el fet de constituir-se en un model que prioritza la 
mobilitat de vianants i bicicletes, el fet de proposar un nombre suficient de tipus 
d’habitatges amb diferents preus, superfícies i tipologies per atreure població de 
diferents edats i necessitats per aconseguir la interacció adient en una veritable 
comunitat, i el fet de prioritzar la recuperació del patrimoni cultural i natural existent. 

Atès doncs que la implantació es farà en un entorn rodejat del propi nucli, amb la 
compactació i compleció del mateix, en el qual veurà plenament integrat, i atès que es 
permet la creació d’una zona verda estratègicament situada, es considera que 
l’impacte sobre el paisatge és compatible. 

 

Qualitat de l’ambient atmosfèric 

La millora de la mobilitat tancant amb aquesta urbanització la xarxa viària amb les 
urbanitzacions i del propi nucli històric de Montbrió compensa en part l’increment de 
la mobilitat induïda del sector, i per tant minora l’impacte ambiental del sector. 

La contaminació acústica de l’entorn i l’afecció del medi nocturn deguda a l’enllumenat 
exterior de l’àmbit es veuran incrementades moderadament, però tenint en compte 
les mesures proposades es considera que l’efecte del pla parcial sobre la qualitat de 
l’ambient atmosfèric és moderat a nivell local i compatible. 

 

Residus 

L’ordenació de la recollida selectiva i la disponibilitat de recollida de residus específics 
com són la resta de poda, tindran un efecte que és evidentment compatible. 
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5. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 
MEDIAMBIENTALS 

 

El compliment dels objectius mediambientals establerts en el punt 2.3 es justifica a 
continuació. 

 

• Minimització del consum de sòl i racionalització de l’ús d’acord amb un 
model territorial globalment eficient. 

El text refós de la llei d’Urbanisme estableix:  

Article 3: Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

(...) 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs 

limitat, comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la 

dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 

renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida 

tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.    

(...) 

En sentit estricte, el pla preveu el desenvolupament de 10,51 ha de sòl residencial, 
distribuït en 3,93 hectàrees de sòl pròpiament residencial i 6,58 Hes per a zones 
verdes, vialitat, equipaments i serveis. Aquestes 10,51  hectàrees totals representen 
només un 1,0% de la superfície del municipi.  

No obstant, en el disseny del Pla Parcial s’han adoptat diverses mesures estratègiques 
que han permès ordenar de forma adequada l’àmbit per tal de crear una nova 
centralitat en una gran zona verda i en un àmbit d’equipaments en la part est del 
sector, que permeten cohesionar d’una forma clara el nucli de Montbrió del Camp. Per 
altra part, la distribució de la zona residencial i la disposició adequada de la seva 
tipologia, pot aportar uns grans beneficis socials i ambientals a tota la població de 
Montbrió. 

Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, aquesta integració socioambiental pren en 
aquests moments una especial rellevància, atès el moment actual de transformació i 
reflexió sobre l’activitat urbanitzadora, amb la definició clara dels elements per tal 
d’assolir una alt grau d’excel·lència i innovació tant en la urbanització del sector com 
en la posterior construcció dels edificis 

L’opció escollida doncs, representa una consolidació de la trama urbana.  

Per tant, l’acotació de la planificació urbanística i dels usos és clara, i la minimització 
del consum de sòl i la coherència amb el model territorial és evident. 
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•  Minimització del consum d’aigua 

En aquest capítol, la proposta de pla parcial també inclou una bateria de mesures que 
s’han estudiat específicament per tal que actuïn de forma integrada i que poden ser 
força efectives. L’aprofitament de les aigües pluvials per a altres usos com el de reg de 
les zones verdes privades aporten un valor afegit a tot el projecte de planejament.  

Tot i la disponibilitat d’aigua en relació a les necessitats del planejament proposat, 
també s’incideix en l’ús racional de l’aigua, no tan sols des de la seva obtenció a partir 
de noves fonts (com les pluvials ja citades), sinó també des de la utilització de sistemes 
que permeten estalviar-la 

El pla parcial proposat és, doncs, coherent amb la minimització del consum d’aigua en 
tot el procés. 

 

•  Conservació i millora de la qualitat del paisatge en la totalitat del 
territori 

L’estudi i adopció del disseny de la ordenació, així com les mesures mediambientals de 
la proposta del pla parcial van encaminades a la minimització de l’impacte paisatgístic i 
a la integració dins el conjunt de l’àmbit tan de les edificacions com dels serveis i 
equipaments. S’assumeixen en el planejament urbanístic els objectius i criteris 
d’integració paisatgística, intentant abordar la qüestió des de diversos angles.  

La gradació de la tipologia de les edificacions i la nova centralitat de la gran zona verda 
del Reixat de Baldrich respecte del nucli de població de Montbrió del Camp permeten 
no tan sols aquesta integració paisatgística i ambiental, sinó també una exemplar 
integració social que ara mateix de fet ja es produeix amb la utilització de l’espai obert 
del Bosc del Reixat de Baldrich, així com de l’equipament de les escoles en la zona 
d’equipaments annexa. 

Es un model que prioritza la mobilitat de vianants i bicicletes, proposa un nombre 
suficient de tipus d’habitatges amb diferents preus, superfícies i tipologies per atreure 
població de diferents edats i necessitats per tal d’aconseguir la interacció adient en 
una veritable comunitat, i prioritza la recuperació del patrimoni cultural i natural 
existent. 

Atesa la compacitat de la proposta vers el nucli de població de Montbrió del Camp, 
amb una excel·lent imbricació respecte al mateix en el qual veurà plenament integrat, i 
amb una adequada transició respecte del sòl no urbanitzable, i atès que es permet la 
creació d’una zona verda i d’equipaments estratègicament situada, es considera, per 
tant, que la proposta té uns efectes compatibles sobre el paisatge i la situació actual 
de la zona, i que el plantejament és coherent amb aquest objectiu ambiental. 
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•  Reducció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

Es evident que a nivell local del pla parcial es produirà un increment de la 
contaminació acústica i de la contaminació lumínica del medi nocturn. Al respecte, la 
proposta adopta mesures per tal de reduir aquests efectes a nivells tolerables, tal com 
els exigeix la legislació vigent en la matèria. 

No es preveuen fonts contaminants sobre el medi hidrològic. Les aigües residuals es 
connectaran en la xarxa existent al nucli.  

Per tot això, és pertinent considerar que el pla parcial és coherent amb la prevenció de 
la contaminació de l’aire, de l’aigua, i la resta de vectors considerats. 

 

•  Gestió dels materials i els residus 

En el punt 3.3, es pot comprovar que es relaciona un paquet de mesures 
mediambientals per a la correcta gestió dels materials i dels residus,  amb una acurada 
distribució de contenidors per a la recollida selectiva, i la previsió de la recollida 
específica de les restes de poda. 

El pla parcial proposat és, doncs, coherent amb la correcta gestió dels materials i dels 
residus en tot el procés. 

 

Després de l’anàlisi de tots els elements i vectors ambientals relacionats en aquest 
document, els aspectes que es veuran afectats de forma més significativa pel Pla 
Parcial Urbanístic “El Reixat” Sector PP-1 del POUM de Montbrió del Camp són, per 
ordre d’importància dels efectes, l’ocupació del sòl, el cicle de l’aigua, el paisatge i la 
qualitat de l’ambient atmosfèric. 

Des d’un punt de vista global, l’efecte del pla parcial sobre el conjunt de vectors 
ambientals es considera compatible. 

 

Es considera, en definitiva, que l’efecte global del Pla Parcial Urbanístic “El Reixat” 
Sector PP-1 del POUM de Montbrió del Camp és compatible-moderat amb la 
preservació dels elements ambientalment rellevants de l’entorn, compleix amb els 
objectius i criteris ambientals establerts en la legislació i és coherent amb els 
principis i directrius establerts pel text refós de la Llei d’Urbanisme referents a la 
sostenibilitat del model de creixement, així com amb les normatives d’àmbit 
superior.  D’altra banda, amb l’aplicació de les mesures preventives i correctores 
proposades, l’impacte generat per l’aplicació del Pla Parcial s’assimila a un impacte 
compatible 
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6. MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ 

Per a que les determinacions del Pla Parcial siguin efectives, en especial en allò que es 
refereix a la protecció del medi ambient i a la sostenibilitat, cal fer un seguiment 
mitjançant indicadors amb el que poder mesurar, de forma objectiva, l’evolució dels 
objectius ambientals que es proposen. 

Aquests indicadors s’agrupen en funció de l’objectiu que pretenen mesurar, i que en 
general, es poden traduir en l’observació de l’estat dels diferents vectors ambientals 
que componen el medi (model territorial i ocupació del sòl, el cicle de l’aigua, 
l’ambient atmosfèric, la gestió dels residus, el paisatge, etc.) (veure punt 2.3.). 

Si més no, el model territorial i ocupació del sòl ja ha estat avaluat en el planejament i 
és ja un nombre o indicador absolut del qual no té més sentit realitzar un indicador. 
Només cal  una supervisió del compliment del planejament aprovat. 

Respecte a altres paràmetres o vectors ambientals, cal incidir en els aspectes del cicle 
de l’aigua, contaminació atmosfèrica, i residus. 

 

Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua 

Indicador 1. Consum d’aigua d’abastament previst: es calcula com el volum anual de 
dotació d’aigua potable prevista (m3/any).  

Indicador 2. Volum d’aigua de pluja reutilitzada: es calcula com el volum anual 
d’aigua de pluja del sector reutilitzada (m3/any) 

Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica,  acústica i lumínica 

Indicador 3. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB 
nocturns: es calcula com el nombre de persones exposades als nivells esmentats (u) 

Minimitzar  els efectes del planejament sobre el canvi climàtic 

Indicador 4. Tones de CO2 generades: es calcula com el nombre de tones de CO2 
generades mitjançant els valors de referència de exposats en la Guia pràctica per al 

càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) editada per l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic (Tn) 

Garantir una correcta gestió dels materials i els residus 

Indicador 5. Percentatge de residus sòlids urbans recollits de forma selectiva: es 
calcula com el percentatge de les diferents fraccions dels residus sòlids urbans 
(orgànica, vidre, paper, plàstic i rebuig) respecte el total de residus recollits.  

La temporalitat d’aquests indicadors ha de ser anual. 
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