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1 INTRODUCCIÓ. EL MARC NORMATIU, OBJECTIUS I 
ANTECEDENTS 

1.1 EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA COM 
A MARC DE REFERÈNCIA 

El present Document Ambiental Estratègic correspon al document necessari per a l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada requerida per a la redacció de la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 25 DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA 
SELVA DEL CAMP PEL QUE FA ALS POLIGONS INDUSTRIALS SILVA (Pla parcial Silva) I 
MIL·LÈNIUM (PPI-2). 
 
Actualment, en l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya ens trobem en un període 
d’impàs, donat que és vigent la llei 21/2013, estatal, d’avaluació d’impacte ambiental, i encara 
no s’hi ha adaptat la llei catalana 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Mentre 
tant, és vigent la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 que bàsicament compara els 
dos processos normatius tant terminològicament com en qüestió de procediment. 

Segons la Disposició addicional Vuitena, lletra 6.B., de la Llei 16/2015, de simplificació 
administrativa, el cas que ens ocupa correspon a una avaluació ambiental simplificada 

 
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no 
inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic 
general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si 
aquest ho determina. 

Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del 
pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les 

directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en 

els efectes previstos o en la zona d’influència. 

 
Conseqüentment, les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en 
què es tramita la modificació del Pla Especial i el seu procediment d’avaluació ambiental, tenim 
les següents: 

 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient, 
transposada per l’Estat Espanyol amb la Ley 9/2006. 

 Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 

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

 Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 Llei 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes 
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 Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa 

 

1.2 ELS OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ 

 
La Selva del Camp és un municipi que en els darrers decennis ha basat, en gran part, la seva 
expansió urbana en la implantació de diferents polígons industrials al nord-est del nucli urbà. Els 
plans parcials “Silva” (any 1991), “Drecera” (any 1994), “Pedrafita” (any 1997), “Mil·lènium” (any 
1998), “Argenteria” (any 2001) i “Xalamec” (any 2005) s’han anat desenvolupant i consolidant, tot 
dotant d’una variada tipologia de parcel·les industrials que han permès la implantació de una 
àmplia varietat d’empreses. 
 
Una de les parcel·les més grans és on es va instal·lar l’empresa PAGO (actualment GO 
FRUSELVA, SLU, amb adreça a l’Av. de Caríntia, núm. 2), dins el Pla parcial I2 Mil·lènium (en 
endavant el PP Mil·lènium). La parcel·la en qüestió té una superfície d’uns 60.000 m2. A tocar 
d’aquesta parcel·la, al seu llindar nord-est, s’hi situa una parcel·la d’Espais lliures que llinda amb 
l’esmentada finca pel sud-oest, amb l’Av. Caríntia pel nord-est, amb la línia fèrria pel sud-est i amb 
el carrer Ceràmica pel nord-oest. Aquesta Zona verda es troba a cavall entre el Pla parcial 
Mil·lènium i el sòl urbà consolidat previst per la Revisió-adaptació de les normes subsidiàries de 
planejament de la Selva del Camp. 
 
El Pla parcial Mil·lènium va ser completament desenvolupat (pla parcial, projecte d’urbanització, 
reparcel·lació i obres d’urbanització), és a dir, es tracta de sòl urbà consolidat a tots els efectes. 
 
L’Ajuntament de la Selva del Camp està tramitant l’aprovació d’un Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) que ha de substituir les vigents normes subsidiàries de planejament municipal. 
L’avanç del POUM i la documentació preparada per la seva aprovació inicial preveuen el canvi de 
qualificació urbanística de terrenys situats al costat del solar industrial on hi ha l’edifici de GO 
FRUSELVA, SLU, en un ramal de l’Avinguda Caríntia, actualment zona verda, per passar a ser sòl 
amb ús industrial. 
 
A dia d’avui GO FRUSELVA SLU, a les seves instal·lacions de la Selva del Camp, dóna feina a 
uns 400 treballadors i genera un impacte econòmic molt important a l’àrea del Baix Camp. 
 
Amb les darreres ampliacions, la mercantil gairebé ha esgotat l’aprofitament urbanístic de la 
parcel·la. És per això que la mercantil GO FRUSELVA, SLU, ha manifestat el seu interès i la 
necessitat d’ampliar les seves actuals instal·lacions, traslladant les oficines i part de magatzems 
fora de la finca on actualment hi ha la nau principal que ja ha estat objecte d’ampliacions per 
encabir-hi les noves línies de producció, per la qual cosa es planteja l’adquisició de més sòl 
industrial. 
 
Atès que resulta necessari per la Corporació estudiar més acuradament la viabilitat i sostenibilitat 
d’algunes previsions d’inversió vinculades a sectors de sòl urbanitzable del POUM en tràmit, no 
afectant-se la zona que és objecte de la present modificació, no es preveu que aquest es pugui 
aprovar dins de l’any 2016. 
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En data 1 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament de la Selva del Camp i la mercantil GO 
FRUSELVA, SLU van signar el “Conveni d’intencions per a la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament a l’àmbit de l’avinguda de Caríntia, entre el Pla parcial Silva i el Pla 
parcial Mil·lènium). En aquest document la Corporació es compromet a redactar la  modificació 
puntual que aquí s’avalua ambientalment. 
 
En aquest sentit, els objectius de la modificació puntual són els següents: 
 

1) L’obtenció de sòl destinat a Espais lliures i zones verdes properes al polígon industrial del 
Xalamec, per tal de fixar els seus límits vers el sud-oest, entre aquest i la riera de La 
Selva, tot ampliant i connectant la Zona verda existent al procedent del PP Xalamec i 
reduint la pressió urbanística sobre el barranc de Sales. 

2) Reafirmar, amb la col·locació de la nova Zona verda, la idea de que els polígons industrials 
de la Selva del Camp no s’han d’apropar més al poble, que des de l’Ajuntament s’ha anat 
implantant en els darrers anys amb les cessions provinents de les modificacions puntuals 
de MACRESAC i HIDESA. 

3) Garantir que els sòls escollits per a l’implantació dels nous Espais lliures tinguin bona 
accessibilitat tant per a vianants com per als vehicles de manteniment, des de l’Av. de 
l’Alumini a la qual confronten pel sud-est. Aquesta avinguda se situada en sòl urbà 
consolidat i es troba completament urbanitzada. A més, la nova zona verda connectarà pel 
nord amb la zona verda del polígon industrial Xalamec i amb l’esmentat barranc de Sales. 

4) Donar l’opció d’ampliar el solar titularitat de la GO FRUSELVA, SLU que ha manifestat la 
seva intenció d’adquirir les finques industrials fruit de la present modificació i així poder 
avançar les determinacions respecte l’ampliació de la finca de GO FRUSELVA, SLU que 
ja es dibuixa a l’Avanç de POUM, atès que no es preveu que el POUM entri en vigor de 
manera immediata. 

5) Regularitzar la qualificació de dos vials com a Sistema viari, el primer dóna l’accés a la 
parcel·la de GO FRUSELVA, SLU i el segon és l’actual Av. de l’Alumini, que d’acord amb 
els plànols d’ordenació de les NNSS vigents, es troben qualificats com a Zones verdes 
públiques. 

6) Adequar el planejament vigent a la realitat física pel que fa a la xarxa viària, serveis tècnics 
i serveis realment executats. 

 
La present modificació es justifica per: 
 

1) Situar els Espais lliures corresponents als polígons industrials en un emplaçament que 
permeti assegurar-ne una funcionalitat adequada, connectant la xarxa d’espais lliures 
del municipi (Zones verdes i Sistema hidràulic) i la xarxa de camins municipal (el 
sender local SL-C 154 amb el camí de les Obagues i el GR 65.5, que passa pel camí del 
Mas d’en Valls). 

2) Aconseguir que aquests Espais lliures tinguin una posició menys asfixiada pel propi ús 
industrial tot situant-los en una zona amb valor ambiental per l’interès ambiental i de 
connector ecològic que té el barranc de Sales. 

3) Reforçar la separació entre el poble i els polígons industrials de la Selva del Camp i 
continuar amb la creació d’un parc agrofluvial a la riera de la Selva. 

4) Propiciar el manteniment i l’ampliació de l’activitat que la mercantil ve duent a terme a 
la Selva del Camp que actualment es troba completament consolidada i que ocupa, a la 
seva planta de la Selva de Camp, uns 400 treballadors. 

5) Adequar el planejament vigent a la realitat física pel que fa a la xarxa viària, serveis tècnics 
i serveis existents realment executats per tal d’evitar la indeterminació del planejament 
urbanístic que provoca la discordància entre aquet i la realitat. 
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1.3 ELS OBJECTIUS AMBIENTALS DE L’AVALUACIÓ 

1.3.1 MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

El marc de referència bàsic en termes ambientals a nivell de la Unió Europea ve establert pel 
“VIè Programa de medi ambient de la Unió Europea” que estableix 4 àrees d’actuació 
prioritària: 

 Intentar resoldre el canvi climàtic 
 Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i aturar la pèrdua de 

biodiversitat en la Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació. 
 Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants 

d’origen humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs 
significatius sobre la salut humana; política centrada en el principi de precaució i de 
prevenció de riscs. 

 Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat 
de càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic 
mitjançant un augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de 
l’economia i la prevenció de la generació de residus. 

El planejament analitzat té diferent capacitat d’incidència en cadascuna d’aquestes àrees, i es 
poden referenciar com a objectius ambientals generals a tenir en referència els següents: 

 Garantir el bon funcionament dels sistemes naturals 
 Garantir la preservació i diversitat dels hàbitats naturals. 
 Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible en les diverses vessants (territori, 

vectors ambientals, mobilitat,...). 

Tot seguit relacionarem les obligacions que el planejament analitzat té en els diversos àmbits 
en què te capacitat d’incidència, intentant apuntar els diversos nivells –europeu, estatal, 
autonòmic o municipal- en què es recullen aquestes obligacions. 
 
 Obligacions en matèria de biodiversitat 

L’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la 
conservació de la biodiversitat, basats en els principis rectors de la lluita global contra la pèrdua 
de la diversitat biològica estan recollits, concretats i adequats a la situació i les especificitats 
pròpies de Catalunya en la documentació de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús 
sostenible de la diversitat biològica elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural. La 
proposta que vol ser d’aplicació al conjunt de la matriu territorial (concepte recollit en la 
proposta del sistema d’espais oberts del Pla Territorial Parcial que li correspon) i no només als 
espais naturals protegits i pretén integrar les consideracions en matèria de biodiversitat al 
conjunt de les polítiques de desenvolupament territorial i econòmic.  
 
Del contingut l’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat 
biològica, els objectius on el planejament analitzat pot incidir-hi en positiu o negatiu, amb major 
o menor grau són els següents: 
 La integració dels condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat 

biològica en el planejament urbanístic i territorial. 
 Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar o no alterar 

significativament els processos de desplaçament i dispersió de les espècies; garantir les 
connexions biològiques en el conjunt global del territori 
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 Mantenir (i potenciar) globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció 
als endèmics, rars o amenaçats 

De fet l’objectiu estratègic numero 8 de l’eix estratègic 3 de l’Estratègia Catalana per a la 
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica es titula “Assolir un model territorial 
sostenible que faci compatibles el desenvolupament econòmic, la millora de la qualitat de vida i 
del medi ambient i la conservació de la diversitat biològica en tots els nivells de planejament i 
per a totes les zones del territori ”. Aquest objectiu estratègic es concreta en els dos objectius 
operatius següents:  
 
 Objectiu 8.1: incorporar en la planificació i l’ordenació del territori els objectius i normativa 

que garanteixin l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat 
biològica 

 Objectiu 8.2 :incorporar en el planejament i en la gestió urbanística que es deriva de la 
legislació urbanística catalana, els objectius, normativa i instruments que garanteixin l’ús 
sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica 

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt 
sobre biodiversitat són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

 Llei 12/1985 d’Espais Naturals, incloent plans derivats com el Pla d’Espais d’Interès 
Natural i l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de geòtops i geozones. 

 Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de Recuperació del 
Trencalòs a Catalunya. 

 Llei 6/1998 Forestal de Catalunya  
 Llei 43/2003 forestal (estatal) de 21 de novembre 
 Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament 
 Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, de 21 de maig de 1992) 
 Directiva Aus (Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979, 79/409/CEE) 
 Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC nº3926, de 16-7-2003) 
 Normativa del PTP de  la Catalunya Central.  
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas 

 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes 
de la flora autòctona de Catalunya (DOGC nº493, de 12-12-84) i Decret 214/1987 de 9 de 
juny sobre declaració d’arbres monumentals, i ordres posteriors de declaració d’arbres 
monumentals 

 l’Acord de Gov 112/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova la Xarxa Natura 2000 a 
Catalunya 

 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 al medi natural i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental.  

 Resolució MAH/534/2005, d’1 de març, pel qual es fa públic l’Acord de Govern de 8 de 
febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA), alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància 
comunitària 
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 Decret 172/2008, de creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya 
 ACORD GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren les zones especials de 

conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i 
se n'aprova l'instrument de gestió. 
 

 Obligacions en matèria d’aigua 

En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 
d’octubre de 2000, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), per la que s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, la que marca els objectius ambientals on 
el planejament territorial pot tenir incidència i que són, especialment els següents: 
 Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i 

dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos 
hídrics disponibles. 

 Protegir i millorar el medi aquàtic. 
 Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves 

contaminacions. 
 Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 
 Protegir les aigües territorials. 

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt 
sobre el cicle de l’aigua són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

 Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament 
 Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) 
 PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, respectivament) 
 Normatives sobre abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

 

 Obligacions en matèria de medi ambient atmosfèric 

La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la 
qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia 
comuna dirigida a: definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per 
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu 
conjunt; per avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als 
estats membres; per disposar adequadament sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que 
el públic tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta; i, 
finalment, per mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 
Entre els objectius de la Directiva sobre els quals el planejament territorial i urbanístic sembla 
tenir major capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són els següents: 
 Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la 

contaminació de l’aire. 
 Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 

Altres informacions, normatives i disposicions que cal apuntar en aquest punt sobre el medi 
ambient atmosfèric són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 
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 Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori als contaminants atmosfèrics de la 
Generalitat de Catalunya 

 Informació proporcionada per la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica a Catalunya  

 Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica  
 Mapes de capacitat acústica local/cadastre sònic/ordenança municipal reguladora de soroll 
 Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i 

reglament 82/2005 que la desenvolupa. 
 Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició 

del públic en general a camps electromagnètics 

 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 

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

 

 Obligacions en matèria de sòl 

No es té constància de cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre 
el sòl, si bé en base a l’existència d’una Comunicació de la Comissió al Consell, el Parlament 
Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions (COM/2002/0179) titulada “Cap 
a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl”, es detecta determinats objectius sobre els 
quals el planejament territorial i urbanístic podria tenir capacitat d’incidència, en positiu o en 
negatiu, i que són els següents: 
 Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria 

orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, 
salinització i inundació i esllavissament. 

 Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 
 Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les 

inundacions i l’esllavissament de terres. 
 Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari. 

Aquesta comunicació destaca a més el paper de protecció dels recursos edàfics, que pot tenir 
l’ordenació del territori, fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les 
seves característiques. 

 

 Obligacions en matèria de canvi climàtic 

Existeixen, en aquesta matèria, nombrosos convenis i protocols internacionals i europeus entre 
els quals el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto 
per al citat conveni o l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic que marquen els objectius en 
la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos. També el Llibre 
Blanc del Transport i els Principis per al Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa fan 
èmfasi en la importància del reequilibri dels modes de transport per a un desenvolupament més 
sostenible. A nivell de la Unió Europea destaca l’Estratègia en l’horitzó 2013-2020. 
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En base a l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic promoguda pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya i el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2013-2020.   
 

Internacional 

 Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Objectiu: l’estabilització de 
les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti 
interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic 

 Protocol de Kyoto – Objectiu: 38 països industrialitzats es van comprometre a assolir 
una reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle d’un 5,2% per al període 2008-2012 
respecte dels nivells del ‘any 1990 

Comunitari 

 29/04/1998, la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i 
posteriorment, el 31-5-2002, tots els estats membres de la Unió Europea van ratificar el 
Protocol de Kyoto i es van comprometre a rebaixar un 8% el nivell d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle entre els anys 2008 i 2012, segons els gasos emesos 
l’any base (1990) 

 Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió 
de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i 
promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer 
cada estat membre per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en 
sectors com el transport, agricultura o residus. 

 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de 
clima i energia 

 COM 147/4 (2009). Llibre Blanc d’Adaptació al Canvi Climàtic 

Estatal  

 Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto. Objectiu: assumir el compromís de limitar 
les emissions a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-
2012 

 Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020 

 Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió 
de gasos amb efecte d’hivernacle 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

Catalana 

 Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 

 Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 
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 Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 

 Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026 

 Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya 

 Obligacions en matèria de paisatge 

El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la 
planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. 
 
A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (i el 
Reglament que la desenvolupa), promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació 
del paisatge per tal d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i 
econòmics amb un desenvolupament sostenible com a dret dels ciutadans a viure en un entorn 
culturalment significatiu. Els objectius que es deriven del principis d’actuació de la llei que 
poden ser integrats com a tals al planejament urbanístic, són els següents: 
 
 Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o preservar-lo. 
 La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió 

del territori i de l’edificació. 
 Integrar el paisatge com a instrument d’anàlisi, diagnòstic i presa de decisions en el 

planejament. 
 Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges semi naturals. 

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt 
sobre paisatge són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 
de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d'impacte i 
integració paisatgística. 

 Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, (aprovat definitivament el 19-5-2010 per 
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (edicte de 28 de maig de 
2010). 

 
1.3.2 OBJECTIUS AMBIENTALS 

A continuació s’exposen els principis, objectius i criteris ambientals adoptats per l’esperit 
que regeix la modificació puntual nº25 del Text Refòs de les NNSS de la Selva del Camp, en el 
context d’un desenvolupament urbanístic sostenible del mateix i l’acompliment dels principis pel 
sòl no urbanitzable marcats pel POUM de la Selva del Camp actualment en elaboració, així 
com el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona que afecta a l’àmbit d’estudi. La integració 
d’aquests principis, objectius i criteris per part de la documentació urbanística, i la seva 
consideració des de l'inici del procés de planejament, és clau per a garantir la implementació de 
mesures efectives en pro de la sostenibilitat en el context urbanístic i de planejament proposat. 
 
Els principis, objectius i criteris que s’exposen a continuació es fonamenten en el convenciment 
de l’equip tècnic redactor del Pla Especial i dels promotors, el contingut i disposicions de la 
normativa de planificació urbanístic i territorial, i les disposicions normatives vigents 
(municipals, autonòmiques, estatals i europees- de caràcter ambiental amb incidència sobre 
l’urbanisme i el planejament). Així doncs, en aquest apartat s’aporta un llistat d’aquestes 
principals disposicions, que complementaran l’apartat de normes urbanístiques que formaran 
part de la documentació del propi Pla Especial.  



Modificació Puntual Núm 25 Text Refós NNSS de la Selva del Camp 
Document Ambiental Estratègic   Juliol 2016 
 
 

10 
 

Els àmbits sobre els quals es defineixen els principis, objectius i criteris ambientals a tenir en 
compte en el planejament de l’àmbit d’estudi són els 4 següents: 
 

 Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals 
 Cicle de l'aigua 
 Residus, energia, ambient atmosfèric 
 Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural 
 

Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals 
 
 Concentració dels usos intensius de polígon industrial dins els perímetres ja definits dels 

mateixos i de manera annexa a les instal·lacions ja existents, sense dispersió pel territori. 

 Consideració dels riscos ambientals existents en l’àmbit d’estudi, especialment els riscos 
associats al risc d’incendi forestal i els riscs d’inundabilitat associats a la xarxa hídrica. 

 Prevenció i minimització dels futurs riscos i impactes associats a les instal·lacions futures 
que permeti desenvolupar la modificació del Text Refós (impacte acústic, lumínic, 
contaminació aigües, incendis forestals...) 

 Garantir la millora i conservació dels entorns propers a la Riera de la Selva, com a gran 
unitat de la xarxa hídrica del municipi i un dels connectors principals entre la plana agrícola 
del Camp i les Muntanyes de Prades. 

Cicle de l’aigua 
 
 Garantir la disponibilitat d’aigua i d’altres recursos necessaris per al desenvolupament 

sostenible dels sectors i activitats. 

 Garantir el manteniment de la funcionalitat de la xarxa hídrica i els processos associats 

 Garantir la protecció i la utilització sostenible dels recursos hídrics del subsòl i superficials 

 Garantir l’òptim tractament i depuració de les aigües residuals generades en l’àmbit 
d’estudi 

Residus, energia i ambient atmosfèric 
 
 Aprofitament d’energia a partir de fonts renovables i implementar mesures d’eficiència 

energètica 

 Reduir la contaminació lumínica i acústica 

 Afavorir una gestió sostenible dels residus 

Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural 
 
 Minimitzar les afeccions a la Riera de la Selva, al barranc de Sales i a la resta del 

patrimoni agrícola 

 Potenciar la conservació d’elements d’interès del patrimoni agrícola preexistent 

 Afavorir la successió vegetal cap a comunitats d’interès com les omedes i els alzinars 

 Aconseguir la millor integració paisatgística possible de l’àmbit d’estudi 
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 Protegir la connectivitat territorial dels sistemes naturals 

 Generar espais que puguin tenir les característiques de zona verda periurbana 
multifuncional 

 

1.4 L’ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I DE LES SEVES 
ALTERNATIVES RAONABLES, TÈCNICAMENT I AMBIENTAL 
VIABLES 

 
Atès que els plans parcials corresponents ja han estat incorporats al planejament general, atès 
que els Espais lliures que s’afecten amb el present document, provenen de plans parcials ja 
desenvolupats i gestionats en la seva totalitat i atès que, per tant, es troben en sòl urbà 
consolidat, no es modifiquen ni el Pla parcial PP-I2 Mil·lènium, ni el Pla parcial Silva. 
 
Aquest document modifica l’ordenació urbanística en diferents aspectes, que es resumeixen en els 
següents punts: 
 

 Es manté com a Sòl no urbanitzable, canviant a la qualificació de Sistema d’espai lliures 
una àrea de 34.238 m2 que afecta les parcel·les 3, 9 i 10 (aquesta parcialment) del polígon 
28, que limiten directament amb el barranc de Sales pel nord, amb l’av. de l’Alumini per 
l’oest i amb una finca de propietat municipal (parc. 72 del pol.28) pel sud. 
La creació d’aquesta zona verda té alhora l’objectiu de fer de coixí de separació entre els 
polígons industrials i el nucli urbà de la Selva del Camp, de connectar la xarxa de camins 
amb una artèria principal de la xarxa viària, a través d’un espai natural i d’assegurar la 
funcionalitat connectora de l’espai hidrogràfic que és el barranc de Sales. 
En la zona de la riera de la Selva ja s’hi troben cessions d’espais lliures i equipaments 
provinents d’altres modificacions puntuals discontínues (MACRESASC i HIDESA). 

 Es regularitza la situació de l’av. de l’Alumini (en el tram del Pla parcial Silva) que en els 
plànols d’ordenació de les NNSS vigents estan grafiats com a Verd públic tot i que el vial 
ja existia en el moment de la seva redacció i que la seva cessió ja es va realitzar com a 
viari (veure nota simple a l’annex 5.2). Aquests sòls passen amb la present a Sistema de 
comunicacions (Clau C) i tenen una superfície de 586 m2. 

 Es qualifiquen com a Sistema de comunicacions (Clau C) els terrenys actualment 
qualificats com a Sistema d’espais lliures que en el plànol d’ordenació de les NNSS estan 
marcats amb una línia discontínua i amb la nota “accés rodat”. Aquest sòl correspon a 
l’actual vial d’accés a la parcel·la de l’empresa GO FRUSELVA, SLU (travessera de l’av 
Caríntia) i tenen una superfície de 1.203 m2. 

 Es qualifiquen com a Zona gran industrial (Clau G.I.e.) dues parcel·les: Una primera de 
8.095 m2 situada entre l’av. de l’Alumini, l’av. de Caríntia, la travessera de l’av. de Caríntia i 
la parcel·la de GO FRUSELVA, SLU, i una segona de 14.784 m2, situada entre la 
travessera de l’av. de Caríntia, l’av. de Caríntia, la via fèrria i la parcel·la de GO 
FRUSELVA, SLU. 
Actualment aquests sòls estan classificats com a Sòl urbà consolidat i qualificats de 
Sistema d’espais lliures. 
Per aquesta nova zona que es crea, Zona de gran industrial (Clau G.I.e.) es determinen 
uns valors similars als de la Zona de gran industria (Clau G.I.c) limítrof. 

 Es qualifica com a Sistema de serveis tècnics (Clau ST) els sòls corresponents a l’estació 
transformadora que es troba a l’encreuament entre les avingudes de l’Alumini i de 
Caríntia, amb una superfície de 77 m2. Aquest sistema ja està regulat a l’article 26 de les 
Normes urbanístiques de les Text refós de les NNSS vigents. 
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 Es delimita una franja de servitud paral·lela a l’av. de Caríntia per al pas dels serveis 
tècnics existents a les dues parcel·les industrials resultants: A la parcel·la situada més al 
nord la franja tindrà 5 m d’ample i a la parcel·la del de més al sud la franja tindrà un ample 
de 10 m. 
 

No es modifica, i per tant es manté, la Zona de protecció de sistemes tal com existeix 
actualment, tant a les Normes subsidiàries com al Pla parcial Mil·lènium, al llarg de la línia fèrria 
(de 25 m) i que afecta només a la parcel·la industrial més al sud que es genera amb la present 
modificació puntual. 

 

D’acord amb el cadastre vigent, amb l’ordenació del Pla parcial Silva i amb l’ordenació de les 
NNSS vigents, l’aigüera que discorre per la Zona verda actual no té la condició de domini públic 
hidràulic i, per tant s’ha de considerar com a una conducció d’aigües pluvials. 

Als polígons industrials de la Selva del Camp, actualment, hi trobem diversos espais lliures que 
donen un servei més que suficient per a la intensitat d’ús que requereixen aquest tipus de 
sectors. 

Amb la present modificació es dona continuïtat a l’estructuració d’una xarxa d’espais lliures i 
equipaments al voltant de la riera de la Selva. A tocar dels nous terrenys qualificats hi trobem 
les zones verdes corresponents al PP Xalamec (al llarg del barranc de Sales), al PP Mil·lènium 
(a l’altra banda de l’av. de l’Alumini), al PP Drecera (on es troba la depuradora), al PP Silva 
(entre la línia fèrria i la riera de la Selva), a la classificació de MACRESAC (entre la riera de la 
Selva i l’av. de l’Alumini) i a la classificació de HIDESA (tocant a la riera de la Selva a la riba 
dreta). 

Així, la present Modificació puntual afegeix un article a la Normativa urbanística del Text refós de la 
Revisió de les normes subsidiàries de planejament de la Selva del Camp per tal d’afegir una 
nova Subzona de sòl industrial: 
 

 Zona de gran indústria. Clau G.I.e. 
 
Amb la present també es modifiquen els plànols d’ordenació en que apareixen les finques 
afectades per la modificació puntual. En concret, es modifica el plànol núm. 3.2 d’ordenació 
“Zonificació del Sòl urbanitzable i Sistemes” de les Normes subsidiàries i el plànol núm. 2.2 
d’ordenació “Situació i classificació del sòl”. 
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Figura nº1. Comparació entre el planejament actual i el planejament 
modificat
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QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Segons topogràfic 

Situació actual Situació modificació 

Zona verda actual 
Silva + Mil·lènium 

24.745 m2

Vial av. de l’Alumini 586 m2

Vial travesser a l’av. de Caríntia 1.203 
m2

Serveis tècnics (ET) 77 m2

G.I.e. Parcel·la nord-oest 14.784 
m2

G.I.e. Parcel·la sud-est 8.095 
m2

parc. 3, pol. 28 4.702 m2 Zona verda 4.702 m2

parc. 9, pol. 28 18.531 m2 Zona verda 18.531 m2

parc. 10, pol. 28 11.948 m2
Zona verda 11.005 m2

Sòl rural (No afectat per al 
present modificació puntual) 

943 m2 

Total superfície afectada 58.983 m2

 
 

2 EL DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA 

La modificació puntual núm 25 del Text Refòs de les Normes Subsidiàries de la Selva del 
Camp té com a objectiu principal facilitar l’ampliació de la indústria dedicada a la producció de 
sucs situada al polígon industrial de la localitat.    
 
Conseqüentment, una vegada aprovada aquesta modificació puntual, els promotors privats 
podran demanar llicència urbanística i tramitar els projectes necessaris per a poder executar 
les ampliacions previstes. Dites llicències i projectes estaran subjectes a la legislació d’activitats 
i el que les normes urbanístiques vigents en el seu moment determinin quant a l’obtenció de 
llicències d’activitats. Al mateix temps, les obres necessàries per a transformar la zona verda en 
una nova parcel·la industrial es regiran també, quant a les mesures ambientals, en allò que 
determini el present Document Ambiental Estratègic. 
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3 CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
ABANS DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA O PROGRAMA EN 
L’ÀMBIT TERRITORIAL AFECTAT 

3.1 ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi se situa al terme municipal de la Selva del Camp, al costat nord-est del nucli 
urbà, i al costat esquerre de la Riera de la Selva, en terrenys propers als diferents polígons 
industrials existents en aquesta zona del municipi.  
 
La modificació afecta dues àrees, una primer subàmbit (que anomenarem est) corresponent a una 
Zona verda situada entre l’Av. de Caríntia, l’Av de l’Alumini, la parcel·la propietat de GO 
FRUSELVA, SLU i la via fèrria, i el segon subàmbit (que anomenarem oest) que correspon a les 
parcel·les 3, 9 i 10 (en part) del polígon 28 que corresponen majoritàriament amb terrenys 
agrícoles abandonats. 
 
L’àmbit de la Modificació puntual abasta una superfície total de 58.983 m2. Dels quals 24.745 m2 
corresponen a la Zona verda existent i 34.238 m2 als nous sòls qualificats d’Espais lliures (segons 
topografia disponible). 
 

 
Figura nº2. Ubicació de l’àmbit d’estudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡ 
 

 
 



Modificació Puntual Núm 25 Text Refós NNSS de la Selva del Camp 
Document Ambiental Estratègic   Juliol 2016 
 
 

16 
 

 
 

 
 
 

Subàmbit oest 

Subàmbit 
est 



Modificació Puntual Núm 25 Text Refós NNSS de la Selva del Camp 
Document Ambiental Estratègic   Juliol 2016 
 
 

17 
 

3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI FÍSIC 

OROGRAFIA 

 
Els àmbits objecte d’estudi presenten un molt suau desnivell en direcció NW-SE, dins un 
context de topografia pràcticament plana, amb pendents molts inferiors al 5%, propis del 
peudemont i de l’inici de la plana agrícola del Baix Camp. Tot i així, existeixen pendents 
parcials una mica més elevats als extrems de tots dos àmbits, donada l’existència d’una xarxa 
hídrica menor d’escolament superficial. 

Tots dos subàmbits correspon a una antiga estructura agrària (conreus d’oliveres o avellaners) 
que, donats els baixos pendents, no necessiten de l’existència de bancals o murs de pedra, 
només existents al límit nordoest i límit sud-est del subàmbit oest. 

 

Foto. Típic mur de pedra seca existent al límit sud-est del subàmbit oest, en el contacte amb el carrer del 
polígon industrial. Es pot veure l’estructura amb blocs quadrangulars d’origen diversos, entre els quals 
destaquen els grisos de tipus pissarrossos, propis del col·luvial del peudemont de la Selva del Camp. 

 

CLIMATOLOGIA 
La Selva del Camp es caracteritza per un clima de tipus mediterrani litoral típic, amb estius 
càlids i eixuts i hiverns temperats. És un clima agradable per a les persones, però amb 
importants limitacions per al manteniment d’un mantell vegetal potent. 

La proximitat del mar afavoreix el manteniment d’unes temperatures suaus a l’hivern, i suposa 
una accentuació de la sensació de xafogor a l’estiu en augmentar la humitat relativa de l’aire. 
La temperatura mitjana anual se situa a l’entorn dels 14ºC. Les mitjanes estivals s’acosten als 
22ºC, mentre que les hivernals són de l’ordre de 10ºC. Els mesos més càlids són el juliol i 
l’agost i els més freds el gener i el febrer. 
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Les precipitacions, globalment escasses, es concentren en dos períodes, particularment a la 
tardor i en segon terme a la primavera. La precipitació anual és de 540 l/m2, tot i que es 
distribueix, com ja hem indicat, de forma força irregular. Els màxims de precipitació es 
concentren el setembre i l’octubre, amb un pic secundari el mes de maig. Per contra els mesos 
estivals (en especial el juliol i l’agost) i d’hivern la pluviositat és molt baixa. 
 
Cal remarcar la importància dels episodis de pluges torrencials –amb puntes de precipitació de 
més de 100 l/m2 en menys de 24 h–, característics dels mesos de tardor, que provoquen 
revingudes en els barrancs i rieres de la Selva del Camp amb certa freqüència. Els darrers 200 
anys s’han produït set grans episodis de crescudes, sempre en el període comprès entre el 23 
de setembre i el 20 d’octubre.  
 
Cal remarcar també que a la Selva del Camp es produeix un lleuger augment de precipitació a 
les terres interiors en relació a la franja litoral, i també s’aprecia com la precipitació augmenta a 
les àrees muntanyenques de la Serralada Prelitoral, àrees on justament es troben les 
capçaleres de conca de la major part de rieres del camp de Tarragona. 
 
En relació als vents predominants cal esmentar el mestral (NW), que bufa de l’octubre a l’abril i 
que pot arribar a superar els 120 km/h i excepcionalment els 150 km/h. Es tracta d’un vent sec i 
rafegat associat a les condicions geogràfiques regionals de la Vall de l’Ebre. 

Finalment, cal destacar el fenomen de les brises –generat per la major inèrcia térmica del mar 
respecte la terra– que determina que a migdia o a la tarda bufi el vent de mar a terra 
(marinada) i a la nit ho faci en sentit contrari (terral). 

A continuació s’exposen les dades meteorològiques corresponents al sector segons el que 
determina l’Atles Climàtic de Catalunya. 

Taula nº1. Paràmetres climatològics específics per l’àmbit d’estudi 
Paràmetre Valor 
Amplitud tèrmica anual 14 a 15 º 
Concentració estival de l’eficàcia tèrmica 48 % a 51,9 % (b'4) 
Dèficit hídric anual 100 a 200 
Evapotranspiració potencial 712 a 855 mm Mesotèrmica II 

(B'2) 
Precipitació mitja anual (mm): 500 a 550 
Règim pluviomètric estacional TPEH 
Temperatura mitja anual 15 a 16 º 
Tipus de clima (segons l'Índex d'humitat 
de Thornthwaite): 

< -40 a -20 Semiàrid (D) 

Irradiació anual 14,5 a 15 (MJ/m2) 
Font: Atles Climàtic de Catalunya  

 

Tipus de clima (segons índex d’humitat de Thornthwaite): 

Tot el municipi pertany al tipus de clima catalogat com a SEC SUBHUMIT (C1) amb un interval 
de –20 a 0. 
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GEOLOGIA 
El terme de la Selva del Camp fa part d’una gran unitat estructural denominada Depressió 
Prelitoral, que separa les serralades litorals de les prelitorals i conjuntament amb les quals 
constitueix l’anomenada Serralada Costanera catalana. La Depressió Prelitoral, originada al 
llarg del Neogen (era Terciària) per un procés de “rifting” es configura com una fossa tectònica 
orientada en sentit NE-SW, limitada per falles i paral·lela a la línia de costa, que s’estén per les 
comarques de la Selva, el Vallès, el Penedès i del Camp de Tarragona.  

A l’alçada del Camp de Tarragona aquesta depressió tectònica, que en aquesta zona es coneix 
com a Depressió Reus-Valls, es troba delimitada al NW per les serres prelitorals del Montsant i 
del Cardó i al SE per la mar Mediterrània, atès que la Serralada Litoral pròpiament dita resta 
enfonsada sota el mar una mica més al S del massís del Garraf.  

Aquesta Depressió de Reus-Valls –que s’estén al llarg d’uns 60 km i presenta una amplada 
mitjana de 15 km– es va anar reblint posteriorment amb materials detrítics (sedimentaris) 
recents d’origen al·luvial o col·luvial, la qual cosa determina que la cobertura del terme 
municipal sigui d’època quaternària (concretament del Pleistocè Superior i de l’Holocè), sota la 
qual es poden trobar materials terciaris. 

Els materials geològics que trobem a l’àmbit d’estudi corresponen a sòls de tipus Qvrv2. 
Correspon a conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls constituïts per graves, 
conglomerats i sorres. Les graves són heteromètriques i angulosos, sobretot provinent de 
l’arrossegament de materials del paleozoic que afloren al Puig d’en Cama, el Tossal i el peu de 
les muntanyes de Prades. La matriu llimoargilosa és de color gris i vermell. El diàmetre dels 
còdols i dels grans disminueix progressivament a mesura que ens allunyem dels relleus de 
procedència. Per les dades de sondejos, la gruixària varia entre els 2 i els 80 metres, i el 
pendent habitual d’aquesta zona del Camp és del 1 al 2,5€ cap el sud-est. 

Els sòls agrícoles presents a l’àmbit no formen part de cap espai d'interès geològic recollits a 
l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

 
Foto. A la imatge es pot observar un tall de camí on es poden observar els terrenys al·luvials i col·luvials, 
de tonalitat grisenques, i amb nombrosos clasts provinents de les roques metamòrfiques dels turons del 
peudemont de les muntanyes de Prades 
 



Modificació Puntual Núm 25 Text Refós NNSS de la Selva del Camp 
Document Ambiental Estratègic   Juliol 2016 
 
 

20 
 

HIDROLOGIA 
 
La xarxa hídrica de la Selva del Camp s’estructura de forma perpendicular a la Serralada Litoral 
i la línia de costa. Està formada per un nombre considerable de torrents, barrancs i rieres de 
règim hídric clarament mediterrani, amb estiatges molt marcats i crescudes associades a les 
pluges torrencials de tardor.  
 
Tot l’àmbit d’estudi se situa dins de la conca 
de la Riera de la Selva, un dels principals 
afluents del riu Francolí pel seu costat dret. 
La Riera de la Selva neix al Coll de les 
Llebres, recull les aigües de la solana de 
l’Albiol i l’obaga de Puig d’en Cama, després 
de rebre les aigües de diversos barrancs de 
poca importància, travessa el terme de la 
Selva del Camp i entra al de Vilallonga del 
Camp, on s’hi uneix la Riera de Burguet, 
procedent de les Masies Catalanes (Alcover). 
Les dimensions de la Riera de la Selva són semblants a les del Glorieta, la conca té uns 35 
km2, el curs principal uns 15 km, però el cabal és inferior, uns 0.15 m3/s, com a conseqüència 
del caràcter menys muntanyenc d’aquesta conca, i també és més irregular, a causa de la 
menor circulació subterrània que la geologia de la conca imposa2. 
 
El subàmbit oest se situa entre dos línies de drenatge afluents de la Riera de la Selva: al nord-
est el barranc de Sales, i al sud-oest un comellar sense nom. El barranc de Sales es condueix 
de manera subterrània al pas pels vials del polígon industrial. En tot cas, es tracta de dos 
cursos fluvials molt menuts que tenen l’inici de la seva conca uns pocs centenars de metres 
amunt de l’àmbit d’estudi, i amb una capacitat de generar problemes d’inundabilitat molt 
reduïts. 
 
Figura nº3. Xarxa hidrogràfica al subàmbit oest 

 
Font: Vissir 
 

Llit sec de la Riera de la Selva al creuament pel 
carrer principal d’accés als polígons des del nucli 
urbà 

Barranc de Sales 

Comallar sense 
nom 
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Fotos. Creuament del barranc de Sales pel carrer / camí d’Alcover, sota el qual es canalitza 
 

 Foto. Llit del barranc de Sales al límit nord de l’àmbit 
oest, on s’aprecia que és només una rasa de drenatge al terreny 

 

  
Fotos. El comallar existent al límit sud-est del subàmbit oest, marcat per la presència de canya 
americana, esbarzers i algun lledoner 

 

Per altra banda, el subsector est també es troba recorregut per un barranc o rasa de drenatge 
(sense nom) que discorre encaixonat. També la seva dimensió és molt reduïda i neix només 
uns centenars de metres per damunt en cota 
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Foto. Es pot obsevar, marcada per la presència de canya americana i esbarzer, la rasa de drenatge que 
discorre per aquest sector. 
 
Pel que fa al control i qualitat de les aigües subterrànies associades al sector objecte d’estudi, 
cal considerar que l’àmbit d’estudi es troba inclòs íntegrament dins de l’àmbit afectat per 
l’Aqüífer Baix Francolí, segons el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual  s'estableixen 
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers 
de Catalunya (Annex 2 punt 13 del Decret), és a dir declarat en zona d’aqüífers protegits 
designació que pot establir determinades limitacions pel que fa a l’ús de l’aigua subterrània.  

Al mateix temps, també està declarat com aqüífer vulnerable a la contaminació per nitrats 
d’origen agrari (Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i Decret 476/2004 pel qual 
es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de 
fonts agràries) designació que pot establir determinades limitacions pel que fa a l’ús de l’aigua 
subterrània. 

L’àmbit d’estudi, de fet, es troba, quant a les masses d’aigua de la Directiva Marc de l’Aigua, 
dins de l’aqüífer 26 Baix Camp. Aquest aqüífer es correspon a una litologia detrítica, amb fàcies 
bicarbonatades, sulfatades i magnèsiques, amb recàrrega pluvial i des de les masses aqüíferes 
laterals, i descàrrega mitjançant el sistema de descàrrega vers la mar. 

 

3.3 CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI NATURAL 

Tot l’àmbit d’estudi se situa en el domini de la vegetació potencial de l’alzinar amb marfull 
(Viburno-Quercetum ilicis = Q. galloprovinciale) en una zona que, originàriament, tindria un gran 
valor doncs seria pràcticament l’ecotò entre les muntanyes de Prades i la plana. Actualment, el 
que resta és un paisatge que, sobre la gran transformació agrícola que va experimentar la 
plana, s’hi superposen les noves infraestructures de comunicació i la posterior periurbanització 
associada a l’aparició dels polígons industrials. 
 
Des del punt de vista dels hàbitats de Catalunya, podríem dir que els hàbitats que es donen a 
l’àmbit d’estudi són els següents: 
 
31y: bardissers amb roldor i esbarzer de la terra baixa 
34k: prats sabanoides d’albellatge de vessants solells de contrades marítimes 
45c: alzinars (boscos i màquies de Quercus ilex) de terra baixa 
87a: conreus abandonats 
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3.3.1 ÀMBIT EST 

USOS DEL SÒL I VEGETACIÓ 
La parcel·la actualment declarada com a zona verda té una forma triangular. Està creuada per 
un vial d’accés a la fàbrica de sucs; aquest vial està urbanitzat amb vorera i té una alineació de 
tarongers a banda i banda, així com els talussos coberts d’heura. Al nord d’aquest vial hi ha 
una plantació abandonada d’oliveres (una setantena). Al sud del vial d’accés a la fàbrica de 
sucs hi ha encara algunes oliveres (17), però dominen espais nus de vegetació i altres amb 
prats de fonoll, albellatge i olivarda. Al fons de la línia de drenatge abunden les canyes (Arundo 
donax) i alguns peus aïllats de lledoner (Celtis australis) i garrofer (Ceratonia siliqua), i prop de 
la via del ferrocarril alguns freixes (Fraxinus angustifolia). També existeix, en aquesta parcel·la, 
una bassa excavada amb làmina de plàstic i una zona d’aparcament per les visites de la 
indústria. 

 
Figura nº4. Usos del sòl i vegetació al subàmbit est 

 
 
De fet, l’àmbit d’estudi, tal com s’ha comentat anteriorment, corresponia a un conreu de 
tarongers que han estat actualment arrencats, tal com es pot observar a les fotografies 
següents: 
 

Oliveres 
abandonades 
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Herbassars 
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Parking 

Freixes 
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Fotos. Alineacions de tarongers al carrer Caríntia que dóna accés a la indústria de sucs 

   
Fotos. Parcel·les d’oliveres existents a la part nord d’aquesta zona verda 
 

   
Fotos. Vista cap al fons de la rasa de drenatge existent, on s’aprecia bàsicament esbarzerars i canyars 
 

   
Fotos. Part superior dominada pels herbassars nitròfils, amb algun ametller i la bassa existent 
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Fotos. Vista cap al sud on apareixen superfícies denudades per la presència de grava i al fons diversos 
exemplars de freixes a tocar del talús de la via del ferrocarril 

 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
No existeixen hàbitats d’interès comunitari cartografiats en aquest sector 

 
3.3.2 ÀMBIT OEST 

USOS DEL SÒL I VEGETACIÓ 
L’àmbit oest correspon a una sèrie de parcel·les agrícoles abandonades, originàriament amb 
avellanes, oliveres i ametllers majoritàriament, tot i que apareixen exemplars puntuals d’altres 
arbres agrícoles com cirerers, nesprers, figueres, garrofers, o noguers. 
 
Figura nº5. Usos del sòl i vegetació al subàmbit oest 

 
Font; SIGPAC 
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Segons el SIGPAC, la parcel·la 3 del polígon 28 té una extensió de 0,4658 ha, de les quals 
0,0271 estan dedicades al conreu d’oliveres, 0,1919 ha són improductives i 0,2468 ha estan 
dedicades a fruiters. 
 
Quant a la parcel·la 9 del polígon 28, segons el SIGPAC té una superfície de 1,8531 dedicada 
a fruiters (en aquest cas avellaners abandonats). 
 
Quant a la parcel·la 10 del polígon 28, segons el SIPAC té una superfície total de 1,1994 ha, de 
les quals 1,0885 estan ocupades per fruiters secs, i 0,1109 per vials. SIGPAC fins i tot detalla el 
número d’exemplars d’arbres agrícoles existents en aquesta parcel·la: ametllers, 1; garrofers, 3; 
avellaners, 594; noguers, 1: altres espècies, 7.  
 
En la major part dels casos, els arbres agrícoles es troben en mal estat de conservació, 
exceptuant les oliveres que es troben a l’extrem sud-est de la parcel·la 10 del polígon 28       
 
En tot cas, l’estat d’abandonament de les parcel·les està molt avançat (exceptuant a la parcel·la 
10 del polígon 28, on s’ha produït en els darrers temps una llaurada del territori), de manera 
que s’està produint una successió vegetal important; actualment, hi ha un herbassar espès de 
fonoll, albellatge i olivarda i s’està regenerant l’alzinar litoral, amb nombrosos peus d’alzina 
(Quercus ilex) i fins i tot alguns peus de roure cerrioide (Quercus cerrioide), pi blanc (Pinus 
halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea), a més de nombrosos lledoners (Celtis australis), esbarzers 
(Rubus ulmifolius), aladerns (Rhamnus alaternus)... 
 

   
Fotos. Aspecte de la vegetació a l’extrem sud-est del sector, amb canyars, esbarzerars i alguns lledoners 
a vora de la rasa de drenatge i vegetació llaurada a la parcel·la 10 del polígon 28 

 

   
Fotos. Peus de lledoner, pi blanc i alzines creixent aprofitant antics peus de fruiters i avellaners a la 
parcel·la del polígon 28 
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Fotos. Peus de lledoners, aladerns i alzines creixent per damunt dels avellaners de la parcel·la 9 del 
polígon 28 

 

   
Fotos. Peus d’olivera en relatiu bon estat existents a la parcel·la del polígon 28 

 

   
Fotos. vista de la regeneració a la parcel·la 3 del polígon 28 
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Fotos. Regeneració forestal important a la parcel·la 9 del polígon 28, on la matriu d’avellaners 
pràcticament ja no és visible 

 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
En aquest sector no existeixen hàbitats d’interès comunitari catalogats 
 
 
3.3.3 FAUNA 

El caràcter antròpic de l’entorn, dominat principalment pels cultius abandonats amb certa 
regeneració i les activitats associades als polígons industrials, però també la presència del 
barranc, impliquen que la comunitat faunística present sigui una mescla d’espècies 
oportunistes/antròpiques – lligades als ambients heterogenis resultants de l’activitat humana, - 
espècies generalistes – pròpies d’ambients oberts inespecífics, espècies d’ambients agrícoles i 
espècies d’ambients forestals en regeneració. Val a dir, però, que si bé especialment la 
parcel·la de l’àmbit est té actualment una molt baixa aptitud per a la fauna, donat el seu estat 
(sense vegetació, terra nua en molta extensió), les zones abandonades amb regeneració 
existents a l’àmbit oest, augmenten notablement la possible diversitat faunística existent.  

 
Cal destacar també el paper dels connectors ecològics que realitza el barrancs i torrents que 
permeten creuar les barreres que suposen els diferents carrers del polígon. 
 
Del grup dels amfibis, és d’esperar la presència de la granota comuna (Rana perezi) que 
aprofités la presència d’entollaments a la llera del barranc de Sales en temps de pluja. A més, 
seria possible trobar algun tòtil (Alytes obstetricans). Tot i que s’ha cercat, no s’ha trobat 
evidència d’amfibis a la bassa de plàstic existent a l’àmbit est. No existeixen dins els àmbits 
d’estudi de basses de reg tradicionals que permetin assegurar la presència d’altres espècies 
d’amfibis. 
 
Quant als rèptils, és possible la presència del dragó (Tarentola mauritanica), la sargantana 
cuallarga (Psammodromus algirus), la sargantana comuna (Podarcis hispanica), la serp verda 
(Malpolon monspessulanum) i la serp blanca (Elaphe scalaris).. 
 
Entre els mamífers, les rates (Rattus sp), el ratolí comú (Mus musculus) o el ratolí mediterrani 
(Mus spretus), a més de les mussaranyes (Suncus etruscus, Crocidura russula) seran els 
representants més nombrosos, juntament amb els conills (Oryctolagus cuniculus), força 
abundants en aquests espais periurbans. No és descartable la presència esporàdica d’algun 
exemplar de guineu (Vulpes vulpes), fagina (Martes foina), gat mesquer (Genetta genetta), 
eriçó clar (Atelerix algirus) i porc senglar (Sus scrofa), donades les connexions amb els 
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ambients propers de muntanya, de molt major interès naturalístic. No es té informació concreta 
sobre l’interessant grup dels quiròpters. 
 
Les aus és el grup de vertebrats que aporta més diversitat d’espècies, tant les lligades a 
l’ambient urbà, com els estornells (Sturnus communis, Sturnus unicolor), el pardal (Passer 
communis), la tórtora turca (Streptotelia decaocto), la garsa (Pica pica), la merla (Turdus 
merula) i el tudó (Columba palumbus), com les pròpies d’ambients periurbans amb vegetació 
herbàcia, especialment alguns fringíl·lids com la cadernera (Carduelis carduelis), el gafarró 
(Serinus serinus) o el verdum (Carduelis chloris), així com el trist (Cisticola juncidis), el bitxac 
(Saxicola torquata), el pit-roig (Erithacus rubecula), la cotxa fumada (Phoenicuros ochruros), la 
cogullada vulgar (Galerida cristata), la puput (Upupa epops), els tallarols (Sylvia 
melanocephala, S. atricapilla), el gaig (Garrulus glandarius), la cuereta blanca (Motacilla alba), 
el picot verd (Picus viridis), la titella (Anthus pratensis) en pas i d’altres similars, sense poder 
destacar cap espècie d’especial interès exceptuant l’estival siboc (Caprimulgus rufficollis) que 
possiblement intenti criar o criï cada any als erms amb poca vegetació. Cal citar també els 
ocells que utilitzen els pins com hàbitats específic, tals com les mallerengues (Parus sp) o el 
raspinell (Certhia brachydactyla). El xoriguer (Falco tinnunculus) i l’aligot (Buteo buteo) són els  
rapinyaires diürns que utilitzen aquests espais oberts per poder caçar. Entre els nocturns, cal 
citar la presència del mussol (Athene noctua), l’estival xot (Otus scops) i, possiblement, de 
l’òliba (Tyto alba). Lògicament, per ser un ambient obert el nombre d’espècies, especialment en 
pas migratori, pot ser major. 

 
Quant a fauna invertebrada, tot i que no es tenen dades concretes, donat l’antropització 
d’aquesta part del terme  i les seves característiques, es pot assegurar la no presència de 
tàxons o grups d’especial significació en relació a l’interès de conservació. 

 

L’àmbit se situa a les immediacions de l’Àrea d’Interès Faunístic i Florístic de les Muntanyes de 
Prades, on es donen nombroses espècies protegides i d’interès. 
 
 

3.3.4 PAISATGE 

Des del punt de vista del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona (aprovat definitivament 
el mes de maig de 2010 i acompanyant al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona), 
l’àmbit d’estudi forma part de la unitat 21. Camp del Francolí i molt a prop del límit sud-est de la 
unitat 17. Conca d’Alforja-Vilaplana.  
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Figura nº6. Ubicació de la unitat 18 del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona i de 
l’àmbit d’estudi 
 

 

Font: Llibre “Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona 

 
 
Des del punt de vista paisatgístic, si bé originàriament aquesta àrea tindria un fort interès per 
ser la zona d’inici de la plana agrícola de la vall del Francolí en el peudemont de les muntanyes 
de Prades, actualment el valor que hi pugui haver ha quedat fortament desfigurat per la 
implantació dels polígons industrials del nord-est del nucli de la Selva, caracteritzat per la 
presència de naus de grans dimensions volumètriques i forts impactes visuals, i una nul·la 
integració del parcel·lari agrícola preexistent. 

 

FIGURES O ELEMENTS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL ESPECIAL 
Segons consulta realitzada a les bases oficials de la Generalitat de Catalunya l’àmbit d’estudi 
NO forma part de cap element d’interès: PEIN, Natura 2000, Espais Naturals de Protecció 
Especial (ENPEs), Zones humides, etc... Els ENPs més propers a l’àmbit de la parcel·la 
s’ubiquen al nord (EIN, ZEC i ZEPA de les Muntanyes de Prades). 

 

3.4 VECTORS AMBIENTALS 

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

 
Seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, el Mapa de protecció del 
medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya,. estableix 4 categories de 
protecció envers la contaminació lumínica:  
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 Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu durant la nit que es troba a més 

de 2 km d'una zona E1. 
 Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel 

planejament urbanístic. 
 Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no 

pertany al grup de zones protegides E1. 
 Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla 

d'Espais d'Interès Natural o en els Espais Naturals de Protecció Especial. 

 
L’àmbit est d’estudi se situa en una Zona E3 de Protecció Moderada, mentre que l’àmbit oest té 
se situa en Zona E2 Protecció Alta quant a la Contaminació Llumínica. Això implica que els 
elements d’il·luminació exterior en aquesta zona verda hauran de garantir un nivell alt de 
protecció lumínica i hauran d’estar especialment dissenyats al respecte. 

 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) és 
l’eina fonamental per a la caracterització i avaluació de la qualitat de l’aire. En aquest sentit el 
territori es divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA), les mesures que es fan de les quals 
tenen com a objectiu ser representatives del nivell de fons de qualitat de l’aire de tota la zona i, 
a més, tenir una superfície homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, la densitat de 
població i el volum d’emissions industrials i de trànsit.  
 
La superfície del sector objecte d’estudi es troba inclosa dins de la Zona de Qualitat de l’aire 
(ZQA) anomenada “Camp de Tarragona” designada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat segons Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre, i el Reial Decret 1073/2002, de 18 
d’octubre, pel control i l’avaluació de la qualitat de l’aire.  
 
Segons l’últim informe emès pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General 
de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la qualitat de l’aire de la zona ZQA 4 del Camp de Tarragona de l’any 2014, 
es determina que: 
 

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, clorur d’hidrogen, 
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.  
 
Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els 
valors objectiu establerts a la legislació.  
 
En relació amb les mesures d’ozó troposfèric s’han detectat 4 superacions del llindar 
d’informació horari a la població als punts de mesurament d’Alcover (3 hores de 
superacions) i Constantí (1 hora de superacions). No s’ha detectat cap superació del llindar 
d’alerta en aquesta zona.  
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Per tal de reduir els nivells d’ozó troposfèric en cas de superació d’algun llindar al Camp de 
Tarragona, ha estat operatiu el protocol d’actuació de l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT).  
 
Pel que fa al sulfur d’hidrogen, s’han enregistrat 4 superacions semihoràries a l’estació de 
Constantí, que representa un 0,0002 % del temps. 
 

La taula següent resumeix els paràmetres mesurats a les diverses estacions que composen la 
ZQA 4.  
 
Taula nº2. Paràmetres mesurats a les estacions de la Zona de Qualitat de l’Aire 4 

ZONA DE QUALITAT DE L’AIRE 4 
Punts de mesurament 

Paràmetres mesurats 

SO2 

NOX 
i 

NO2 

CO O3 
H2

S 

Benz
è PM10 HCl 

Metalls 
pesants 
(Ni, Cd, 
Pb i As) 

Alcover (C. de les Rodes, s/n) (X:346550, 
Y:4569635) 

   x      

Alcover (Pol. Ind. Roques Roges) 
(X:347665, Y:4571462) 

X x  x X     

Constantí (C. Gaudí)  (X:350550, 
Y:4557690) 

X x  x X x x x X 

Perafort (C/ Major, Puigdelfí)  (X:352230, 
Y:4561950) 

X x   X     

Reus (Mas Tallapedra)  (X:342340, 
Y:4557430)  

X x x x X x x  X 

Tarragona (Bonavista) (X:348300, 
Y:4553400) 

X x x  X  x   

Tarragona (Sant Salvador) (X:352405, 
Y:4558155) 

X x x  X     

Tarragona (Parc de la Ciutat) (X:352474, 
Y:4553482) 

X x  x X x    

Tarragona (Universitat Laboral) 
(X:349010,Y:4552030) 

X x   X x x   

Vila-seca (Estació Renfe) 
(X:344920,Y:4553050) 

X x  x X  x  X 

Font. DTES de la Generalitat de Catalunya 

 
L’àmbit estricte d’estudi se situa allunyat dels principals focus d’emissió de contaminants de 
caire industrial d’aquesta ZQA, tot i que el trànsit per la carretera C-14 i per la via del ferrocarril, 
així com la pròpia activitat de les indústries existents en aquests polígons poden també aportar 
elements relacionats amb la contaminació atmosfèrica. Tot i així, la influència de les brises 
marines diürnes i les mestralades,  ajuden també a dissipar la possible contaminació. 

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

 
D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han 
d'elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones 
urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant 
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l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 
L’Ajuntament de la Selva del Camp té aprovat el mapa de capacitat acústica el 12-11-2012. 
Segons aquest mapa, l’àmbit est se situaria en zona C (zona de sensibilitat acústica baixa), 
concretament en zona C.2 (predomini del sòl industrial) mentres que l’àmbit oest se situaria en 
zona B (zona de sensibilitat acústica moderada). 
 

RISCS AMBIENTALS 
 
El risc sísmic de l’àrea d’estudi és molt baix. 
 
El risc d’inundabilitat, tot i la presència annexa de les rases de drenatge i el barranc de Sales, 
anteriorment citats, és també força baix. Els plànols de Q500 de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a l’àmbit d’estudi no determinen riscs d’inundació, i els àmbits d’estudi se situen bàsicament 
en la capçalera d’aquests cursos fluvials. 
 
Pel costat oest de l’àmbit oest discorre una línia elèctrica de mitja tensió, per la qual cosa cal 
tenir en compte els riscs elèctrics i electromagnètics que pot suposar. 
 
Per últim, cal considerar el risc d’incendis forestals com un element a considerar. Tot i que, en 
principi, els conreus arboris tenen baixa inflamabilitat i combustibilitat, la regeneració forestal 
que s’hi està donant, a més de la presència de prats d’albellatge, fonoll i olivarda que estan 
força secs a l’estiu, i l’existència de nombrosos factors de risc a la vora (circulació de vehicles 
per molts carrers), creiem que augmenta el risc d’incendi a moderat. Cal tenir en compte que 
l’àmbit d’estudi està afectat pel Perímetre de Protecció Prioritària Muntanyes de Prades-Bosc 
de Poblet, a raó del determinat al Decret 64/1995, de 7 de març.    
 

3.5 PATRIMONI CULTURAL 

No existeix cap element d’interès patrimonial a cap dels dos subàmbits d’estudi, conegut o 
catalogat als catàlegs existents a la Selva del Camp. Tampoc hi ha cap mas catalogat segons 
el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals den Sòl No Urbanitzable de la Selva del 
Camp, aprovat el 13-5-2013. Quant a les carrerades o camins ramaders, cap d’ells discorre 
pels àmbits d’estudi (el més proper és la Vereda de la Riera, que bàsicament recorre el traçat d 
ela Riera de la Selva). 

Com únics elements remarcables són els petits trams de murs de pedra existents a l’àmbit oest 
i citats anteriorment. 

 

4 ELS EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES  

Els efectes ambientals que la modificació puntual  nº 25 del Text Refòs de les Normes 
Subsidiàries de la Seva són variats però de molt petita magnitud. 
 
Si bé és cert que qualsevol transformació d’una zona verda en una peça urbanitzada amb ús 
industrial implica impactes ambientals, aquests són modulables segons la natura del medi 
preeexistent i les mesures de compensació i prevenció que es plantegin. 
 
En el cas que ens ocupa, els principals efectes ambientals seran els següents: 
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Àmbit est 
 

 Motiu: Transformació mitjançant l’asfaltat i la creació d’una àrea d’ampliació industrial i 
els vials i serveis associats d’una superfície aproximada de 24.745 m2. Explotació de la 
mateixa 

 Efectes: 
 
Fase de construcció. Mentre es realitzin les obres necessàries per preparar l’activitat. 
 

 Eliminació de vegetació ruderal i nitròfila actual. Impacte molt poc significatiu 
 Eliminació d’oliveres i arbres agrícoles preexistents existents en aquesta zona 

verda (una 80). Impacte moderat 
 Alteració de la xarxa hídrica superficial existent en aquesta zona. Impacte 

moderat 
 Eliminació o pèrdua de la capa de terra vegetal fèrtil. Impacte significatiu 
 Producció de pols pel trànsit de maquinària sobre la superfície denudada. Pot 

ser significatiu en moments de ventades, amb afectació a la visibilitat dels vials 
corresponents al polígon industrial, així com pot afectar per deposició a la 
vegetació de les zones verdes properes. Impacte significatiu, modulable amb 
mesures de prevenció. 

 Producció de sorolls pel trànsit de maquinàries. Impacte molt poc important. 
 Danys per cops i trànsit de maquinària a la vegetació dels vials i zones verdes 

properes. Impacte molt poc significatiu. 
 Contaminació accidental del sòl i aigües (subterrànies o circulants pel barranc) 

pel vessament d’olis o substàncies asfàltiques i formigons, tant per les 
màquines com pels elements de construcció. Es tracta d’un impacte 
improbable, en principi, si se segueixen les normes bàsiques de prevenció 
ambiental en obres. 

 
Fase d’explotació. Una vegada estigui construïda l’activitat o preparat l’espai per 
desenvolupar-la. 

 Pèrdua d’una superfície equivalent de sòl antigament agrícola i lliure pròpia de 
la plana del Camp de Tarragona. Es tracta d’una superfície petita en termes 
absoluts però que afecta de manera irreversible a un recurs estratègic com és 
el sòl agrícola productiu. 

 Impermeabilització d’una superfície equivalent, el que implica disminució de la 
capacitat d’infiltració de l’aigua cap a l’aqüífer al·luvial i un augment de 
l’escolament superficial cap a la xarxa hídrica. Impacte significatiu. 

 Augment de la possibilitat de contaminació del barranc annex per 
arrossegament per part de la pluja d’olis, greixos i altres substàncies provinents 
de vehicles. Impacte moderat 

 Augment de la contaminació acústica i lumínica en l’entorn industrial del 
polígon. Impacte molt poc significatiu. 

 Afavoriment de la fauna oportunista i antropòfila. Impacte moderat 
 Impacte paisatgístic: Consolidació del paisatge industrial amb pèrdua 

d’elements intersticials. 
 No es consideren els efectes ambientals associats a l’ampliació de l’activitat de 

producció de sucs perquè no es poden conèixer prèviament quina activitat 
concreta es desenvoluparà a l’àmbit que passa de zona verda a industrial. 
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Àmbit oest 
 

 Motiu: Transformació d’un parcel·lari agrícola abandonat de pràcticament 35.000 m2 
amb regeneració forestal cap a una zona verda associada a la protecció de la riera de 
la Selva 
Aquesta zona verda formarà part d’un conjunt d’espais a banda i banda d ela Riera de 
la Selva encaminats a aconseguir una millor protecció de l’espai fluvial principal del 
municipi i un dels principals connectors plana-muntanya. La justificació dels objectius 
de la modificació puntual expliquen la bondat de l’operació, tot donant una major 
coherència i sentit al conjunt de zones verdes situades a ponent del conjunt de 
polígons industrials, ajudant a donar coherència i sentit a una franja de terrenys de 
protecció entre el nucli urbà i els polígons, regenerant el marge esquerre de la riera de 
la Selva i creant àmbits lliures i zones verdes de major entitat que els petits bocins 
inserits a la trama industrial actual. 
 

 Efectes: 
Poden ser totalment diferents segons el tractament que es realitzi d’aquesta zona 
verda. Per una banda, si es dissenyés una zona verda totalment urbanitzada, sense 
respecte pels elements preexistents i sense tenir en consideració els potencials 
d’acompanyament de la regeneració forestal que s’hi està donant, serien molt negatius. 
Si pel contrari, s’entén l’oportunitat d’acompanyar i gestionar aquest procés de 
regeneració forestal en aquests espais lliures, s’obtindrien impactes molt positius. 
 
Fase de construcció. Mentre es realitzin les obres necessàries per preparar la zona 
verda. Segons el tipus de disseny que es realitzi, els impactes com hem dit serien molt 
variats. Com el present Document Ambiental Estratègic és una oportunitat per fixar les 
condicions d’aquesta futura zona verda, s’implantaran aquelles mesures que assegurin 
un impacte positiu. 
 
Fase d’explotació. Mentre es gestioni aquesta futura zona verda. Segons el tipus de 
disseny que es realitzi, els impactes com hem dit serien molt variats. Com el present 
Document Ambiental Estratègic és una oportunitat per fixar les condicions d’aquesta 
futura zona verda, s’implantaran aquelles mesures que assegurin un impacte positiu. 
 

 

5 ELS EFECTES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 
TERRITORIALS CONCORRENTS 

D’acord amb el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, els sòls no urbanitzables (àmbit oest) 
afectats per la present es troben en Sòl de protecció preventiva i els sòls urbans (àmbit est) es 
troben en el Sistema d’assentaments regulats com a Àrees especialitzades amb ús industrial i/o 
logístic. 
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Figura nº7. Ubicació de l’àmbit d’estudi segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Font; elaboració pròpia 
 

Essent els canvis d’usos que proposa aquesta modificació puntual compatibles amb les 
determinacions del Pla Territorial Parcial per aquestes zones. 

 

Figura nº8 Ubicació de l’àmbit d’estudi segons el Text Refòs de les Normes Subsidiàries de la 
Selva del Camp 

 

Font: documentació urbanística de la modificació num. 25 

 

No es modifica, i per tant es manté, la Zona de protecció de sistemes tal com existeix 
actualment, tant a les Normes subsidiàries com al Pla parcial Mil·lènium, al llarg de la línia fèrria 
(de 25 m) i que afecta només a la parcel·la industrial més al sud que es genera amb la present 
modificació puntual. Es respecta l’article 23 de la normativa del Text Refòs de les Normes 
Subsidiàries de la Selva del Camp quant a les zones verdes. Val a dir també que el POUM de 
la Selva del Camp, actualmente en fase d’elaboració, ja contempla aquestes operacions i les 
recollirà en les seves determinacions. 
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D’acord amb el cadastre vigent, amb l’ordenació del Pla parcial Silva i amb l’ordenació de les 
NNSS vigents, l’aigüera que discorre per la Zona verda actual no té la condició de domini públic 
hidràulic i, per tant s’ha de considerar com a una conducció d’aigües pluvials. 

Als polígons industrials de la Selva del Camp, actualment, hi trobem diversos espais lliures que 
donen un servei més que suficient per a la intensitat d’ús que requereixen aquest tipus de 
sectors. 

Amb la present modificació es dona continuïtat a l’estructuració d’una xarxa d’espais lliures i 
equipaments al voltant de la riera de la Selva. A tocar dels nous terrenys qualificats hi trobem 
les zones verdes corresponents al PP Xalamec (al llarg del barranc de Sales), al PP Mil·lènium 
(a l’altra banda de l’av. de l’Alumini), al PP Drecera (on es troba la depuradora), al PP Silva 
(entre la línia fèrria i la riera de la Selva), a la classificació de MACRESAC (entre la riera de la 
Selva i l’av. de l’Alumini) i a la classificació de HIDESA (tocant a la riera de la Selva a la riba 
dreta). 

D’altra banda, els últims anys l’Ajuntament de la Selva del Camp ha dut a terme campanyes de 
plantació d’arbres i arranjament del passeig de la riera de la Selva del Camp en dos trams 
diferents, un a la riba dreta de la riera entre l’av. de l’Alumini i la via del tren i un segon a la riba 
dreta de la riera, entre la TP-7013 i passat el camí del mas de la trampa. La nova zona verda 
vindrà a completar, com dèiem, aquesta xarxa d’espais lliures al voltant de la riera de la Selva. 

A més, cal tenir en compte que els actuals espais lliures dels diferents polígons industrials no 
tenen cap ús significatiu i acumulen una superfície total considerable que permet la seva 
reducció sense posar en perill la seva funcionalitat ni la seva suficiència. 

No existeix cap altre pla sectorial que pugui ser afectat per la modificació puntual del Pla 
Especial. 

 
 

6 LA MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA 

A l’apartat 1.1. d’aquest Document Ambiental Estratègic s’ha motivat, en base a la disposició 
addicional vuitena, lletra 6.B., de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, el perquè s’ha 
optat per l’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
Cal tenir en compte, també, que l’art. 86 bis de la Llei d’urbanisme estableix el procediment 
d’avaluació ambientals dels instruments de planejament urbanístic, o de les seves modificacions, i 
deixa en mans de la legislació en matèria d’avaluació ambiental la determinació de quins han de 
ser els plans que s’hi sotmetin. D’acord amb l’article 6.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, sembla que la present modificació puntual s’ha de sotmetre, per tractar-se 
d’una modificació menor, que es refereix a l’escala municipal d’una extensió reduïda, al tràmit 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada. D’acord amb el Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona els sòls no urbanitzables afectats per la present modificació puntual es troben qualificats 
com a Protecció Preventiva. Tanmateix, aquests no es troben protegits ni pel PEIN ni es troben en 
la Xarxa Natura 2000. 
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7 UN RESUM DELS MOTIUS DE LA SELECCIÓ DE LES 
ALTERNATIVES CONTEMPLADES 

La documentació urbanística realitza una anàlisi d’alternatives i una justificació dels motius de 
l’elecció de l’alternativa escollida; a continuació es reprodueix literalment. 

 
ALTERNATIVA ZERO 
La coneguda com a alternativa zero consisteix en mantenir l’ordenament urbanístic vigent fins al moment. 
Aquesta alternativa és la que té menor consum de sòl curt termini, però, amb l’ordenació que proposen les 
versions que s’estan fent per a l’aprovació inicial del POUM ja es contempla l’ampliació de la finca de GO 
FRUSELVA i, per tant, en cas d’entrada en vigor del POUM, a mig termini els efectes de la present 
modificació acabarien produint-se igualment. 
 
A més, cal tenir en compte que si no s’arribessin a dur a terme les modificacions en el planejament no es 
resoldria un dels objectius principals de la present modificació, que és la de permetre el manteniment i 
reforç de l’activitat industrial existent. 
 
ALTERNATIVA ESCOLLIDA 
L’alternativa escollida permet el manteniment i reforç de l’activitat industrial existent a la finca de GO 
FRUSELVA, SLU, connecta la xarxa de camins locals i, alhora, té la virtut de permetre ampliar i reforçar el 
projecte del parc fluvial de la riera de la Selva. 
 
Qualificant d’espais lliures els terrenys esmentats de les parcel·les 3, 9 i 10 del polígon 28 el projecte del 
parc fluvial es veu molt reforçat atès que la finca que falta per a unir l’espai lliure de la present modificació 
puntual amb la zona verda procedent de la classificació de MACRESAC, és de propietat municipal. 
D’altra banda, respecte l’alternativa 2 té els avantatges de la disponibilitat dels terrenys on aniran les 
zones verdes i que la topografia és més suau que en l’alternativa 2. 
 
ALTERNATIVA DOS 
En el transcurs de la redacció de la present modificació s’ha tingut present, principalment una altra 
alternativa per a la ubicació dels nous espais lliures. Aquesta preveia la ubicació dels espais lliures a la 
parcel·la 59 del polígon 4. Aquesta alternativa s’ha desestimat primerament per la manca de disponibilitat 
dels terrenys i, alhora, perquè aquesta alternativa no permet reforçar i consolidar el projecte de parc fluvial 
que s’està conformant al llarg de la riera de la Selva.  
 
D’altra banda, la ubicació dels nous espais verds en la parcel·la 59 del polígon 4 permetria la ubicació 
d’aquests més a prop del seu lloc d’origen i la connexió de la xarxa de camins locals. Tanmateix, no 
sembla que aquesta parcel·la sigui el lloc més adequat per a ubicar-hi les noves zones verdes tant per la 
topografia més complicada, com per les expectatives urbanístiques que sobre aqueta parcel·la pugui 
haver-hi.  
 
ALTERNATIVA TRES 
Finalment, es va estar valorant de situar els nous espais lliures al llarg del traçat del camí del rec, 
concretament, prop del Pont alt per tal de reforçar les actuacions d’arranjament d’aquest camí que s’han 
dut a terme els últims anys. Tanmateix, tampoc ha estat possible ubicar les zones verdes en aquesta 
zona, bàsicament, per la dimensió de les finques que no permeten arribar a la compensació que exigeix la 
normativa i per la manca de disponibilitat dels terrenys. 
 

Més enllà de les justificacions urbanístiques sobre la conveniència o disponibilitat d’una o altra 
alternativa, és important i necessari realitzar una anàlisi des del punt de vista de l’acompliment 
dels objectius ambientals plantejats a l’inici d’aquest document, per poder comparar 
ambientalment les diverses alternatives. 
 
En aquest sentit, no es considera l’alternativa 3 perquè ja s’ha considerat que no compleix els 
paràmetres legals de superfície necessària de compensació de la zona verda. 
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Figura nº9. Ubicació de les diverses alternatives  

 
Font: elaboració pròpia 
 
 
L’anàlisi ambiental comparat d’alternatives que es realitza a la taula següent permet assegurar 
que l’alternativa 1 és millor des del punt de vista ambiental; per una banda, la zona verda actual 
a tocar de la fàbrica de sucs només compleix una funció ornamental ja que no té les 
característiques de vegetació més interessants ni l’orografia i forma que permeti convertir-se en 
un espai multifuncional; per altra banda, el seu manteniment obligaria a la ubicació d’una 
possible ampliació de la fàbrica de sucs en un altre indret, amb efectes ambientals difícils de 
valorar a priori. Per altra banda, entre l’alternativa 1 i la 2, observant el plànol anterior es pot 
observar com la 1 contribueix molt millor a garantir una conservació adequada del marge dret 
de la riera de la Selva a més de fixar fronteres entre els polígons industrials i el nucli urbà, 
mentre que l’alternativa 2 no compleix aquesta funció i té les seves funcionalitats connectores 
molt més reduïdes a causa de la preponderància dels usos urbans al sud i oest de la seva 
ubicació. Per últim, l’orografia de la zona 2, amb pràcticament el doble de pendent que la 1, 
dificultaria l’establiment d’una zona verda multifuncional. 
 
Per aquest motiu, i des del punt de vista dels objectius urbanístics i ambientals plantejats en 
aquesta modificació puntual, es creu que l’alternativa 2 és la millor de totes les plantejades. 

1 

0 

2 
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 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals 
Concentració dels usos intensius de polígon 
industrial dins els perímetres ja definits dels 
mateixos i de manera annexa a les 
instal·lacions ja existents, sense dispersió pel 
territori 

Obliga a cercar una ubicació alternativa per 
l’ampliació de la fàbrica de sucs, possiblement 
fora dels perímetres ja definits i urbanitzats dels 
polígons actuals. 

Compleix ja que permet l’ampliació de la 
fàbrica de sucs dins els perímetres definits 
dels polígons industrials 

Compleix ja que permet l’ampliació de la 
fàbrica de sucs dins els perímetres definits dels 
polígons industrials 

Consideració dels riscos ambientals existents 
en l’àmbit d’estudi, especialment els riscos 
associats al risc d’incendi forestal i els riscs 
d’inundabilitat associats a la xarxa hídrica. 

La parcel·la actual de zona verda, en el seu 
estat actual, té un risc d’incendi forestal 
apreciable per existir herbassars ruderals en 
contacte amb un carrer del polígon 
El risc d’inundabilitat és ínfim 

La parcel·la proposada té un risc 
d’incendi moderat en relació a la 
tipologia de vegetació existent i el 
contacte menor amb carrers de polígon 
El risc d’inundabilitat és molt reduït 

La parcel·la proposada té un risc d’incendi 
moderat en relació a la tipologia de 
vegetació existent però limita en una 
important longitud amb carrers de polígons, el 
que augmenta el risc 
El risc d’inundabilitat és molt reduït 

Prevenció i minimització dels futurs riscos i 
impactes associats a les instal·lacions futures 
que permeti desenvolupar la modificació del 
Text Refós (impacte acústic, lumínic, 
contaminació aigües...) 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi; en tot 
cas, si és necessària una nova ubicació en una 
altra parcel·la, es dispersen els efectes 
ambientals negatius 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Garantir la millora i conservació dels entorns 
propers a la Riera de la Selva, com a gran 
unitat de la xarxa hídrica del municipi i un dels 
connectors principals entre la plana agrícola 
del Camp i les Muntanyes de Prades. 

No hi contribueix Aquesta ubicació contribueix d’una 
manera molt més decidida a l’assoliment 
d’aquest objectiu per la seva situació molt 
més propera a la Riera de la Selva 

La ubicació de la zona verda al nord dels 
polígons no permet aquesta funcionalitat 

Cicle de l’aigua 
Garantir la disponibilitat d’aigua i d’altres 
recursos necessaris per al desenvolupament 
sostenible dels sectors i activitats. 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Garantir el manteniment de la funcionalitat de 
la xarxa hídrica i els processos associats 

Es mantindria la funcionalitat del drenatge que 
actualment discorre per la zona verda 

S’hauria de canalitzar el drenatge que 
actualment discorre per la zona verda 

S’hauria de canalitzar el drenatge que 
actualment discorre per la zona verda 

Garantir la protecció i la utilització sostenible 
dels recursos hídrics del subsòl i superficials 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Garantir l’òptim tractament i depuració de les 
aigües residuals generades en l’àmbit d’estudi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Residus, energia i ambient atmosfèric 
Aprofitament d’energia a partir de fonts 
renovables i implementar mesures d’eficiència 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 
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energètica 

Reduir la contaminació lumínica i acústica Segurament obligaria a cercar una nova 
ubicació per la fàbrica de sucs el que 
implicaria crear un focus nou de contaminació 
lumínica i acústica relativament allunyat de la 
planta actual, possiblement fora dels límits dels 
polígons actuals 

Permet ubicar l’ampliació de planta al 
costat de l’actual, concentrant els 
possibles efectes ambientals i limitant el 
seu efecte sobre el territori 

Permet ubicar l’ampliació de planta al costat 
de l’actual, concentrant els possibles efectes 
ambientals i limitant el seu efecte sobre el 
territori 

Afavorir una gestió sostenible dels residus Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Dependrà de les característiques de 
l’ampliació de l’activitat que es proposi 

Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural 
Minimitzar les afeccions a la Riera de la Selva, 
al barranc de Sales i a la resta del patrimoni 
hidrològic 

Sense efectes sobre aquest objectiu Garanteix l’objectiu al màxim a causa de 
la ubicació 

No afecta de manera important a la xarxa 
hidrològica ni ajuda a millorar la conservació 
de l’entorn de la Riera de la Selva 

Potenciar la conservació d’elements d’interès 
del patrimoni agrícola preexistent 

Existeixen uns pocs peus d’olivera com a única 
mostra del patrimoni agrícola dins la zona 
verda actual. Caldria veure on se situaria 
l’ampliació de la planta i quins efectes pogués 
tenir  

Es conserva una estructura agrícola 
preexistent  i diversos peus d’oliveres, 
ametllers i fruiters, així com uns pocs trams 
de murs de pedra 

Es conserva una estructura agrícola 
preexistent  i diversos peus d’oliveres, ametllers 
i fruiters, així com uns pocs trams de murs de 
pedra 

Afavorir la successió vegetal cap a comunitats 
d’interès com les omedes i els alzinars 

Les característiques de la zona verda actual, 
molt alterada, i la presència de grans masses 
de canya americana limita molt notablement 
la possibilitat d’acomplir aquest objectiu 

Aquest objectiu pot ser plenament 
assolible amb la ubicació i 
característiques de la zona verda 
proposada 

Aquest objectiu pot ser plenament assolible 
amb la ubicació i característiques de la zona 
verda proposada 

Aconseguir la millor integració paisatgística 
possible de l’àmbit d’estudi 

Si bé és cert que amb actuacions concretes es 
podria millorar, la qualitat paisatgística actual 
d’aquesta parcel·la és mínima, i només 
compleix una funció de separador entre les 
naus de la planta de sucs i el carrer. Caldria 
veure, també, quins efectes paisatgístics podria 
implicar l’ampliació de la nau de sucs en una 
altra ubicació 

Dependrà de les característiques i disseny 
de les actuacions a realitzar en la zona 
verda 

Dependrà de les característiques i disseny de 
les actuacions a realitzar en la zona verda 

Protegir la connectivitat territorial dels 
sistemes naturals 

La parcel·la juga un paper residual quant a 
connectivitat a causa de la seva ubicació dins 
el polígon 

La nova zona verda jugaria un paper 
rellevant en la connectivitat dels sistemes 
al llarg del costat dret de la Riera de la 
Selva 

La nova zona verda jugaria un paper menor 
en la connectivitat ja que el seu flanc sud i est 
ja està urbanitzat pels polígons industrials 

Generar espais que puguin tenir les 
característiques de zona verda periurbana 
multifuncional 

La zona verda actual, més enllà d’un caràcter 
paisatgístic, per la seva orografia, dimensió i el 
fet que hi discorre una rasa de drenatges, no 
pot donar moltes funcions 

El pendent mitjà d’aquest conjunt és del 
6% (dades SIGPAC), i la forma central 
relativament compacta, el que permet 
crear zones verdes amb funcions diferents 

El 75% de la superfície d’aquest conjunt té un 
pendent superior al 12%, el que dificulta la 
creació de funcionalitats molt diverses 
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8 LES MESURES PREVISTES PER A PREVENIR, REDUIR I, EN LA 
MESURA DEL POSSIBLE, CORREGIR QUALSEVOL EFECTE 
NEGATIU RELLEVANT EN EL MEDI AMBIENT DE L’APLICACIÓ 
DEL PLA O PROGRAMA, PRENENT EN CONSIDERACIÓ EL 
CANVI CLIMÀTIC. 

Com ja s’ha comentat abastament en apartats anteriors d’aquest document ambiental 
estratègic, els efectes sobre el medi ambient de la modificació puntual num 25 del Text Refòs 
de les NNSS de la Selva del Camp són molt reduïts; bàsicament, els possibles efectes 
ambientals negatius se centren en les afeccions a la zona verda actual (àmbit est) de molt baix 
valor natural i paisatgístic, així com en la consideració de zona verda (i per tant amb la 
capacitat de definir el seu disseny i destí final) d’una zona de major superfície provinent d’antics 
conreus arboris amb regeneració forestal). 
 
Per tant, en l’àmbit del disseny del pla i de les activitats que contempla, s’haurien de seguir 
alguns elements i prescripcions que ajudin a minimitzar l’impacte que suposa l’eliminació d’una 
zona verda provinent d’una parcel·la d’origen agrícola, així com el disseny d’una zona verda 
sobre un territori agrícola abandonat en regeneració forestal.  
 
En aquest sentit, des del punt de vista de l’eliminació de la zona verda actual (àmbit est), 
s’haurien de tenir en compte les següents prescripcions: 
 

- Elecció dels millors peus preexistents d’oliveres i preparació per a la seva conservació 
ex situ (transplantament a altres espais de zones verdes del polígon industrial o a la 
vialitat resultant de l’operació. 

- Preservació in situ dels peus de freixe existents a tocar de la via del ferrocarril, i 
protecció física durant la duració de les obres. 
 

Des del punt de vista de la transformació de l’àmbit oest en una zona verda, cal tenir en 
consideració importants criteris de disseny, basats en que el fenomen de regeneració forestal 
que s’hi està donant de forma natural proporciona l’oportunitat de recuperació de l’hàbitat 
potencial d’aquest territori (l’alzinar litoral) i en alguns casos el manteniment de mostres de 
l’estructura agrària preexistent. En aquest sentit, caldria millorar in situ mitjançant l’esporga els 
arbres agrícoles preexistents (oliveres, ametllers, figueres, nesprers) i conservar-los en l’espai, 
aprofitant aquestes àrees d’arbres agrícoles o les existents actualment sense vegetació com 
les àrees d’ús intensiu de la futura zona verda. 
 
Per altra banda, caldria acompanyar mitjançant esporga i eliminació de fusta morta, 
especialment dels conreus anteriors (avellaners) l’àrea on s’està produint la regeneració de 
l’alzinar litoral, fent èmfasi en la recuperació de la comunitat vegetal potencial, cap a un 
ecosistema forestal de qualitat protector de la Riera de la Selva i amb funcions de connector 
biològic i potenciador de la biodiversitat. En aquest sentit: 

 
- S’hauria de considerar la possibilitat de potenciar la vegetació de ribera existent al tram 

del barranc de Sales encara descobert i a la línia de drenatge existent al límit sud-oest 
de l’àmbit. En aquest cas, donada la bona qualitat del sòl, s’optaria pel lledoner (Celtis 
australis) com espècie principal de treball, i seria molt interessant poder delimitar les 
àrees de vegetació de barranc amb tanca de fusta integrada. 

- Es conservaran els petits trams de murs de pedra existents a l’àmbit. 
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- S’haurà de dissenyar i ubicar (a la tanca de fusta anteriorment citada) un plafó 
interpretatiu sobre l’hàbitat de barranc. Al mateix temps, s’hauran de dissenyar i ubicar 
als accessos a aquesta àrea des dels carrers dels polígons un mínim de tres senyals 
sobre prohibició d’abocar deixalles. 

- No es podran plantar espècies al·lòctones o ornamentals no autòctones en tot l’àmbit 
de la nova zona verda. No es podran plantar gespitoses o altres tipus d’espècies que 
necessitin un gran consum d’aigua. 

 
Per altra banda, en fase d’obres s’hauran de tenir també en consideració diversos elements 
importants per garantir que aquestes es realitzen sota criteris de minimització dels impactes. 
Els elements a considerar seran els següents: 

 
 

Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

D’APLICACIÓ GENERAL 
Contemplar els condicionants ambientals establerts al planejament i/o projecte d’urbanització 
Dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en 
el planejament i/o projecte d’urbanització 
Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa a aspectes ambientals 
FASE DE REPLANTEIG (GENERAL) 
El Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient 
Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i 
delimitades (jalonament) 
Planificar les necessitats de moviments de terres per minimitzar i reduir al màxim les superfícies de 
sòl alterades  
El parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural i haurà de disposar d’una zona 
específicament habilitada per a la reparació i neteja de maquinària.  
El Punt Net de Residus Perillosos o Especials haurà d’estar cobert, senyalitzat i aïllat del sòl 
natural.  
La zona de neteja de canaletes de formigó haurà d’estar impermeabilitzada i convenientment 
senyalitzada 
S’haurà de disposar d’equips d’emergència  per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el 
sòl d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, pintures, etc. 
És necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament 
elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra 
Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres (a l’àmbit est, 
oliveres i transplantar i freixes del límit sud, i a l’àmbit oest, tota la vegetació arbrada que s’hagi de 
conservar) i que no hagin de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari 
EDAFOLOGIA 
Es decaparà la terra vegetal de la zona verda actual (àmbit est) i s’aplegarà en una zona destinada 
a aquest fi per a ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament de la nova zona 
verda (àmbit oest). S’eliminarà d’aquesta terra vegetal totes les restes de canya americana 
(Arundo donax) que hi puguin existir 
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs de h<2 m i el manteniment mínim consistirà en 
fertilitzacions minerals i orgàniques 
Regar periòdicament els camins no asfaltats i emprats per la maquinària de l’obra i tots els sòls 
que quedin denudats abans de la restauració 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el 
parc de maquinària 
Protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un 
lloc més de 2-3 dies 
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Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquest fi 
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material 
absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós 
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap 
cas, abocadors o préstecs incontrolats. Ser especialment curosos en que no s’aboquin deixalles, 
terres o residus d’obra als barrancs o línies de drenatge 
Els abocadors per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les 
autoritzacions i acords pertinents 
Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable 
En cas de creació de nous préstecs s’ha de disposar de les autoritzacions i acords pertinents 
HIDROLOGIA 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el 
parc de maquinària, sempre lluny de les línies de drenatge i barrancs 
Protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un 
lloc més de 2-3 dies 
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi 
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material 
absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós 
Per abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es duran a terme els tractaments exigits 
i es requerirà l’autorització corresponent 
La maquinària no circularà ni per la llera ni pels marges dels barrancs o línies de drenatge 
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 
No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres 
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres 
La maquinària que participi  ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors  que determina la legislació 
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE 
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 
determinin les ordenances municipals corresponents 
VEGETACIÓ 
Identificació i valoració, per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental, en la fase 
prèvia als moviments de terra, dels elements vegetals i masses de vegetació naturals preexistents 
d’especial interès en zones susceptibles de nova urbanització, i fixació de les mesures a adoptar 
com la integració com a zona verda o trasplant d’exemplars, per exemple.  
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular i, en cas que sigui necessari, aplicar 
tècniques per a la seva protecció  
Ubicació dels acopis de terra i materials i les zones auxiliars d’obra, en zones de menor qualitat i 
fragilitat ambiental 
Comprovar que es duu a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació 
El material vegetal emprat a l’obra disposa de passaport fitosanitari i resta de permisos i 
documentació exigible 
FAUNA 
En cas que es trobin individus de fauna salvatge ferits o desorientats s’hauran de comunicar els 
fets al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim 
PAISATGE 
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les 
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Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

zones de menor qualitat i fragilitat ambiental 
Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació que no està previst enjardinar ni 
urbanitzar  
Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest 
Evitar modificar la morfologia del terreny 
Gestionar les terres inerts i la runa que es generi a les obres d’acord amb les prescripcions 
normatives vigents i no generar abocadors o préstecs  incontrolats que modifiquin la morfologia 
actual del terreny 
PATRIMONI CULTURAL 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o béns del patrimoni cultural, 
comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural 
RESIDUS 
Seguiment per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental de l’obra de la gestió 
(segregació i recuperació selectiva de residus generats) d’acord amb la normativa vigent i en base 
l’establiment del Punt Net de les obres. 
Segregació de residus perillosos i/o especials a la zona habilitada com a Punt Net de Residus 
Perillosos/Especials 
Segregació dels residus inerts a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Inerts 
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de formigó 
Gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent 
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus 
Gestionar correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment 
de la maquinària 
RISCOS 
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència dels barrancs o línies de drenatge, amb 
especial atenció al risc de caigudes o despreniments 
No ocupar temporalment les àrees de l’abocador ni dels moviments de terres 
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 
arbustives i en les zones properes. És especialment important aquesta tasca lligada a les labors 
de maquinària i elements situats properament a les zones d’herbassars diversos existents per tot 
l’àmbit d’estudi, donat la forta inflamabilitat de la vegetació existent 
Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.) 

 
 

9 UNA DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PEL 
SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 

En aquest sentit, l’aplicació de les mesures preventives en fase de disseny del pla, i 
preventives i correctores durant la seva execució, enumerades i detallades a l’apartat anterior 
(8) d’aquest Document Ambiental Estratègic haurien de ser suficients com per a garantir una 
minimització dels efectes ambientals. 
 
No obstant, per garantir que aquestes es duen a terme, és necessari: 
 

- La redacció d’un projecte de disseny de la nova zona verda (àmbit oest) que 
desenvolupi els criteris anteriorment citats 

- L’establiment de la figura d’una Direcció Ambiental de les Obres, que se centri 
específicament en assegurar la seva consideració i execució. Així, aquesta direcció 
ambiental ajudarà al promotor i contractista d’obres a planificar adequadament les 
mesures en base a allò determinat en el present Document Ambiental Estratègic i el 
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que es derivi dels informes sectorials de les administracions informants, i realitzarà una 
funció de supervisió tant sobre el projecte d’obres que finalment s’aprovi com sobre la 
fase d’execució, advertint al promotor i contractista del seu incompliment, i elevant 
informes sobre cadascuna de les mesures plantejades, sobre el devenir de les obres i 
sobre el resultat final, posant-los a disposició de l’àrea de llicències de l’Ajuntament de 
la Selva del Camp. 

 
 
 
I perquè així consti, signa aquest Document Ambiental Estratègic, a 26 de juliol de 2016. 
 

 
 
Eduardo Soler García de Oteyza 
Enginyer agrònom col·legiat 791 
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