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I .I OBJECTE DEL DOCUMENT, ANTECEDENTS I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 
I.I.1 Antecedents 

 

En el DOGC núm. 4864 de data 25.04.2007, es va publicar l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de 

data 30 de novembre de 2006 i 1 de febrer de 2007, que dóna l’assabentat al Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp 

 
El POUM classifica en règim de sòl no urbanitzable l’àmbit del Pla Especial i, a requeriment de l’Associació de Càmpings de 

Mont-roig del Camp, qualifica com a SNU-C2c els càmpings existents amb les determinacions urbanístiques establertes als 

articles 222 i 223 de la Normativa Urbanística, que a continuació es reprodueixen: 

 

“SECCIÓ NOVENA 

SÒL NO URBANITZABLE COSTANER 2 –CÀMPING (SNU-C2c) 

 

Art.  222.-  Definició 
 

Sòl no urbanitzable costaner classificat com categoria 2 d’acord amb el Pla Director Urbanístic del sistema Costaner, on 

s’admeten les construccions i instal·lacions destinades a càmping. 

 

 

Art. 223.-  Condicions específiques d’ús i d’edificació 
 

S’admeten els usos i construccions previstos pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i en la legislació sectorial. Així, 

 

a) S’admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, els usos i les activitats agrícoles, 

ramaderes i forestals, així com aquelles construccions, edificacions i instal.lacions de nova implantació directament vinculades 

a les esmentades activitats pròpies del sòl no urbanitzable, inclòs l’habitatge familiar que estigui directament i justificadament 

associat a aquestes. 

 

Així mateix s’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies 

Així mateix s’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel planejament urbanístic en 

el Catàleg previst a l’article 50.2 de la Llei d’Urbanisme, per a destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural 

vigents a Catalunya, a activitats d’educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel 

apartament. 

b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin d’emplaçar en el medi rural 

previstos a l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei d’Urbanisme i es demostri que no és possible una ubicació alternativa en altres 

sòls no urbanitzables de menor nivell de protecció. 

 

En el cas que les activitats previstes a les lletres a) i b) de l’art.47 de la Llei d’Urbanisme, és a dir, les activitats col·lectives de 

caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i l’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, i els equipaments i serveis 

comunitaris no compatibles amb els usos urbans, solament seran admeses aquelles que s’hagin d’implantar necessàriament a 

la zona costanera per raó de la seva vinculació directa i funcional al mar o a la costa. 

 

En qualsevol cas, els projectes per a la implantació d’aquests usos i activitats s’han de tramitar i, si s’escau, autoritzar sota els 

criteris legals restrictius de preservació d’aquest sòl front al procés de desenvolupament urbà, i de màxima integració 

ambiental de les construccions i de les activitats. 

 

L’aplicació dels dits criteris restrictius en aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner, comporta la desestimació 

d’aquells projectes que lesionin o impedeixin la preservació dels valors i l’assoliment de les finalitats indicades a l’article 1r. de 

les normes urbanístiques del Pla Director urbanístic del sistema costaner, d’acord amb allò establert pels apartats 7 i 9 de 

l’article 47 de la Llei d’urbanisme. Així, es desestimaran els projectes que vulnerin els següents objectius: 

 

Generals. Preservar els espais costaners que no han sofert un procés de transformació urbanística de la seva transformació i 

desenvolupament urbà, per tal de garantir el desenvolupament sostenible del territori que abast aquest Pla i del sistema 

costaner en el seu conjunt, conforme al que estableix l’art.3 de la Llei d’Urbanisme. 

 

Particulars: 

-  Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistema costaner. 

-  Protegir els valors dels espais costaners.ambientals, paisatgístics, culturals, científics, agrícoles, 

forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals. 

-  Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per riscos naturals o antròpics. 

- Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini públic marítim-terrestre. 

-  Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com àmbits d’interrelació 

entre la societat i la natura; des del manteniment d’un recurs turístic bàsic i des del recolzament de 

la biodiversitat, en connectar els espais de l’interior amb els del litoral. 

 

c) S’admeten les construccions i instal·lacions destinades a càmping, d’acord amb la normativa sectorial reguladora. 

 

Per a la implantació o legalització d’un càmping s’ haurà de tramitar un Pla Especial Urbanístic, que determinarà l’ordenació 

del recinte i els paràmetres aplicables a les instal·lacions i construccions complementàries de l’activitat. El Pla Especial 

s’ajustarà a la normativa sectorial de càmpings, tot deixant un màxim d’unitats d’acampada per bungalous a les que fixi la 

mateixa normativa sectorial. 

 

El Pla Especial fixarà justificadament el sostre admès i d’altres paràmetres edificatoris per tal d’assegurar la preservació dels 

valors ambientals i paisatgístics de la zona costanera. 

 

El Pla Especial preveurà la restitució de l’antic camí de Sanitat. En el cas que aquesta resulti difícil de 

compatibilitzar amb l’activitat, s’haurà de presentar una alternativa viària –paral·lela a la línea de costa- que permeti la 

continuïtat de pas en aquest sentit, així com la cessió d’una franja de terreny de 6 metres d’amplada a partir de la línia de 

delimitació del domini públic marítimo-terrestre. 

 

El Pla Especial també haurà de contemplar la previsió de vialitat d’accés públic a la platja i d’un mínim d’una plaça 

d’aparcament per cada 10 unitats d’acampada. El Pla Especial s’haurà d’ajustar a la normativa de costes si es troba afectat 

per la zona de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre, i en aquesta zona resta prohibida la instal·lació de 

bungalous. 

 

Els plans especials dels càmpings Miramar i Oasis (aquest a llevant de la Pixerota), caldrà que estableixin la regulació de 

protecció de les zones humides incorporades als plànols normatius, ja que d’acord a l’article 19 de la Llei 3/1988, de protecció 
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dels animals, cal assegurar la preservació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 

protegides, com en aquest cas són les zones humides. 

 

L’ús de càmping està previst a l’article 81 del POUM: 

Ús de càmping i caravaning:  

L’ús de càmping i caravaning consisteix en la convivència agrupada de persones a l’aire lliure, en tendes desmuntables de 

materials tèxtils, roulottes o “Mòbil Home” en recintes delimitats que comptin amb serveis sanitaris. Únicament es permeten 

les edificacions necessàries per a la prestació de serveis comuns i aquelles altres admeses per la normativa sectorial vigent. 

i regulat específicament a l’article 87: 

1. Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per objecte ordenar l’àmbit. El Pla determinarà 

aquest àmbit com a finca indivisible. 

2. El Pla Especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels serveis adequats al càmping, que 

abastaran almenys, els accessos; la captació, potabilització, dipòsits i distribució de l’aigua potable; la xarxa d’aigües 

residuals, la seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de distribució d’energia elèctrica; i la xarxa 

d’enllumenat. 

3. La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la normativa sectorial vigent sobre ordenació de la 

pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi, i per la que determina el procediment per a l’autorització dels 

establiments dedicats a la pràctica del càmping i les disposicions que el desenvolupin. 

4. Queda prohibida la lliure acampada. 

Es  reuneixen els supòsits de redacció dels plans especials urbanístics establerts a l’article 67.1 c)  i concordants del Text 

refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, per a la redacció de Plans Especials Urbanístics així com es compleix 

amb les determinacions establertes als articles 93.3 i 94 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme. 

El present document es correspon al Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del càmping “Oasis Mar” existent, i presenta amb 

precisió els límits de les propietats d’acord amb l’estat físic real a partir d’un aixecament topogràfic actualitzat i més precís que 

el que incorpora el POUM en la seva documentació.  

S’incorpora al present Pla Especial un plànol de límits de l’àmbit i es descriuen a l’apartat I.I.5 d’aquesta memòria. 

Es determinen les cessions corresponents als Sistemes d’Espais Lliures Itinerari de Vianants (clau A.5) i al Sistema de 

Comunicacions Xarxa de Camins Rurals (clau B.3). Aquests s’atendran al que es determina a les disposicions generals 

d’acord amb els articles 99-106 del POUM així com a les particulars per a cadascuna de les qualificacions urbanístiques. 

Dins l’àmbit del projecte trobem un assentament existent utilitzat per al desenvolupament de l’activitat de càmping des de fa 

vàries dècades. Aquest i els altres càmpings del municipi, han representat una font de potencial turístic al municipi de Mont-

roig i han permès conservar  àrees del litoral d’una transformació massiva. 

 

I.I.2 Fitxa justificativa de l’ordenació d’acord al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 
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I.I.3 Programa de participació ciutadana 

 

 

Als efectes d'allò que es determina en els articles 8 i 59.3 a) de la Llei d'urbanisme (Text Refós Decret Legislatiu 1/2010), i en 

l’article 15 i concordants del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 16 de juliol, s'estructura el 

següent: 

 

A)  Documentació sotmesa a informació pública: 
 

Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del càmping “Oasis Mar” existent. 

Amb estudi d’inundabilitat del barranc de Rifà, l’informe ambiental, l’estudi d’integració i impacte paisatgístic i l’estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada. 

 

B)    Abast de la comunicació i participació ciutadana: 
 

       1.    Informació pública formal. 

Regulada per la Llei d'urbanisme, pel seu reglament i per les disposicions sectorials vigents.  Es concreta en la 

forma següent: 

a)  Termini: quaranta-cinc dies. 

b) Medis: Una vegada aprovat inicialment el document, publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

Butlletí Oficial de la Província, diari de major difusió a la província i tauler d'anuncis de la Corporació i 

sol.licitud d'informe dels municipis veïns i dels organismes sectorials competents. 

c) Finalitat: formulació d'al.legacions, reclamacions, informes, opinions i suggeriments, pels interessats i per a la 

generalitat dels ciutadans. 

Durant el termini d'informació pública l'expedient complet podrà ser consultat a les oficines municipals del nucli 

urbà de Miami Platja, de dilluns a divendres entre les 9 hores i les 14 hores. 

 

2.   Comunicació als ciutadans. 

Accions de comunicació a banda de la informació pública formal: 

a)  Termini: quaranta-cinc dies. 

b) Medis: mitjançant accions de difusió i comunicació en els medis d'informació d'abast local, emissora de ràdio 

municipal i butlletí municipal, llocs habituals de comunicació al ciutadà. 

 

3.   Participació dels ciutadans. 

  Canals oberts a la formulació per part dels ciutadans de les seves opinions i criteris:  Es concreten a través de la 

comunicació ordinària  a l'administració, mitjançant sol.lituds, instàncies, queixes i suggeriments, per qualsevol de 

les formes establertes a la legislació vigent. 

 
C)    Tractament dels resultats de la comunicació i participació ciutadana: 

 

Tota la documentació, al.legacions, reclamacions, suggeriments i informes seran objecte d'anàlisi amb caràcter 

previ a l'aprovació provisional que, en el seu cas, correspongui, amb emissió d'informe i resposta suficientment 

individualitzada. 

El conjunt de documentació esmentada i l'informe ressenyat, formarà part de l'expedient administratiu. 

 

 
 
I.I.4  Objecte 

 

 

És un objectiu del present Pla Especial donar compliment a les determinacions del POUM de Mont-roig del Camp per tal de 

regularitzar i legalitzar l’activitat del càmping inclòs en l’àmbit del Pla. 

 

Un altre objectiu del Pla Especial Urbanístic és el de preservar el sòl respecte al procés de desenvolupament amb una 

màxima integració ambiental de les construccions i de l’activitat pretesa i millorar la connectivitat territorial a partir de la cessió 

dels sòls arran de platja qualificats d’Itinerari de vianants. 

 

El present Pla Especial determina l’ordenació dels sòls ocupats, com s’ha dit, pel càmping “Oasis Mar” existent, realitzant 

l’ordenació d’aquest assentament turístic situat al terme municipal de Mont-roig del Camp, i dels paràmetres aplicables a les 

instal·lacions i construccions complementàries de l’activitat. 

 

El Pla Especial s’ajusta a la normativa sectorial de càmpings. La superfície màxima ocupada per construccions fixes 

destinades a allotjament tipus bungalou o mòbil-home no ultrapassa el 30% de la superfície destinada a unitats d’acampada. 

 

El Pla Especial fixa justificadament el sostre admès i d’altres paràmetres edificatoris per tal d’assegurar la preservació dels 

valors ambientals i paisatgístics de la zona costanera. 

 

El Pla Especial, dacord amb l’establert al POUM preveu la cessió d’una franja de terreny de 6 metres d’amplada a partir de la 

línia de delimitació del domini públic marítimo-terrestre. 

 

El Pla Especial també contempla la cessió dels sòls qualificats pel POUM de Xarxa de Camins Rurals donant-se així 

continuitat al camí de Sanitat.  

 

El Pla Especial s’ajusta a la normativa sectorial en matèria de costes ja que es troba afectat per la zona de servitud de 

protecció del domini públic marítimo-terrestre, i es redacta tenint en compte el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 
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I.I.5 Àmbit de planejament i superfície 

 
 

Es tracta dels sòls ocupats actualment pel càmping “Oasis Mar”. L’àmbit es troba delimitat entre uns sòls de propietat aliena, 

el camí de Sanitat qualificat de Xarxa de Camins Rurals pel POUM a nord-est, el barranc de la Pixerota a ponent i la franja de 

terreny de 6 metres d’amplada a partir de la línia de delimitació del domini públic marítimo-terrestre a sud llevant (entre les 

fites M29 i M32).  

 

Al plànol d’informació núm. I4 de “Aixecament topogràfic. Estat actual de les edificacions. Límit de l’àmbit” s’indica la 

delimitació d’aquest àmbit. 

 

La superfície total de l’àmbit del present Pla Especial Urbanístic és de  37.613,70 m2. 
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I.II REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS (Es correspon en part a la documentació elaborada per 
l’empresa  La Vola Companyia Serveis Ambientals, SAL) 

 

 

I.II.1        Aspectes i elements ambientals rellevants  
    
     

Generalitats 

Descripció de l’àmbit d’estudi 

El terme de Mont-roig és un dels més extensos de la comarca del Baix Camp; té una extensió de 63,3 km2 entre el riu de 
Llastres al sud i oest, les serres de Colldejou i Llaberia al nord, la riera de Riudecanyes a l’est i el mar al sud i a l’est. 

El municipi, en general de relleu planer, es troba comprès entre la riera de Riudecanyes a llevant, límit amb Cambrils de Mar i 
Montbrió del Camp; el barranc de l'Olivera fa la partió NE amb els termes de Riudecanyes i de Vilanova d'Escornalbou; pel 
NW les Roques de Maseres (395 m), contrafort SE de la serra de Colldejou, i la serra de la Pedrera (285 m) i la Muntanya 
Blanca (428 m), estreps orientals de la serra de Llaberia, el separen de Vilanova d'Escornalbou (N), Colldejou (NW) Pratdip 
(W). El límit W segueix després, en direcció N-S, el raiguer del puig de Cabrafiga, aquest ja dins Pratdip, fins a enllaçar amb el 
riu de Llastres, el curs del qual separa el terme de Mont-roig, pel SW, del de Vandellòs, fins a la mar. 

La costa de Mont-roig està formada per prop de 8 km de platja plana i arenosa que ha facilitat el boom turístic amb l'aparició 
de càmpings, apartaments i hotels, etc.. 

La meitat del terme és ocupada per terres de pasturatge, masses arbustives de garriga i bosc d’alzina, roure i pi. L’agricultura, 
malgrat l'augment considerable del turisme, continua essent la base de l'economia del poble. En el secà predomina el conreu 
de les oliveres i els garrofers, mentre que el regadiu és en constant expansió. La indústria hi és diversa: metal·lúrgica, 
alimentària, química, tèxtil, etc., i al litoral es duu a terme una intensa activitat turística, amb nombrosos hotels, restaurants, 
apartaments i ports esportius. 

El poble de Mont-roig se situa a l’interior, al nord-est del terme municipal. Existeixen però, altres nuclis de població importants 
com el nucli de Miami Platja, gran zona urbanitzada de tipus turístic, a tocar del litoral, ubicada a l’extrem oest del municipi. Un 
altre nucli discontinu és l'àrea de Les Pobles, de tipologia residencial i també a tocar del mar a la Punta de la Pixerota (sector 
sud-est del municipi); existeixen altres urbanitzacions per tot el terme, sobretot al litoral. 

Segons dades de l’IDESCAT de l’any 2005, la població del municipi és 9.456 habitants, al nucli de Miami Platja hi ha 4.867 
habitants, 1.287 habitants a Les Pobles i 2.742 habitants al nucli de Mont-roig del Camp. 

 

Ubicació del càmping Oasis Mar 

El càmping Oasis Mar s’ubica a tocar de la platja a l’est del municipi de Mont-roig del Camp. L’àmbit del càmping se situa 
entre la platja i la mar Mediterrània al sud, entre una finca agrícola situada al costat del barranc de la Pixerota i la urbanització 
Mont-roig Badia a l’oest i diverses finques agrícoles privades al nord i a l’oest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Situació del càmping Oasis Mar. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia ICC. 

 

L’accés a la zona de projecte es pot realitzar per la carretera N-340, que discorre paral·lela a la via fèrria, al nord de l’àmbit 
afectat. Des d’aquesta via surten diversos vials perpendiculars cap al sud, direcció al mar. És el cas del Carrer F. Rustical 
Mont-roig que es utilitzat per accedir a la urbanització costanera Mont-roig Badia i a la punta de la Pixerota. A mig camí 
d’aquest surt el desviament que porta a l’accés del càmping. 



 12

Figura 2. Visió general de l’entrada del càmping. 
 

 
 

Climatologia 

Segons l’Atles Climatològic de Catalunya, a la zona de projecte, les característiques climàtiques són les següents: 

Temperatura mitjana anual                 16 a 17 ºC 
Amplitud tèrmica                                 14 a 15 ºC 
Precipitació mitjana anual:                  500 a 550 mm 
Règim pluviomètric estacional             TPEH 
Evapotranspiració potencial:                855 a 997 mm Mesotèrmica III (B'3) 
Dèficit hídric anual                                300 a 400 mm (segons Thornthwaite) 
Tipus de clima (índex d’humitat)           < -40 a -20 Semiàrid (D) 

El clima, doncs, és marcadament mediterrani, amb estius secs i calorosos, hiverns temperats i tardors amb abundats 
precipitacions en forma de xàfecs. 

 

Geologia i sòls 

En l’àmbit d’influència de la zona on s’ubica el càmping i pel que fa a la geologia, hi ha un predomini principal de materials que 
formen part del conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls constituïts per graves i sorres. Són els materials 
quaternaris acumulats a les terres planeres de la comarca. Gran part d’aquests materials estan relacionats amb l’ambient 
fluvial del barranc de la Pixerota, situat en les immediacions del càmping. Segons el mapa geològic de Catalunya (veure figura 
adjunta), el càmping s’ubica en terrenys pertanyents als següents epígrafs: 

Qlb – Bretxes calcàries molt cimentades, lumaquel·les i llims argilosos vermells, amb còdols aïllats i nombroses 
crostes calcàries. La gruixària màxima és de 5 metres. S'interpreten com dipòsits marins. Edat: Plistocè superior 
(Tirrenià). Formen una estreta franja paral·lela a la platja. Ocupen la meitat meridional de la superfície del càmping.  

Qg – Graves, sorres, argiles i llims. Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d'argiles vermelles Aquesta 
unitat agrupa els materials de peu de mont (derrubis de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als 
relleus principals i que formen acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu associat. 
Els procedents de relleus calcaris es troben fortament cimentats. Les rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests 
dipòsits. S'atribueixen majoritàriament al Plistocè. Són els materials presents en la meitat superior de la superfície 
ocupada pel càmping 

Qp – Sorres mitjanes a fines ben classificades, sense cap tipus de matriu i totalment inconsolidades. Correspon a 
cordons de platges amb algunes dunes associades. Ocasionalment poden incloure algun nivell de graves. Edat: 
Holocè-actual. Correspon a la platja de la Pixerota, localitzada a primera línia de mar, just en front del càmping. 

 

Figura 3. Geologia en l’entorn del càmping. 
 

 
Font: Full 472 del mapa geològic de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

Els sòls de la zona de projecte són procedents de processos erosius i aportacions fluvials i són sòls fèrtils per l’agricultura, 
com ho demostren els conreus que encara es conserven al lloc. Tradicionalment aquests terrenys han estat molt conreats, 
però avui estan en regressió degut a la pressió urbanística. Així mateix, són sòls afectats ocasionalment per les aportacions 
fluvials dels cursos d’aigua de l’entorn immediat, en aquest cas del barranc de la Pixerota i més al nord, la riera de 
Riudecanyes. 

El territori afectat forma part en la seva més gran extensió de la plana del Camp, gradualment inclinada vers la mar; la majoria 
dels nuclis de població se situen a menys de 100 m d’alçada, encara que el nucli de Mont-roig es troba a 120m, ja que l’altitud 
augmenta una mica en direcció nord, fins arribar als 350 m de la Muntanya de l’Areny. 

La zona on s’ubica el càmping presenta una pendent descendent pràcticament imperceptible del nord-oest a sud-est; essent 
la cota màxima 6,1 m.s.n.m., a l’extrem nord, i la mínima a l’entorn de 2,0 m.s.n.m. en les proximitats de la platja. No s’hi 
localitzen pendents superiors al 20%, ni sòls de protecció per la normativa legal vigent. 

 

Anàlisi del patrimoni natural 

Vegetació 

La vegetació del municipi de Mont-roig del Camp la podem enquadrar en la terra baixa d’àmbit mediterrani. La diversitat 
florística i faunística de la zona ve determinada pel caràcter agrícola de l’espai i per la pressió antròpica a l’entorn immediat, 
sense evidències de presència d’espècies singulars ni valuoses. Tanmateix, hi trobem petites representacions d’hàbitats 
diferents, en algunes raconades ben conservades, tot i que sempre amb el protagonisme del conreu de secà (oliveres, 
garrofers, herbacis, horts, etc.). En qualsevol cas es detalla a continuació els hàbitats presents al municipi (Hàbitats i Hàbitats 
d’Interès Comunitari). 

Hàbitats 

S’ha realitzat una descripció dels Hàbitats presents en el municipi de Mont-roig del Camp (en la taula adjunta en veiem la 
distribució per tipus). S’ha realitzat segons la Llegenda del Habitats de Catalunya (LHC), elaborada per la Universitat de 
Barcelona, a partir de l’adaptació al territori català del document CORINE Biotopes Manual of the European Union (CBM).  

En l’àmbit del projecte, s’han detectat els següents hàbitats: 

• 86a. Ciutats, pobles i àrees industrials. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. Correspon 
a la urbanització de Mont-roig Badia. 

• 31y. Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge monte) 
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• 87a. Camps abandonats, ermots i àrees rurals. Conreus abandonats. La superfície del càmping, s’ha inclòs en 
l’epígraf 87a, corresponent a “Camps abandonats, ermots i àrees rurals”. Lògicament no es correspon a la naturalesa 
de l’ús que actualment es realitza dins dels límits del càmping. No obstant, és l’hàbitat que predomina en els terrenys 
no urbanitzats de l’entorn de la zona d’estudi. 

• 16a. Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits. 

• 86a. Ciutats, pobles i àrees industrials. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. 

• 42ab. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies.  

Hàbitats d’Interès Comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari són els que apareixen a l’Annex I de la Directiva 97/62/CE. Són una selecció dels hàbitats 
naturals presents a la UE dels quals cal conservar mostres representatives que en garanteixin la conservació dins el territori 
de la UE. Cal tenir en compte que no segueixen la mateixa codificació que els hàbitats (LHC) descrits anteriorment.  

Constitueixen el 32,4% de la superfície del municipi. Poden ser de dos tipus: prioritaris i no prioritaris. No trobem cap HIC en 
les immediacions del càmping. El més proper, en aquest cas no prioritari, el trobem al nord-oest: codi 95, corresponent a les 
pinedes de pi blanc, descrites en el punt anterior. 

Vegetació en l’àmbit d’influència del càmping 

En tot moment, cal tenir present que la totalitat de l’àmbit d’estudi, té una vegetació potencial pròpia de l’alzinar de la terra 
baixa (Quercetum ilicis galloprovinciale), per bé que s’hi desenvolupen algunes espècies d’altres hàbitats i comunitats similars: 
bardisses, brolles, prats i les pastures, totes elles típiques de les successions secundàries derivades de l’evolució de l’alzinar, 
sigui per explotació de la fusta, per incendis, o altres alteracions provocades, en general, per la mà de l’home. 

Els principals hàbitats, presents a la zona d’estudi, estan formats per la vegetació de clara influència antròpica, fruit de l’acció 
de l’home, ja sigui perquè són conreus actuals, amb alguns espais recentment abandonats (i per tant encara no han 
evolucionat a brolles) o bé perquè són zones més degradades i malmeses, amb evident presència d’espècies oportunistes, 
nitròfiles i antròpiques; moltes espècies adventícies i oportunistes s’han adaptat a aquest hàbitat i poden ocupar també aquest 
ecosistema. El que si que s’observa és el clar predomini de la vegetació herbàcia baixa, de poca alçada, o les plantacions 
diverses de conreus. Aquestes espècies formen comunitats diverses, però totes elles tenen en comú que es troben en espais 
amb forta presència humana, que en condiciona la seva viabilitat. 

Aquest conjunt de plantes, poden créixer al mateix interior dels espais amb presència d’antics o actuals conreus, o als seus 
marges i vores, aprofitant que hi tenen nutrients, humitat concreta i altres condicions adequades, així com espècies típiques 
d’indret nitròfils i antropitzats. Aquestes espècies en els punts on hi trobem encara alguns conreus (ja escassos a l’interior, 
donat que hi predominen, o bé plantacions o bé alguns erms i prats) formen el que s’anomena vegetació segetal (Secalion 
mediterraneum), amb comunitats diverses, com ara la ballarida amb rosella (Roemerio-Hypecoetum), entre d’altres. Algunes 
de les espècies observades en l’entorn del càmping són les següents: 

 
Trèvol de prat (Trifolium pratense) 
Potentilla (Potentilla repens) 
Borratja (Borago officinalis) 
Card petit (Galactites tomentosa) 
Gram (Dactylys glomerata) 
Fonoll (Phoeniculum vulgare) 
Calendula arvensis 
Anacyclus valentinus 
Eryngium campestre 
Rosella (Papaver rhoeas) 
Geraniàcies (Geranium sp. i Erodium sp) 
Fumària (Fumaria capreolata) 
Civada borda (Avena barbata) 
Caps blancs (Alyssum maritimum) 
Blets (Chenopodium album) 
Heliotropium europaeum 

També aquestes unitats presenten vegetació associada a pedregars i roquissars, amb espècies que troben en construccions, 
parets i murs, l’hàbitat idoni per a les seves comunitats, com és el cas dels crespinells (Sedum sediforme), els gossos 
(Anthyrrhinum majus), els barretets (Umbilicus sp.) i moltes espècies, sobretot de molses, líquens i briòfits en general. Més 
encara, en llocs nitrogenats i ruderals, hi apareixen espècies com margalls (Hordeum murinum), malves (Lavatera cretica) o, 
ja més nitròfiles com el card marià (Silybum marianum), l’ortiga (Urtica sp.), la borratja (Borago officinalis), o altres cards 
(Cardus sp.) de diferents espècies. Destaquem també que podem trobar  

Dels espais arbustius en destaca la comunitat de la bardissa amb roldor (Rubo coryarietum, que constitueix un important 
refugi per a la fauna (i flora) associada, en cas d’estar ben desenvolupada (tot i que en l’espai en qüestió encara és minsa i 
poc densa), la qual pot trobar llocs de cria o nidificació al seu interior, mentre que es pot alimentar amb facilitat als prats i 
camps de les rodalies. 

En el barranc de la Pixerota no trobem la presència d’espècies pròpies d’indrets humits, en part per la degradació que pateix 
aquest hàbitats i en part donada l’alta estacionalitat pel que fa al règim de cabals. Solament trobarem la presència de canyes 
(Arundo donax), alguns peus de joncs (Juncus sp.) i alguna altra espècie. 

S’ha de destacar que malgrat la presència de la platja, no trobem espècies pròpies de comunitats de dunes o de reraduna que 
són les que , potencialment haurien de existir. Destaquem però, la presència, en aquelles zones més pedregoses, del cascall 
marí (Glaucium flavum), típic de les zones ruderilitzades de la façana litoral. 

 
 

Figura 4. Cascall marí, en els immediacions del càmping. 
 

 
 

Vegetació en l’àmbit del càmping 

La zona d’estudi, integrat pels límits del càmping, com és lògic, no presenta pràcticament vegetació natural, doncs ens trobem 
en un espai plenament urbanitzat. La vegetació que hi predomina és de caràcter ruderal i la pròpia dels espais enjardinats.  

La vegetació ruderal pobla les vores de camins interiors, les zones enjardinades amb poca pressió de tractaments i els 
marges en l’entorn de les tanques perimetrals. Les espècies ruderals es caracteritzen pel seu caràcter nitròfil i rústec, en el 
sentit que són capaces de suportar pressions antròpiques (sega, trepig, etc.). Són principalment herbàcies anuals. Algunes de 
les que s’han pogut observar es troben en la llista descrita en el punt anterior. 

La vegetació exòtica pròpia de jardins és la que té més importància en quant a recobriment i nombre d’espècies. Dins 
d’aquesta, els arbres són els que tenen una representació més nombrosa, al menys en superfície, donada la important funció 
que tenen: donar ombra als visitants i paisatgístic. Entre les espècies mes importants trobem les moreres (Morus sp), que 
s’alineen en les parcel·les destinades als campistes, a més d’oliveres, garrofers i pollancres. Entre les espècies arbustives 
podem citar la buganvilla (Bougainvillea glabra), l’adelfa (Nerium oleander), encara que autòctona, trobem aquí la varietat de 
jardí, Hibiscus sp, Yuca sp, etc.). Entre les herbàcies destaquem una superfície important de gespa i la presència d’una 
important clapa de Carpobrotus en el límit del càmping amb la platja.  

Entre la vegetació autòctona en destaca la presència de diversos exemplars de pi pinyoner. A més d’alguns individus 
dispersos al llarg del càmping, en destaca la filera que se situa en el límit del càmping amb la platja. Aproximadament són poc 
més de vint exemplars de grans dimensions que destaquen de forma notòria al llarg de la platja de la Pixerota. S’ha de 
destacar que aproximadament la meitat d’ells es troben morts. 

A banda d’aquesta espècie arbòria, la resta d’exemplars autòctons són herbàcies de caràcter ruderal, de les quals s’ha fet una 
ressenya en el punt anterior. 

Figura 5. En la imatge de l’esquerra exemplars de la planta crassa Carpobrotus, en el límit del càmping amb la platja, i a la 
dreta pi pinyoner, en un dels marges del càmping. 
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Figura 6. A l’esquerra plantacions de til·lers i garrofers i a la dreta baladres presentant diferents coloracions en la seva floració. 
 

  
 
Figura 7. A l’esquerra zona esportiva amb gespa natural i a la dreta línia de pins pinyers de grans dimensions, situats en el 
límit del càmping amb la platja. 
 

  
 

Fauna 

L’àmbit d’estudi, malgrat disposar encara de superfícies de caràcter rural i agrícola, s’ha vist fragmentat i aïllat degut a la 
construcció d’urbanitzacions, infraestructures i diverses edificacions. La fauna associada a la zona d’estudi és moderada, amb 
certes conseqüències d’aïllament. La fauna típica de la zona és la pròpia dels conreus mediterranis, de la terra baixa i amb 
algunes espècies més pròpies d’espais forestals, que penetren a les zones més boscoses dels entorns immediats. A 
continuació s’exposa la fauna associada a l’àmbit del projecte, sense descartar que algunes de les espècies descrites, les 
podem trobar temporalment, dins dels límits del càmping. 

Els vertebrats presents a l’indret acullen poca diversitat d’espècies, i sempre en nombres baixos. No n’hi trobem de singulars o 
de gran valor natural i protegides per la legislació. 

Dins dels rèptils, hi són probablement presents la sargantana de paret (Podarcis hispanica) i el dragó comú (Tarentola 
mauretanica), sobretot en les edificacions.  

En referència al grup dels mamífers, a les zones obertes de les rodalies hi podria ser present el conill (Oryctolagus cuniculus), 
la mostela (Mustela nivalis) i, fins i tot de forma més abundant als boscos de les rodalies la fagina (Martes foina) i la guilla 
(Vulpes vulpes). 

Gràcies a la presència d’àrees extenses prou ben conservades a les rodalies, no es descarta que moltes altres espècies 
puguin ser presents a la zona, encara que no se n’ha confirmat la seva presència, com el teixó (Meles meles) i la geneta 

(Genetta genetta). El senglar (Sus scrofa) pot ser-hi, però de forma escassa, als petits nuclis de boscos de les rodalies de la 
zona. 

Molts micromamífers de diferents espècies també són abundants als espais oberts de conreu, com són els talpons (Microtus 
sp.), musaranyes (Crocidura russula entre d’altres) o ratolins (Mus spretus i Apodemus sylvaticus). 

El grup de vertebrats que presenta major diversitat són els ocells. Pel fet d’estar a relativament poca distància de zones 
humanitzades, hi trobem, a zones veïnes, algunes espècies pròpies dels nuclis habitats com l’estornell (Sturnus vulgaris) i el 
negre (Sturnus unicolor), el colom (Columba livia spp. domestica), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica) o el pardal comú (Passer 
domesticus). Els ocells més abundants són aquells d’ambients agrícoles. De fet en altres punts de la comarca s’hi han 
detectat espècies de gran interès, com el gaig blau (Coracias garrulus) o l’esparver cendrós (Circus pygargus), encara que 
aquestes no són presents, amb tota seguretat, al sector en qüestió. També algunes espècies més típiques del mosaic agro-
forestal mediterrani i especialment de les zones més obertes que limiten amb els camps i conreus, són presents a la zona, 
com és el cas del xoriguer (Falco tinnunculus), la garsa (Pica pica), el bitxac (Saxicola torquata), la puput (Upupa epops), la 
tórtora (Streptopelia turtur), la bosqueta (Hippolais polyglotta), el rossinyol (Luscinia megarrhnchos), el gratapalles (Emberiza 
cirlus), la merla (Turdus merula) i alguns fringíl·lids nidificants com el verdum (Carduelis chloris), la cardina (Carduelis 
carduelis) o el gafarró (Serinus serinus). 

 

Espais naturals protegits i altres espais d’interès 

El càmping no es troba inclòs dins de cap espai natural protegit. No obstant, es descriuen breument a continuació els espais 
d’interès natural presents al municipi. 

Al municipi de Mont-roig del Camp hi ha dos espais PEIN (Pla Especial d’Interès Natural): EIN Serra de Llaberia i EIN Mare de 
Déu de la Roca, al nord-oest del terme municipal. L’EIN Serra de la Llaberia té una superfície total de 10.350,40 ha, compta 
amb un 2,07% d’aquestes dins el municipi de Mont-roig del Camp (214,05 ha.). L’altre EIN, a l’est de l’anterior i de dimensions 
més reduïdes, és el conegut com Mare de Déu de la Roca, que compta amb una superfície de 40,58 ha, de les quals 19,46 ha 
es troben al municipi de Mont-roig (47,95% del total). 

Dins el terme municipal hi ha els següents espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. El primer espai, Tivissa-Vandellós-Llaberia, 
engloba tot l’EIN de la Serra de Llaberia, i està catalogat com a ZEPA (Zona Especial Protecció de les Aus) i LIC (Lloc 
d’Interès Comunitari). El segon espai, Litoral meridional tarragoní, està format per 3 àmbits diferents: dos de terrestres al litoral 
del municipi (espais de muntanya litoral) i un de marí que forma una franja marina a la costa de davant el municipi i s’estén 
cap al sud. Aquests petits espais estan englobats sota un únic espai, Litoral Meridional Tarragona, classificats com a LIC. Cap 
dels espais de protecció natural definits se situa dins la zona de projecte. El més pròxim és el sector marí de l’espai “Litoral 
meridional tarragoní”, a uns 300 m al sud-oest. 

Dins el terme municipal, també existeixen petits espais inclosos a l’Inventari de zones humides de Catalunya. En destaca per 
la seva proximitat la desembocadura de la riera de Riudecanyes. 

Cal destacar també la presència de la platja de la Pixerota, que actualment disposa de Bandera Blava atorgada per la FEE 
(Fundació per a l’Educació Ambiental). Aquest distintiu es concedeix a les platges, ports i embarcacions que compleixen amb 
els criteris revisats periòdicament de legalitat, sanitat, neteja, seguretat, informació i gestió ambiental. 

 

Connectivitat ecològica 

La connectivitat és un valor a preservar molt important en els espais naturals, i és molt rellevant en els espais transformats per 
la mà de l’home. L’àmbit on se situa el càmping Oasis Mar és un espai plenament transformat i que per si mateix no pot 
presentar cap funcionalitat des del punt de vista de connectivitat ecològica.  

Destaquem però el Barranc de la Pixerota, situat a pocs metres al sud i est del càmping, donat que és l’espai on hi pot haver 
un possible flux d’espècies, en aquest cas entre la platja i els ecosistemes agrícola-forestals situats darrera del càmping i de la 
urbanització Montroig-Badia. L’estat degradat del mateix i el fet que el cabal d’aigua d’aquest curs fluvial no és constant i 
sovint estan secs són, doncs, aspectes gens favorables per ser potencials connectors de fauna a la zona. 

 

Patrimoni geològic i paleontològic 

Segons l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, on es delimiten els espais d’interès geològic, en el municipi de 
Mont-roig del Camp no hi ha cap espai. 
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Ocupació i consum de sòl 

Formes d’ocupació del sòl 

Usos i activitats 

Mont-roig del Camp és un municipi amb una superfície considerable, bona part d’aquesta està ocupada per vegetació forestal. 
La zona d’estudi, però, és característica dels plans que se situen en les zones més pròximes al litoral. Es caracteritzen per la 
transformació realitzada per la mà de l’home des de temps immemorials: conreus de fruiters de secà i masies o edificacions 
rurals disperses. Actualment s’observa que aquests usos han estat substituïts en una part important del territori per 
infraestructures viàries, urbanitzacions i altres usos de caràcter antròpic. 

En l’àmbit pròxim al càmping podem establir els següents usos: 

Infraestructures viàries: 

- Autopista AP-7 que connecta Tortosa amb Tarragona i Barcelona.  

- Carretera N-340, que connecta Tortosa amb Tarragona i Barcelona. 

- Ferrocarril Barcelona-Tortosa-València. Té parada en el municipi de Mont-roig prop de la platja de Rifà. 

- Diverses carreteres i camins locals, que connecten perpendicularment a la N-340 i la línia de la costa.  

Trama urbana: 

- Urbanització Mont-roig Badia. De caràcter residencial unifamiliar. 

- Edificacions aïllades de caràcter residencial (Finca situada contiguament al nord i a l’est del càmping) 

Agrícola:  

- Conreus de fruiters de secà: Principalment oliveres i garrofers. Alguns d’ells estan abandonats. 

- Conreus herbacis, especialment farratgers i cereals. 

- Horts, associats a les explotacions agrícoles típiques amb vivenda. 

Altres:  

- Hidrologia: Barranc de la Pixerota. 

- Platja de la Pixerota. 

Sender de Gran Recorregut 

Menció apart, es fa referència al Sender de Gran Recorregut (GR), anomenat Sender del Mediterrani, que transcorre al llarg 
de tota la façana marítima de Catalunya. És un sender que s'havia d'inaugurar en un principi l'any 1.992, d'aquí prové ser el 
GR-92 ja que en aquells anys li corresponia un altre número, però en memòria de les Olimpíades es va acordar donar aquest 
número. En aquest cas, el sender transcorre per la platja, davant mateix del càmping. No hi ha un camí explícitament marcat, 
però si apareixen marques de senyalització com podem veure en les imatges adjuntes.  

Figura 8. Sender de Gran Recorregut, al seu pas per la platja de la Pixerota, davant mateix del càmping. 
 

       
 

Classificació i qualificació del sòl 

El càmping se situa en Sòl No Urbanitzable (SNU) classificat com categoria 2 d’acord amb el POUM i també amb el Pla 
Director Urbanístic del sistema Costaner, epígraf C2c, on s’admeten les construccions i instal·lacions destinades a càmping. 
Destacar també, que el Pla preveu la desembocadura del torrent de la Pixerota, com a zona humida. 

 

Àrees afectades per riscos naturals i antròpics 

Riscos naturals 

• Risc per inundació (veure l’apartat 2.2.4.7.) 

• Risc per incendi. Segons el plànol de perill bàsic d’incendis forestals a Catalunya, l’àmbit del càmping presenta un 
risc baix d’incendi forestal. Tot i això, cal tenir present que el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, qualifica el municipi de Mont-roig del Camp com a zona d’alt risc d’incendis. Malgrat 
que el risc bàsic d’incendis forestals a la zona d’estudi sigui baix, cal tenir present que els eixos viaris, les línies 
elèctriques, els habitatges, els camins oberts, etc. són potencials focus d’incendis a l’espai. 

• Risc geològic. No es contempla doncs les pendents són inferiors al 2%. 

Riscos antròpics 

• Transport de mercaderies perilloses. El risc per a persones és mínim donat la no presència en les proximitats del 
càmping de infraestructures viàries d’importància. 

• Industrial. No hi ha indústries en els immediacions del càmping. 

 

Cicle de l’aigua 

Hidrologia superficial 

El t.m. de Mont-roig del Camp, és drenat per nombroses rieres que del nord baixen cap al sud fins a desguassar a la mar. Les 
més importants són la riera de Riudecanyes (figura 10) a llevant, el barranc de l'Olivera (NE), el de Porquerola que drena els 
vessants oest de la de Llaberia i el barranc de la Pixerota (E). El conjunt d’aquestes rieres forment part d’una unitat 
hidrogràfica més àmplia que l’ACA ha anomenat “Rieres de Llaberia-Vandellos” i de forma més àmplia: “Rieres Meridionals”. 

La zona d’estudi se situa just en el marge esquerra del barranc de la Pixerota, just en el seu tram final. Aquest curs fluvial, 
baixa de la serra de Colldejou, penetra al terme entre la serra de la Pedrera i les Roques de Maseres i aboca les aigües a la 
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punta de la Pixerota, amb la platja de Rifà a l’oest i la platja de la Pixerota a l’est. Cal dir, però que el règim de cabals és 
totalment temporal: absència d’aigua durant bona part de l’any, excepte quan es produeixen tempestes o grans ruixats. 

 

 

 

Figura 9. A l’esquerra riera de Riudecanyes, a l’alçada de la carretera N-340, i a la dreta, barranc de la Pixerota, pròxim a la 
seva desembocadura. 
 

  
 

El curs d’aigua del Barranc de la Pixerota al seu tram proper a l’àmbit d’estudi (figura 10) presenta un caràcter força 
urbanitzat, amb la presència de diverses infraestructures viàries, edificacions i canalitzacions. Trobem petites clapes de 
vegetació natural, encara que de caràcter forestal. Podem dir que hi ha absència de vegetació lligada als ambients ripícoles. 

 

Hidrologia subterrània 

Mont-roig del Camp és un municipi ric en recursos hídrics, no només per la gran quantitat de cursos superficials, sinó 
principalment per la capacitat de recepció de les seves respectives conques i per l’elevada permeabilitat dels substrat geològic 
que presenten i que determinen l’existència d’aigües subterrànies, les quals s’engloben sota la denominació d’aqüífers del 
Baix Camp - Mont-roig del Camp.  

Aquesta riquesa hídrica queda palesa per la gran quantitat de pous en explotació actius en el municipi i que donen servei 
pràcticament a la totalitat del terme municipal a excepció de determinades èpoques de l’any, principalment a l’estiu quan 
augmenta de manera excepcional la població resident al municipi. 

Això, però, s’ha anat deteriorant amb el temps de manera que, en l’actualitat, els aqüífers del municipi es troben catalogats 
com a aqüífers protegits pel 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. Aquesta deterioració es manifesta per efectes 
d’intrusió marina (falca salina) en diverses urbanitzacions i càmpings del litoral del municipi. El càmping Oasis mar no és una 
excepció, donat que en nodreix de pou de captació situat dins dels seus límits. 

A la vegada, la totalitat del municipi de Mont-roig del Camp es troba englobat com a zona vulnerable en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, d’acord amb el Decret 283/1998 de 21 d’octubre, o sigui una superfície 
territorial l’escorrentia i filtració de la qual afecta o pot afectar la contaminació per nitrats dels cossos hídrics continentals i 
litorals. 

 

Abastament d’aigua 

Actualment, la gestió de l’aigua potable en el nuclis més importants de Mont-roig del Camp la fa el propi Ajuntament o les 
entitats urbanístiques de conservació (transvasament del Consorci d’Aigües de Tarragona). En el cas del Càmping Oasis Mar, 
l’abastament és autònom i es realitza a partir de pou. 

 

Sanejament  

El sanejament del nucli urbà de Mont-roig del Camp es realitza mitjançant l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals(EDAR) del 
nucli urbà, i que depura la totalitat de les aigües procedents del mateix. Un cop depurades les aigües s’aboquen a riera de 
Vilanova. 

Altres assentaments urbans (la conurbació de Miami Platja, el Barri Llastres, Heromar, Pino Alto, Cap de Terme) disposen 
d’una xarxa de recollida d’aigües residuals, amb circulació per gravetat on el terreny ho permet i amb circulació forçada 
mitjançant estacions de bombament. Les aigües brutes procedents de les edificacions es fan arribar a una Estació de 
Pretractament d’Aigües Residuals situada davant l’Estany Salat al peu de la N-340, amb un sistema de decantació de fangs i 
amb un emissari submarí que les aboca a 2 km mar endins. Aquesta estació es substituirà per la nova EDAR i que s’està 
construint a 2,3 km al nord, i a llevant del Casalot. 

El càmping Oasis Mar realitza el sanejament de forma autònoma, disposant de fossa sèptica. 

 

Balanç hídric i grau d’autosuficiència 

El càmping Oasis Mar presenta un balanç hídric proper al nivell 0, donat que el subministrament es realitza de forma 
autònoma mitjançant pou de captació en el freàtic. El grau d’autosuficiència en aquest cas és total. 

 

Anàlisi del risc d’inundació 

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de la delimitació de les zones inundables sota criteris geomorfològics, realitzats per a 
tot el territori català i en una escala E:50.000. Si bé aquesta no permet una delimitació en detall per a diferents períodes de 
retorn, si que és útil per realitzar una primera aproximació alhora d’establir la perillositat existent. Segons aquest estudi la zona 
d’estudi és potencialment inundable per al període de retorn de, com a mínim, 500 anys. Aquesta situació es produeix en tota 
la franja litoral que es troba entre la riera de Pixerota i la riera de Riudecanyes. 

 
 

Figura 10.  Figura. Delimitació de les zones inundable segons els criteris geomorfològics de l’ACA. 
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Ambient atmosfèric 

Qualitat atmosfèrica 

Actualment, no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins del municipi de Mont-roig del Camp. No 
obstant, segons els Mapes de Vulnerabilitat I Capacitat del Territori, (MVCT) editats per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient, el municipi de Mont-roig del Camp té una capacitat alta, és a dir que ofereix 
condicions favorables a l’establiment de nous focus emissors i té una vulnerabilitat, és a dir, un risc d’exposició de la població i 
dels espais d’interès natural als contaminants atmosfèrics, molt baixa. 

La manca d’indústries i potencials focus emissors de contaminants a la zona de projecte i a les seves proximitats, afavorit per 
les condicions climàtiques del municipi, determinen que la qualitat de l’aire al sector és bona; no s’han detectat, doncs, 
problemes de contaminació atmosfèrica. 

 

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 l’establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 

No es té coneixement que Mont-roig del Camp disposi del mapa de capacitat acústica. 

Segons la llei, les zonificacions de sensibilitat acústica són les següents: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el 
soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 60 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de 
soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 65 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de nivell 
sonor. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 70 

La zona del càmping està prop d’activitats humanes de poc impacte acústic, conreus i edificacions disperses i zona residencial 
(Urbanització Mont-roig Badia). Per tant, es considera l’àmbit afectat com una zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

 

Contaminació llumínica 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn, desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el territori municipal en zones en 
funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 

• Zona E1. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

• Zona E2. Tota la resta de sòl no urbanitzable. 

• Zona E3. El sòl urbà, urbanitzable i en general, zones amb un grau d’antropització notable. 

• Zona E4. Trams de vials urbans principals, zones industrials i activitats comercials en ús intensiu. 

 

En aquest cas doncs, la zona de projecte es situaria en una Zona E3 (veure plànol núm. 7). 

 

Model energètic 

Infraestructura de subministrament energètic 

No existeixen infraestructures de generació d’energia. L’electricitat es subministra a partir de la xarxa general per abastir els 
diferents edificis, així com les parcel·les dels campistes. 

 

Fonts d’energies renovables o alternatives 

Quan a energies renovables, Catalunya es una bona regió per tal d’aprofitar la radiació solar per la producció d’energia. 

Radiació solar 

La radiació solar diària incident al municipi de Mont-roig del Camp és troba en valors entre 15,0 MJ/m2 i 15,5 MJ/m2 . Aquest 
fet, determina que la majoria de les zones del municipi són zones amb un gran potencial per l’aprofitament de l’energia solar el 
que comportaria rendibilitzar la instal·lació a mig-llarg terme. 

 
Figura 11. Irradiació global diària (mitjana anual, MJ/m2). 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 

 

 

Gestió dels materials i dels residus 

El càmping disposa a l’entrada del mateix, zona habilitada per a la gestió de residus: Contenidors per a vidre, paper i cartró i 
envasos. 
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Figura 12. Zona on es disposen els diferents contenidors de recollida de residus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.II.2        Objectius de protecció ambientals                                                        
 
 
 

Els objectius a complir a l’hora de desenvolupar qualsevol millora o canvi dins dels límits del càmping o derivades de la seva 

activitat han d’ésser dirigides cap als següents objectius: 

 

• Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament, fomentar la reutilització. Establiment de 

sistemes de depuració adequada, o en tot cas, la seva connexió a la xarxa de conducció de aigües brutes del municipi. 

• Integrar el paisatge en el desenvolupament del Pla Especial. Especial atenció al manteniment i protecció de la zona de la 

pineda. 

• Manteniment i millora de la identitat i la qualitat paisatgística del sector. 

• Prevenir la contaminació lumínica i acústica 

• Millorar l’eficiència energètica 

• Millorar l’equipament, la gestió i la informació per a la minimització, reutilització i recollida selectiva dels residus 
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I.III ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I PROMOTOR DEL PLA 
 

L’activitat del càmping la desenvoluparà “Càmping Oasis Mar S.A.” que actua com a promotor del present Pla Especial 

Urbanístic.  

La relació de parcel.les i dels propietaris dels sòls inclosos a l’àmbit del present Pla Especial és com segueix: 
 
 

 
 
 

L’estructura de la propietat està grafiada al plànol d’informació I.8 “Estructura de la propietat” a escala 1/1.000 on s’indiquen a 

més a més les referències cadastrals. 

 

 

NÚM. PARCEL.LA REFERÈNCIA CADASTRAL F INCA REGISTRAL PROPIETARI SUPERFÍCIE INCLOSA A L'ÀMBIT (m2) SUPERF ÍCIE REGISTRAL (m2) SUPERFÍCIE  CADASTRAL DINS L'ÀMBIT (m2) % PARTICIPACIÓ 

1 2462919CF3426S0001RH 20789 CAMPING OASIS MAR SA 15.538,39 15.765 14.182 42,0
2 2462934CF3426S0001HH 4007-N AGUSTIN COSTA AGUILO, ESTHER COSTA OLIVA, MARIA GLORIA COSTA OLIVA 12.215,07 8.484 12.558 32,0
3 2462917CF3425N0001OF 1842-N JOAQUIN BORONAT ROM 9.860,24 21.294 9.851 26,0
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I.IV MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
 
I.IV.1 Característiques de l’emplaçament 
 

L’àmbit del Pla Especial, es troba arran de mar, sota la carretera N340, a llevant del barranc de la Pixerota i a ponent del 

barranc de Rifà i en una posició central del municipi. Es situa proper a la platja de la Pixerota, la qual és utilitzada en gran 

mesura pels habitants del nucli urbà de Mont-roig del Camp donada la seva comunicació directa a partir de la carretera T-310. 

 

L’àmbit d’actuació està íntegrament inclòs dins el polígon 11 del cadastre municipal de Mont-roig del Camp. 

 

Es troba molt ben comunicat tenint en compte que es situa proper de la rotonda que enllaça la carretera N340 amb la 

carretera T-310 i que comunica amb el nucli urbà de Mont-roig del Camp. No cal dir, que al trobar-se tangent a la carretera 

N340 té una immillorable comunicació amb els nuclis veïns com Miami, Cambrils. A més l’àmbit del Pla Especial es situa 

pròxim a l'accés  de la nova Autovia A7. Aquesta situació de bona comunicació amb les infraestructures del territori millorarà 

quan estigui finalitzada la línia ferroviària d’alta velociatat amb l’estació a l’Hospitalet i l’Infant. 

 

La comunicació des de la carretera N-340 fins a l’accés a l’àmbit del present Pla Especial, però, no és gaire bo. S’aconsegueix 

mitjançant un camí que creua, a nivell, el barranc de la Pixerota. 

 
 
I.IV.2 Descripció de la proposta 

 

Al present Pla Especial Urbanístic s’estableix un model d’ordenació asserenat, amb voluntat d’integrar la major part possible 

de les zones edificades, sostenible i respectuós amb el seu entorn; amb una màxima cura en aspectes mediambientals i 

paisatgístics i de preservació dels valors naturals. Utilitzant el paisatge i l’arbrat com a instruments ordenadors.  

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 51 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en quant a les directrius  per a les llicències 

d’edificació en sòl no urbanitzable, els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions 

seran els propis de l’àmbit territorial on s’emplacen. En la normativa urbanística del present Pla Especial s’estableixen les 

mesures adequades per a garantir-ho. També es planteja la utilització de cobertes-aljub ecològiques. 

 

Es planteja una urbanització sostenible, potenciant els valors naturals de l’entorn per assolir un càmping de primera categoria, 

pretenent absorbir un turisme de qualitat i respectuós amb el medi natural. Es pretén mantenir el caràcter poc urbanitzat del 

càmping existent, potenciant-ne els seus valors paisatgístics, de manera que resti el més integrat possible als sòls no 

urbanitzables on s'emplaça. Es pretén atraure clients que en valorin més l'estat natural de les instal.lacions que el nombre de 

serveis oferts. Aquesta és la línia de ruta establerta, creient que en un futur, amb la preservació del medi natural, les àrees 

més verges i amb menor grau d'urbanització representaran un bé escàs, apreciat i sol.licitat. Serà als projectes d'urbanització i 

de reforma de les intal.lacions existents on es podrà incidir amb major grau en aquest sentit. 

 

Es dotaran totes les parcel.les dels serveis necessaris (subministrament d’aigua potable, xarxa de desguàs i d’electrificació) i 

un servei de comunicació inalàmbrica wifi a tot el càmping. Es construiran contenidors soterrats i es realitzarà una recollida 

selectiva dels residus, s’utilitzarà energia solar tèrmica, s’aprofitaran les aigües pluvials pel reg i s’utilitzarà arbrat autòcton. 

 

Cal establir un disseny i criteris unitaris per a tots els elements de la urbanització tals com senyals, fonts, papereres, bancs, 

lluminàries, jardineres, ... La protecció solar es realitzarà amb l’arbrat.  

 

Totes les edificacions i serveis es concentren majoritàriament paral.leles al límit nord-ponent, deixant la resta del càmping 

lliure d'edificacions. 

 

L’ordenació s’estableix a partir de les preexistències. A la zona propera a la platja, els vials privats existents estan disposats 

en direcció a la platja. Aquesta orientació i esquema diagramàtic en forma de pinta de la parcel.lació es considera correcte. 

L’usuari quan surt o entra de la seva parcel.la gaudeix d’una perspectiva directa a la platja. Tot i així, el present Pla Especial 

incorpora una ordenació orientativa de la redistribució de vials i parcel.les en la zona d’acampada que s’ajusta a les 

dimensions necessàries per a un càmping de 1a categoria d’acord a les normatives sectorials i s’unifiquen les alineacions i 

amplades dels carrers (plànol núm. O.1 d’Ordenació Orientativa). En projectar aquesta nova distribució s’ha tingut en compte 

de modificar en el menor grau possible l’ordenació existent. Els vials s’urbanitzaran a partir de paviments tous garantint una 

preservació del medi i una ampla connectivitat entre el litoral i els sòls no urbanitzables veïns i es mantindran les oliveres i 

garrofers existents. Aquests paviments tous seran preferentment enjardinats a base de gramínies autòctones de baix consum 

hídric i protegits amb plaques d’HDPE reciclat o altres sistemes si fos necessari protegir les àrees enjardinades del pas de 

vehicles. El càmping com un extens tapís verd enjardinat, tot verd a la primavera i variable d’acord a la resta d’estacions. 

L’aparcament només s’utilitzarà esporàdicament i es procurarà que quan no hi hagi vehicles romangui el més natural possible.  

 

Es mantenen pràcticament la majoria de les edificacions existents. S'hi preveu una rehabilitació integral. S'ordenen els gàlibs 

d'aquestes per a donar major flexibilitat d'ús i de disseny. Apareix, només, un nou volum edificat per al nou edifici de serveis 

de recepció dignificant l'entrada i amb la intenció de facilitar  la gestió de les tramitacions. 

 

Es preveu la construcció de sistemes de drenatge de les aigües de pluja, tenint en compte que la part més baixa del càmping 

és inundable d’acord al plànol del Pla d’emergència especial per a inundacions (INUNCAT). 

 
 
I.IV.3  Actuacions ambientals previstes   
 

Amb la voluntat d’adoptar els criteris ambientals establerts a la resolució de 30 de novembre de 1998 pel Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a les intal.lacions del càmping previst: 

 

- Es realitzarà una recollida selectiva de residus, informant als campistes pel seu bon funcionament 

 

- Es promourà l’estalvi d’aigua freda i calenta i conseqüentment d’energia, incorporant sistemes d’estalvi als 

equipaments de bany (aixetes de lavabo, dutxes i cisternes de vàter), als equipaments de la piscina, al 

sistema de rec, d’acord amb el que s’estableix a la resolució de 8 d’agost de 1997, pel qual 

 s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als 

productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, entre d’altres. Per exemple, es reutilitzaran les aigües 

grises per a les cisternes del vàters, es reutilitzaran aigües pluvials per al reg de les instal.lacions, 

s’utilitzaran dispositius d’interrupció de descàrrega o de pulsació curta/llarga als vàters limitant el volum 

màxim d’aigua per descàrrega de cisterna a 6l, s’instal.laran automatismes de tancament temporitzat o de 

presència a les aixetes i regadores de dutxa, ... i s’instal.laran urinaris ecològics sense despesa d’aigua de la 

casa Urimat o equivalents. 
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- Es promourà l’eficiència energètica de les intal.lacions. Els edificis s’hauran de projectar de manera que es 

maximitzi l’aprofitament de la llum natural. En les zones exteriors d’activitat social (amb requeriments de 

color importants) s’utilitzaran làmpades de rendiment superior a 60 lm/w (làmpades de vapor de mercuri, 

làmpades fluorencents trifòsfors amb balast electrònic o d’altres). En les zones d’acampada (amb 

requeriment cromàtic baix) s’utilitzaran làmpades de rendiment superior a 100 lm/w (fluorescents trifòsfors 

amb balast electrònic o d’atres), amb un sistema de control automàtic que permet un control precís de les 

hores de funcionament. Per la il.luminació als interiors de les cambres des vàters s’instal.laran sistemes de 

control de presència o bé polsadors temporitzats. 

 

- S’utilitzarà l’energia solar tèrmica per a la instal·lació d’aigua calenta sanitària. 

 

- Es preveu una possible utilització d’altres possibilitats d’energies renovables com l’energia solar fotovoltaica 

per a l’enllumenat exterior, sistemes de rec, bombament d’aigua, ... o l’energia geotèrmica per a producció 

d’aigua calenta sanitària, sistemes de calefacció o d’altres aplicacions. 

 

En relació a l’enjardinament i el tractament dels espais lliures en el projecte d’urbanització es tindrà en compte el que segueix: 

 

- Es mantindrà la vegetació existent que quan s’hagi d’anar substituint serà en tot cas autòctona o de consum 

hídric equivalent, principalment pins, fent una selecció adequada de plantes de baixa demanda hídrica. 

 

 - Disseny de les àrees enjardinades aplicant-hi criteris de xerojardineria. 

 

- Sempre que sigui possible es mantindrà i s’integrarà la vegetació existent. 

 

 

A més de les indicacions especificades, es tindran en compte les següents determinacions: 

 

- Durant l’execució de les obres de construcció utilitzar les superfícies d’ocupació temporal de menor valor 

ambiental i posterior reparació de les característiques i usos inicials. 

 

- Mantenir humides les superfícies exposades durant la fase de construcció per tal de mitigar els efectes dels 

moviments de terres. 

 

- Establiment, durant el procés constructiu, d’un sistema de control per utilitzar in situ el màxim de terres 

endògenes i compensar, si s’escau, els desmunts i terraplens, a més de garantir la correcta gestió dels 

residus generats fins a zones d’aportació controlades. 

 

En relació a l'article 223 de les Normes Urbanístiques del POUM de Mont-roig del Camp, segons el qual els plans especials 

dels càmpings Miramar i Oasis haurien d'establir la regulació de protecció de les zones humides incorporades als plànols 

normatius, cal dir que l'àmbit del present pla especial no afecta a les zones humides de protecció esmentades d'acord als 

plànols del POUM. En el cas d'una possible futura ampliació de l'activitat vers als sòls també qualificats de SNU-C2c a ponent 

del present àmbit i que sí afectés a la zona de protecció de les zones humides, s'hauria d'establir al nou document de 

planejament derivat necessari, una regulació per assegurar-ne la preservació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i 

dels hàbitats de les espècies protegides que en aquest cas són les mateixes zones humides. 

 

I.IV.4 Mesures correctores per reduir l’impacte paisatgístic  
 

Aquestes mesures s’incorporen per tal de reduir l’abast i la intensitat dels impactes en el paisatge. També s’afegeixen 

mesures que van encaminades a generar un paisatge de qualitat per possibilitar l'assoliment d'un certificat de qualitat 

ambiental.  

Homogeneïtzar un sistema de tanques per tot el perímetre el càmping tot seguint les directrius del PTPCT.  

Reduir, els elements visibles des de la línia de costa tals com jocs infantils, petites edificacions etc. 

Homogeneïtzar els elements de la urbanització, tals com lluminàries, bancs, papereres, jardineres, baranes i tanques. 

Utilitzar elements d’apantallament de les zones de contenidors i recollida selectiva.  

Ubicar els elements impactants paisatgísticament (carros, eines,  cadires i taules en desús) en magatzems o coberts dedicats 

exclusivament a aquest fi.  

En la zona litoral, caldrà buscar estructures desmuntables i emmagatzemar-les  per reduir els impactes paisatgístics durant la 

temporada d’hivern.   

Prioritzar la utilització de cobertes enjardinades en aquelles edificacions que hi sigui visible.  

Utilitzar vegetació autòctona (oliveres i garrofers) a la zona d’aparcament situat entre el camí de Sanitat i la via del tren.  

Homogeneïtzar els materials, textures i colors de les edificacions. 
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I.IV.5 Quadres resum de superfícies i percentatges del Pla Especial  

 

Un cop formalitzada la proposta respecte a l'àmbit del Pla Especial Urbanístic i amb el definitiu ajustament de límits, tenim les 

següents reserves de sòl; 

 

 

CLAU Superfície (m2) Superfície construïda existent 
(m2st) 

Edificabilidad màxima 
d’acord al P.E. (m2st) 

% 

(B.3) Sistema xarxa de camins rurals 
(A.5) Sistema itinerari de vianants  
 

557,96 
768,74 

 

-- 
-- 
 

-- 
-- 
 

1,4  
2,1  

 
Subtotal Sistemes 1.326,70   3,5 

     

 
(VLP)     Vialitat privada  
(VDP)    Verd privat  
(BU)      Zona de bungalous 
(AC.1)   Zona d’acampada 1 
(AC.2)   Zona d’acampada 2  
(VD.1)   Zona de volumetria definida 1 
(VD.2)   Zona de volumetria definida 2 
(VD.3)   Zona de volumetria definida 3 
(VD.4)   Zona de volumetria definida 4 
(VD.5)   Zona de volumetria definida 5 
(VD.6)   Zona de volumetria definida 6 
(VD.7)   Zona de volumetria definida 7 
(VD.8)   Zona de volumetria definida 8 
(VD.9)   Zona de volumetria definida 9 
(EP)       Zona esportiva 
 

 
1.440,50 
1.178,04 
4.601,62 
11.556,73 
10.920,27 

203,35 
279,75 
148,15 
714,64 
23,06 
368,01 
124,36 
37,63 
78,20 

4.781,27 

 
-- 
-- 

330,00 
-- 
-- 

302,58 
183,14 

-- 
427,96 
23,06 
133,05 
39,91 
10,27 
22,83 

-- 

 
-- 
-- 

1.920,00 
-- 
-- 

406,70 
279,75 
148,15 
714,64 
23,06 
368,01 
124,36 
78,20 
79,13 

-- 
 

 
3,7 
3,0 
12,2 
30,7 
29,1 
0,4 
0,7 
0,3 
1,8 
0,1 
0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
12,6 

 
Subtotal zones 36.260,00 1.472,80 4.133,00 96,5  

     
TOTAL 37.613,70 1.472,80 4.133,00 100  

 

El que representa un total de cessions del 3,49 % respecte de la superfície de l’àmbit. 

 

La superfície màxima ocupada per construccions tipus bungalou o mòbil-home és de 1.920 m2st a la zona qualificada de BU, 

que representa un 12,35 % dels m2 de superfície destinada exclussivament a parcel.les d’acampada, descomptant per tant els 

vials previstos en la zona qualificada d’AC.1. Aquest percentatge és inferior al 30 %, donant així, compliment a les 

determinacions del POUM de Mont-roig del Camp i a la normativa sectorial (art. 20 Ordre d’11 de juliol de 1986). 

 

 

I.IV.6 Cessions urbanístiques establertes al POUM en concepte de sistemes generals 

 

Les superfícies destinades a sistemes generals previstes al POUM s’ha establert d’acord als ajustaments dels límits de l’àmbit 

del Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del càmping “Oasis Mar” existent. 

 

 

Es cedeixen els sòls classificats de sistemes generals i qualificats pel POUM de sistema d’espais lliures itinerari de vianants 

(clau A.5) i de sistema de comunicacions xarxa de camins rural (clau B.3). 

 

Els propietaris dels sòls objecte de cessió transmetran a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp els terrenys de cessió obligatòria 

i l’entitat promotora executarà les obres o instal·lacions necessàries pel desenvolupament de l’activitat mitjançant el 

corresponent projecte d’urbanització. 

 

QUADRE RESUM DE CESSIONS I SUPERFÍCIES: 

 

CLAU Superfície m2 % superfície de l’àmbit 
(B.3) Sistema xarxa de camins rurals 
(A.5) Sistema itinerari de vianants  

557,96  
768,74 

1,4  
2,1 

Subtotal Sistemes 1.326,70  3,5 
 

La traça del camí classificat de sistema de comunicacions amb la qualificació urbanística de xarxa de camins rurals (clau B.3) 

al límit septrentional del càmping es modifica lleugerament per fer-lo coincidir amb el límit del càmping existent i no fraccionar 

la propietat del sòl. Aquest petit ajustament és d’insignificativa rellevància i aquesta determinació és coherent amb l’ article 

129.5 del Volum VII de Normativa Urbanística del POUM que determina que les línies que fixen la xarxa de camins rurals en 

els plànols d’ordenació de la sèrie II-2 (escala 1:2000) són indicatives i per tant es podran modificar mitjançant un Pla Especial 

Urbanístic sempre que no es contradiguin amb els criteris bàsics d’estructuració i comunicació definits pel propi POUM. 

 

 

 
I.IV.7 Mobilitat sostenible 
 

 

L’àmbit del present Pla Especial Urbanístic es troba proper a la carretera nacional N-340 en el seu punt quilomètric 1.139. 

Aquesta carretera representa una de les vies més importants de connexió entre els municipis veïns, i es situa enmig del 

municipi de Cambrils i del nucli urbà de Miami Platja. No es genera cap accés nou des de l’esmentada via a les instal·lacions, 

tret del ja existent. En aquest mateix sentit de connexió transversal no s’interromp el camí de Sanitat i una vegada els 

diferents càmpings hagin tramitat els Plans Especials Urbanístics que els fixa la normativa vigent per a legalitzar i regularitzar 

la seva activitat, es podrà gaudir d’un itinerari alternatiu per a vianants i bicicletes evitant així el perills que els suposa haver de 

circular per la carretera N-340. Aquesta nova possibilitat de desplaçament és molt important tenint en compte la impossibilitat 

actual de comunicar diferents nuclis urbans en aquest sentit a la part meridional de l’esmentada carretera. 

 

S’implantarà un sistema de lloguer i aparcament de bicicletes en una zona propera a la recepció. 

 

L’àmbit del Pla Especial es situa a pocs quilòmetres dels accessos a la nova autovia A7, accedint des de la rotonda situada 

enfront del mas Miró. 

 

Una vegada finalitzada la línia ferroviària d’alta velocitat també en construcció, es podrà gaudir d’aquest importantíssim mitjà 

de transport per a unir el municipi de Mont-roig amb un gran nombre de territoris pròxims i llunyans. 

 

Es compleix amb la reserva d’una plaça d’aparcament per cada 10 unitats d’acampada (vegi's el plànol O.1 d’Ordenació 

Orientativa). 



 23

II NORMES URBANÍSTIQUES 

 

 

II.I DETERMINACIONS GENERALS 
 
Article 1  Naturalesa i àmbit del Pla Especial Urbanístic 
 
El present Pla Especial Urbanístic té com objecte regularitzar i legalitzar l’activitat dels càmpings existents i respecta en totes 

les seves determinacions la Llei d'Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i la normativa del POUM de Mont-roig del 

Camp.  

 

El Pla Especial fixa justificadament el sostre admès i d’altres paràmetres edificatoris per possibilitar el desenvolupament de 

l’activitat pretesa i per preservar els valors ambientals i paisatgístics de la zona. 

 

L’àmbit del Pla Especial inclou els sòls ocupats actualment pel càmping “Oasis Mar” existent. L’àmbit es troba delimitat entre 

uns sòls de propietat aliena, el camí de Sanitat qualificat de Xarxa de Camins Rurals pel POUM a nord-est, el barranc de la 

Pixerota a ponent i la franja de terreny de 6 metres d’amplada a partir de la línia de delimitació del domini públic marítimo-

terrestre a sud llevant (entre les fites M29 i M32).  

 

Al plànol d’informació núm. I4 de “aixecament topogràfic. Estat actual de les edificacions. Límit de l’àmbit” s’indica la 

delimitació d’aquest àmbit. 

 

La superfície total de l’àmbit del present Pla Especial Urbanístic és de 37.613,70 m2. 

 
 
Article 2  Contingut 
 
Aquest Pla Especial es redacta segons el que estableix l’article 67 de la Llei d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) i està 
format pels següents documents: 
 

- Memòria de l’ordenació 
- Normes Urbanístiques 
- Pla d'Etapes 
- Plànols d'informació i d'ordenació. 
- Informe Ambiental 
- Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic 
- Estudi d’Inundabilitat 

 
D'aquests documents tindran caràcter normatiu les Normes Urbanístiques, els Plànols d'ordenació i el Pla d'Etapes. 
 
 
Article 3  Marc normatiu 
 
El present document de planejament derivat, es formula de conformitat amb la legislació urbanística vigent. 

En tot allò que no estigui previst expressament en el present Pla Especial, seran d’aplicació les determinacions establertes al 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

 
 
 
Article 4  Vigència i modificació del Pla. 
 
El Pla Especial Urbanístic entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la 
Generalitat i la seva vigència serà indefinida d'acord amb el que disposa l'art. 94 de la Llei d'urbanisme (Decret Legislatiu 
1/2010). 
 
Quan les circumstàncies ho fessin necessari podrà modificar-se qualsevol determinació del Pla Especial Urbanístic.  Les 
propostes de modificació hauran de tenir, com a mínim, el mateix grau de precisió, definició i detall que aquest Pla Especial i 
haurà de fer-se palès que la modificació no comporta una alteració directa o indirecta de les determinacions dels instruments 
urbanístics de rang superior.  Si així succeís, s’hauria, de forma prèvia o simultània, de tramitar la corresponent modificació o 
revisió d'aquest. 
 
 
Article 5 Efectes de l'entrada en vigor del Pla Especial Urbanístic. 
 
L'entrada en vigor del Pla Especial Urbanístic li confereix els següents efectes: 
 
a) Publicitari, el que suposa el dret de qualsevol ciutadà a consultar-lo o a sol·licitar informació escrita sobre el seu 

contingut i aplicació en la forma en que es regula en aquestes Ordenances. 
 
b) Executivitat, el que implica, d'una banda la possibilitat d'aprovació dels projectes d'urbanització i d'obres previstos en 

el Pla, la declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació dels sòls i edificis corresponents als fins d'expropiació o 
d'imposició de servituds i, en general, l'habilitació per a l'exercici per l'Ajuntament de les funcions fixades per la Llei i 
pel propi Pla, en tot allò que sigui necessari per al compliment de les seves determinacions. 

 
c) Obligatorietat, la qual cosa comporta el deure, legalment exigible, del compliment exacte de totes i cadascuna de les 

seves determinacions, tant per l'Ajuntament i demés Organismes de l'Administració Pública, com pels particulars. 
 
 
Article 6  Interpretació 
 
1. La interpretació del Pla Especial Urbanístic correspondrà a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en l'exercici de les 

seves competències urbanístiques, sense perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya i de les 
funcions jurisdiccionals del Poder Judicial. 

 
2. El Pla s'interpretarà atès el seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitat del Pla expressats en la seva 

Memòria.  En casos de dubte o imprecisió s'estarà als següents criteris: 
 

a) En qualsevol dubte entre la documentació gràfica i l'escrita, es resoldrà a favor d'aquesta última. 
 

b) En un supòsit d'imprecisió entre diferents plànols, es prendran en consideració les determinacions del plànol 
de major escala (el divisor d'escala més petit), és a dir, aquells que maximitzin la definició i precisió. 
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II.II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
 
Article 7  Contingut del dret de la propietat 
 
1. El dret de la propietat dels sòls compresos dins de l'àmbit del Pla Especial Urbanístic, s'exercirà dins dels límits i amb 

el compliment dels deures establerts per la llei i per aquest propi Pla, d'acord amb la seva classificació i qualificació 
urbanística. 

 
2. Els propietaris dels sòls hauran de: 
 

a) Cedir obligatòriament i gratuïta, a favor de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, els sòls a què fan referència 
a l'apartat I.IV.6 d'aquest Pla Especial Urbanístic. 

 
b) Costejar la urbanització exceptuant aquells sistemes que executi l’Administració. 

 
c) Executar les obres en el terminis previstos. 

 
 d) Garantir l’execució de les obres. 
 
 
Article 8  Qualificació del sòl 
 
La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes ve grafiada en el plànol d’ordenació núm. O2 de “Qualifiació urbanística 
del sòl” a escala 1/1.000. 
 
 
Article 9  Aprofitament urbanístic 
 
L'aprofitament total previst al present Pla Especial s’estableix en un índex d’edificabilitat brut de 0,10 m2 de sostre per m2 de 
sòl.  
 
Es fixa un aprofitament total màxim de 4.133,00 m2 st. 
 
Aquesta edificabilitat permet la materialització del programa funcional amb un bon establiment d’acampada tot respectant els 
criteris mediambientals que la localització requereix. 
 
 
Article 10 Els sistemes 
 
1. Els sòls adscrits del Pla a sistemes generals, seran cedits obligatòriament i gratuïta pels seus propietaris. 
 
2. L'execució de les obres corresponents als sistemes compromesos a l’àmbit que hagin d’anar al seu càrrec, seran 

realitzades per la societat  CAMPING OASIS MAR, S.A., amb CIF: A-43225630. 
 
 

Article 11  Execució del pla 

 

L'execució del Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del càmping “Oasis Mar” existent serà a càrrec de la societat 

CAMPING OASIS MAR, S.A., amb CIF: A-43225630 i domicili a la Ctra.N-340 kM.1139. 43892 Mont-roig del Camp. 

 
 
 
 
 
II.III DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL 
 
 
Article 12 Competència.  
 
Correspon a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp vetllar pel desenvolupament del Pla Especial Urbanístic, sense perjudici de 
les competències que correspongui a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 13 Projectes d'urbanització. 
 
Les obres necessàries per a portar a la pràctica les determinacions del Pla Especial Urbanístic, en quant a construcció de la 
vialitat, abastament d'aigua, clavegueram, xarxa interior d'energia, enllumenat públic, gas, jardineria, telecomunicacions i 
altres anàlogues, són objecte de Projectes d'Urbanització. 
 
 
 
II.IV REGULACIONS D'ORDRE GENERAL 
 
Per a totes les determinacions no especificades a aquesta normativa li serà d’aplicació la Normativa i Ordenances del POUM. 
 
 
Article 14 Llicències urbanístiques 
 
Són actes subjectes a llicència municipal, a més de les determinades a la legislació vigent i a les NN.UU. del POUM de Mont-
roig del Camp, totes les obres i les activitats que en general puguin repercutir en la configuració de les característiques que 
adoptin els terrenys compresos dintre de l'àmbit d'aplicació de l'ordenació proposada pel Pla Especial Urbanístic. 
 
 
Article 15 Règim general d'usos 
 
L’ús principal és el de càmping i caravàning. Els usos complementaris són el sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, 
oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars musicals i discoteques), comerç al detall i de prestació de 
serveis privats al públic, habitatge familiar i apartaments turístics; tots ells vinculats a l’activitat de càmping i d’acord amb la 
legislació sectorial i d’altres usos compatibles per tal de completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a 
categoria i es veuen detallats en les disposicions de cada zona en funció d'aconseguir una millor adaptació als objectius que 
es fixa el Pla Especial Urbanístic. 
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Article 16 Limitacions a les instal·lacions de serveis públics 
 
Es realitzaran les obres necessàries per a soterrar les instal.lacions elèctriques, de telefònica o d'altres que romanguin a la 
vista.  
 
En cas de ser necessari l'establiment d'instal.lacions com les de referència prèviament a l'execució dels projectes al·ludits, la 
concessió de la llicència municipal preceptiva restarà condicionada, si s’escau, al compromís per part de les Companyies de la 
seva futura adaptació a les condicions que l'Administració municipal fixi per tal de garantir el compliment d'aquest apartat. 
 
 
Article 17 Condicions referents a l'arbrat 

 

És obligatori assolir una densitat mínima d'un arbre per cada 50 m2 de solar no ocupat. 

 

 
Article 18 Altura màxima, nombre de plantes, gàlibs i altres paràmetres urbanístics 

 

L'altura màxima, el nombre màxim de plantes, els gàlibs màxims de les edificacions es determina en cada una de les unitats 

qualificades de volumetria definida i venen grafiades al plànol d’ordenació núm.O4 d’”Indicació de gàlibs i paràmetres 

urbanístics de les edificacions” a escala 1/1.000 i a la present normativa. 

 

Sobre l'altura reguladora es podrà construir allò que es determina a les NNUU del POUM de Mont-roig del Camp. 

 
 
 
Article 19           Regulació de la zona de vialitat privada  (clau VLP) 
 
 
19.1 Definició i usos 
 

a) Comprèn la zona de vialitat amb ús predominant per a aparcament i la circulació de vehicles rodats o de 
circulació de vianants de propietat privada.  

 
b) Tots els espais que no es prevegin per estricte ús circulatori i tinguin mides suficients, hauran de 

condicionar-se amb vegetació. 
 
19.2 Usos admesos 
 
Aparcament i circulació de vehicles i de vianants. 
 
 
 
 

Article 20         Regulació de la zona de verd privat (clau VDP) 
 
 
20.1 Usos i paràmetres reguladors 
 
Les zones qualificades de verd privat s’hauran d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització propis per a l’ús a què 
es destinen i que són fonamentalment arbrat i jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent. 
 
En mantindrà, prioritàriament, una coberta de vegetació autòctona i la seva ordenació garantirà la conservació d’aquestes 
característiques. L’ordenació procurarà també la conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional de paisatge rural en 
aquests espais. 
 
Es permet l’ús del subsòl per a una planta soterrani. 
 
 
 
Article 21 Regulació de la zona de bungalous (clau BU) 

21.1 Definició 

Correspon a les àrees destinades a acampada i/o allotjament en edificacions de planta baixa de tipus bungalou o mòbil-home. 

21.2 Usos admesos 

S'admet l'ús de bungalou i el de càmping caravaning. 

21.3 Tipus de construccions i edificacions 

Es permet la construcció de bungalous i d'elements auxiliars per a complementar l’ús d’acampada i per a la prestació de 

serveis comuns com ara sortidors d’aigua, piques, elements necessaris per a garantir l’accessibilitat i d’altres admeses per la 

normativa sectorial. 

Es permet la construcció d'una depuradora d'aigües residuals soterrada o semisoterrada. Aquesta no computarà a efectes 

d'edificabilitat. 

Les noves construccions s’ajustaran als criteris d’integració paisatgística, i amb material de baix impacte ambiental. 

21.4 Condicions addicionals 

Les parcel.les disposaran de xarxa d’abastament d’aigua potable, d’electrificació en baixa tensió, d’aigües residuals, i dels 

sistemes contraincendis previstos per la normativa sectorial, i comptarà amb una il.luminació adient. 

Es recomana la disposició d'un aljub per a la recollida de l'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja de les zones 

mancomunades.   
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21.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. aïllada 

Superfície màxima de la unitat 48 m2 

Ocupació màxima per unitat 60 m2   

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Nombre màxim d'unitats. 40 

Sostre edificable màxim. 1.920  m2st 

Cobertes. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

 

 
 
Article 22 Regulació de la zona d’acampada 1 (clau AC.1) 

22.1 Definició 

Correspon a les àrees destinades a acampada situades a la franja de servitud del Domini Public Marítim Terrestre.  

22.2 Usos admesos 

S'admet l'ús de càmping caravaning. 

22.3 Tipus de construccions i edificacions 

Es permeten elements auxiliars per a complementar l’ús d’acampada i per a la prestació de serveis comuns com ara sortidors 

d’aigua, piques, elements necessaris per a garantir l’accessibilitat i d’altres admeses per la normativa sectorial. 

22.4 Condicions addicionals 

Les parcel.les disposaran de xarxa d’abastament d’aigua potable, d’electrificació en baixa tensió, d’aigües residuals, i dels 

sistemes contraincendis previstos per la normativa sectorial, i comptarà amb una il.luminació adient. 

22.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. tenda d’acampada desmuntable 

Nombre màxim d'habitatges. 0 

Tractament a l’interior de les parcel.les tractament enjardinat. 

 

 

Article 23 Regulació de la zona d’acampada 2 (clau AC.2) 

23.1 Definició 

Correspon a les àrees destinades a acampada situades fóra de la franja de servitud del Domini Public Marítim Terrestre.  

23.2 Usos admesos 

S'admet l'ús de càmping caravaning. 

23.3 Tipus de construccions i edificacions 

Es permeten elements auxiliars per a complementar l’ús d’acampada i per a la prestació de serveis comuns com ara sortidors 

d’aigua, piques, elements necessaris per a garantir l’accessibilitat i d’altres admeses per la normativa sectorial. 

Les noves construccions s’ajustaran als criteris d’integració paisatgística, i amb material de baix impacte ambiental. 

23.4 Condicions addicionals 

Les parcel.les disposaran de xarxa d’abastament d’aigua potable, d’electrificació en baixa tensió, d’aigües residuals, i dels 

sistemes contraincendis previstos per la normativa sectorial, i comptarà amb una il.luminació adient. 

23.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. tenda d’acampada desmuntable 

Nombre màxim d'habitatges. 0 

Tractament a l’interior de les parcel.les tractament enjardinat. 

 

 

 

Article 24 Regulació de la zona de volumetria definida 1 (clau VD.1) 

24.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, definida pel camí de Sanitat amb part dins de l’àmbit a l'extrem ponent, per la 

zona VLP i la zona BU. 

24.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

24.3 Tipus de construccions i edificacions 
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És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

24.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

24.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 203,35  m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes en cas 
de substitució edificatòria. 

2,50 m 

Sostre edificable màxim. 406,70 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Cobertes. planes i inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

 

 

Article 25 Regulació de la zona de volumetria definida 2 (clau VD.2) 

 

25.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, situada sobre el límit nord-ponent de l'àmbit i envoltada per la zona VLP, AC.2 i 

un enclau veí situat fóra de l’àmbit. 

25.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

25.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

25.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

25.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 279,75 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” m) 

Altura lliure mínima de les plantes en cas 
de substitució edificatòria. 

2,50 m 

Sostre edificable màxim. 279,75 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Cobertes. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

 

 

Article 26 Regulació de la zona de volumetria definida 3 (clau VD.3) 

 

26.1 Definició 

Correspon a la zona definida pel vial d'accés al càmping de la zona VLP i les zones BU i VDP. 

 26.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

26.3 Tipus de construccions i edificacions 
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És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

26.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

26.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 148,15 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 148,15 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Coberta. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

Article 27 Regulació de la zona de volumetria definida 4 (clau VD.4) 

27.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, envoltada per la zona VDP i la zona AC.2. 

27.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

27.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

27.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

Es permet l’ús del subsòl per a una planta soterrani. 
 

27.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 714,64 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 714,64 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Cobertes. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

Article 28 Regulació de la zona de volumetria definida 5  (clau VD.5) 

28.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, envoltada completament per la zona VDP. 

28.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

28.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

28.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

Es permet l’ús del subsòl per a una planta soterrani. 
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28.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 23,06 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 23,06 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Coberta. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

Article 29 Regulació de la zona de volumetria definida 6  (clau VD.6) 

29.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, amb la seva façana sobre el límit de la franja de servitud del Domini Public 

Marítim Terrestre i envoltada per les zones BU i AC.2. 

29.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

29.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

29.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

 

 

 

29.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 368,01 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 368,01 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Coberta. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

Article 30 Regulació de la zona de volumetria definida 7  (clau VD.7) 

30.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, envoltada per la zona AC.2 i la zona EP, a nord-llevant d'aquesta. 

30.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

30.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

30.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

 

 

 



 30

30.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 124,36 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 124,36 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Coberta. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

Article 31 Regulació de la zona de volumetria definida 6  (clau VD.8) 

31.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, envoltada per la zona AC.2 i la zona EP, a sud-ponent d'aquesta i propera a la 

zona VD9. 

31.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

31.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

31.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  

 

 

 

31.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 78,20 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 78,20 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Coberta. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

Article 32 Regulació de la zona de volumetria definida 9  (clau VD.9) 

32.1 Definició 

Correspon a la zona, amb edificació existent, envoltada per la zona AC.2 i la zona EP, a sud-ponent d'aquesta i propera a la 

zona VD8. 

32.2 Usos admesos 

D’acord a l’establert a l’article 15 de la present normativa, s'admet l'ús de càmping caravàning i els usos complementaris 

sanitari assistencial, associatiu, esportiu, cultural, oficines-administratiu, restauració, educatiu, recreatiu (excepte bars 

musicals i discoteques) i comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic i d’altres usos compatibles per tal de 

completar l’oferta dels serveis d’un establiment de càmping de 1a categoria. 

32.3 Tipus de construccions i edificacions 

És obligat de presentar un projecte unitari del conjunt de les edificacions, per bé que es podran executar per parts. 

Els gàlibs màxims estan representats al plànol d’ordenació núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres paràmetres urbanístics de 

les edificacions”, amb una posició indicativa.  

32.4 Condicions addicionals 

Es disposarà d'un aljub per a la recollida d'aigua de les cobertes i es reutilitzarà per al reg i neteja.  També és obligatòria la 

instal.lació de tubs de buit o d’altres sistemes de captació solar per a l’aigua calenta sanitària integrades a l'arquitectura.  
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32.5  Paràmetres de regulació de les edificacions 

Tipus d'ordenació. volumetria  específica 

Superfície. 79,13 m2 

Ocupació màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura màxima. d’acord al plànol núm. O4 d’”Indicació de gàlibs i altres 
paràmetres urbanístics de les edificacions” 

Altura lliure mínima de les plantes. 2,50 m 

Sostre edificable màxim. 79,13 m2st 

Alineacions. segons els plànols d'ordenació 

Coberta. planes i/o inclinades a definir en projecte 

Tractament de porció de parcel.la no 
edificada. 

tractament pavimentat o enjardinat. 

 

 

Article 33 Regulació de la zona esportiva   (clau EP) 

33.1 Definició 

Correspon a la parcel.la destinades a la pràctica esportiva a l’aire lliure, ja siguin activitats aquàtiques, de pistes 

multiesportives, volei platja, petanca, minigolf, paddle tennis, tennis taula, .... Es situa tangent al límit sud-ponent de l'àmbit. 

33.2 Usos admesos 

S'admet l'ús de càmping caravàning i l'ús complementari esportiu. 

33.3 Tipus de construccions i edificacions 

No s’admeten. 

 

 

Article 34 Quadre resum de superfícies i percentatges del Pla Especial Urbanístic 

 

CLAU Superfície (m2) Edificabilidad màxima 
d’acord al P.E. (m2st) 

% 

(B.3) Sistema xarxa de camins rurals 
(A.5) Sistema itinerari de vianants  
 

557,96  
768,74 

  

-- 
-- 

1,4  
2,1  

 
Subtotal Sistemes 1.326,70 -- 3,5 

    

 
(VLP)     Vialitat privada  
(VDP)    Verd privat  
(BU)      Zona de bungalous 
(AC.1)   Zona d’acampada 1 
(AC.2)   Zona d’acampada 2  
(VD.1)   Zona de volumetria definida 1 
(VD.2)   Zona de volumetria definida 2 
(VD.3)   Zona de volumetria definida 3 
(VD.4)   Zona de volumetria definida 4 
(VD.5)   Zona de volumetria definida 5 
(VD.6)   Zona de volumetria definida 6 
(VD.7)   Zona de volumetria definida 7 
(VD.8)   Zona de volumetria definida 8 
(VD.9)   Zona de volumetria definida 9 
(EP)       Zona esportiva 1 
 

 
1.440,50 
1.178,04 
4.601,62 
11.556,73 
10.920,27 

203,35 
279,75 
148,15 
714,64 
23,06 
368,01 
124,36 
37,63 
78,20 

4.781,27 

 
-- 
-- 

1.920,00 
-- 
-- 

406,70 
279,75 
148,15 
714,64 
23,06 
368,01 
124,36 
78,20 
79,13 

-- 
 

 
3,7 
3,0 
12,2 
30,7 
29,1 
0,4 
0,7 
0,3 
1,8 
0,1 
0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
12,6 

 
Subtotal zones 36.260,00 4.133,00 96,5  

    
TOTAL 37.613,70 4.133,00 100  

 

Article 35 Ordenança d’estètica 

Es prohibeix expressament una excessiva desigualtat en el tractament de materials i acabats en els edificis. 

Els colors i materials d’acabat es justificaran adequadament per tal d’afavorir la integració a l’entorn natural de la implantació, 
tenint en compte l’entorn natural de l’àmbit. 
 
 
INDICACIONS DE CARÀCTER PARTICULAR RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL MEDI. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 51 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en quant a les directrius  per a les llicències 
d’edificació en sòl no urbanitzable, els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions 
seran els propis de l’àmbit territorial on s’emplacen.  
 
 
Article 36 Indicacions de caràcter particular relatives a la protecció del medi 
 
A banda de les disposicions de caràcter general que es deriven del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, s’estableixen amb 
caràcter específic la següent normativa ambiental referent a la Protecció de l’ambient atmosfèric, emissions a l’atmosfera, 
sorolls i vibracions, la gestió de les aigües residuals, els residus i els enderrocs i altres residus de la construcció, que 
s’estableixen com a normativa particular d’obligat compliment. 
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Article 37  Intervenció integral de l’administració ambiental 
 
Totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit del present Pla Especial Urbanístic s’ajustaran en tots el seus aspectes, al 
que disposa la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, Llei 17/2009 de lliure accés a les Activitats de 
Serveis i els altres requeriments derivats de la legislació ambiental sectorial. 
 
Article 38  Regulació dels residus 
 
En les activitats on resulti preceptiu, el projecte d’activitat establirà la situació de les instal·lacions de recollida selectiva, 
emmagatzematge, tractament, reciclatge i eliminació de residus industrials, d’acord amb les determinacions de l’article 42 i 43 
de la llei 6/93 de 15 de juliol, reguladora de residus. 
 
El projecte d’urbanització que desenvolupi el present Pla Especial contemplarà en les zones verdes o de vialitat, una reserva 
de sòl per a contenidors de recollida selectiva del residus, que puguin generar les activitats que en ells s’hi realitzin. 
 
S’hi incorporarà al projecte executiu un pla de gestió de residus de la construcció d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de residus de la construcció tal i com adverteix el Decret 21/2006 de 14 de Febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
 
Article 39  Enderrocs i altres residus de la construcció 
 
La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d’execució material dels treballs de construcció, 
excavacions, i processos de desmantellament i enderroc d’edificis i d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme d’acord amb les 
determinacions del Decret 105/2008, de 1 de febrer, regulador de la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.  
 
 
Article 40  Protecció de l’ambient atmosfèric 
 
Sorolls i vibracions. 
Quant a la regulació dels sorolls i vibracions en l’àmbit del Pla Especial, amb caràcter subsidiari i complementari de les 
ordenances municipals, serà d’aplicació l’Ordenaça Municipal Tipus, reguladora dels sorolls i les vibracions, aprovada per 
resolució del Conseller de Medi Ambient de data 30 d’octubre de 1995.(DOGC 2126 de 10 de novembre de 1995). 
 
Es prendran mesures per reduir l’impacte acústic preexistent i del generat per l’execució del futur Pla Especial com la  
disposició d’una franja arbrada a ambdós costats de la via del tren i d’un talús verd enfront de la carretera N-340 amb 
vegetació de fulla caduca i perenne. 
 
Impacte lumínic. 
Les característiques de la infraestructura lumínica (que inclourà també els projectes d’il·luminació exterior) hauran de complir 
les limitacions i prohibicions establerts en l’article 6 i següents de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i, així mateix, hauran d’adaptar-se al règim regulador (quan al tipus de 
làmpades, a la intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides, a la lluminària màxima de rètols, al 
percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat en un pàmpol de llum, a l’enllumenament pertorbador màxim en 
il·luminació exterior de tipus viari, etc) establert en el Decret 82/2005, de 3 de maig, i els seus annexos. 
 
 
 

Article 41 Condicions de protecció contra incendis 
 
Totes les activitats hauran de complir el previst en el CTE DBSI; als Reals Decrets 2177/1996 i R.D. 1942/1993; i al Decret 
241/1994 de 26 de juliol; o a les normatives que les substitueixin. 

 
 
ADDICIONAL 1 

 
Article 42 Ús comercial 
 
La regulació dels usos comercials, s’han d'ajustar a la legislació vigent, en concret a la Llei 18/2005, d’equipaments 
comercials, i al PTSEC 2006-2009. En cas de modificar-se la legislació es mantindran els mateixos criteris, adequats a la  
nova legislació. 
 
 

ADDICIONAL 2 
 
Article 43 Criteris i condicions tècniques que s'han tingut en compte en l'ordenació i que caldrà contemplar en 
els projectes 

 
La proposta d'ordenació que es formula ha tingut en compte una bona orientació per a les edificacions, una correcta relació de 
la vialitat, amb bons accessos i una bona continuïtat als itineraris per a vianants arran de mar i de l’important camí de Sanitat 
per a la interconnexió ponent-llevant.. 
L'espai viari s'ordena de forma que es minimitza l'impacte acústic amb utilització de materials absorvents. 
Es prioritza la utilització d'un bon arbrat per a l'esmorteïment de l'impacte acústic de les infraestructures viàries o altres 
activitats veïnes. 
Es fomenta l'ús de fonts d'energies alternatives i la utilització de materials i sistemes de construcció ecològicament 
sostenibles. 
La instal·lació i les lluminàries es preveuen majoritàriament amb làmpades de vapor de sodi i disposaran d'un sistema de 
doble nivell per tal de garantir l'estalvi energètic, amb un disseny que evita la contaminació lumínica.  Aquesta mesura 
s’emmarca a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat públic per a la protecció del medi nocturn i 
es faran efectives les prohibicions generals establertes per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn sobre les condicions d’urbanització, l’ordenació d’espais exteriors i altres 
supòsits implícits. 
Es prioritzarà la utilització de materials de baix impacte ambiental. 
S’optimarà la ventilació natural dels edificis. 
 
Caldrà fer una bona gestió dels residus d’obra durant les obres de construcció de la urbanització.  A continuació s’exposen 
una sèrie de recomanacions bàsiques: 

- Gestionar de manera que es minimitzi la fracció de rebuig dels residus que es produeixin durant el procés 
constructiu. 

- Planificar i controlar l’execució de l’obra perquè no es produeixin sobrants innecessaris.  Cal considerar que cada 
proveïdor hauria de fer-se càrrec de la gestió i destí final del material d’embalatge que utilitza. 

- Separar els residus produïts durant l’execució de l’obra, emmagatzemant-los en contenidors diferents segons el 
seu origen, sempre que existeixi una infrastructura adequada per a la seva valorització. 

- Aprofitar a l’obra la runa i les restes pètries triturades com a material  drenant o com a subbase per a paviments. 
- Està prohibit incinerar residus a l’obra o vessar substàncies contaminants a les xarxes generals de clavegueram. 
- Reservar la terra vegetal provinents de les excavacions per a la construcció dels fonaments per reutilitzar per a 

l’enjardinament aplicant les esmenes necessàries per a optimitzar-ne les seves propietats físiques i químiques. 
 

Per tal de facilitar una bona gestió dels residus a la futura urbanització, és important qualificar i situar les papereres i 
contenidors que siguin necessaris en funció dels espais i del volum d'usuaris. 
 
Quan s’elaborin els projectes d’edificació és important aplicar-hi criteris de sostenibilitat sempre que sigui possible: 
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- Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per exemple, materials 
metàl·lics.  Es pot emprar l’acer i l’alumini per la seva alta reciclabilitat i reutilització i no utilitzar asbest ni plom.  
Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar pintures amb plom 
i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats. 

- En el procés de l’obra cal evitar revestiments adherits a suports de diferent naturalesa de la d’aquests, utilitzar 
unions mecàniques (en sec) en substitució de les unions rígides (per adhesió) sempre que sigui possible, no 
encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de cels rasos, sòls flotants i envans de cartró guix. 

- Fer un disseny acurat de l’obra per tal de minimitzar el material residual i evitar que hi hagi materials sobrants. 
- Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i la ventilació 

natural. 
- Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic, d’il·luminació i de ventilació. 
- Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia. 
- Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió. 
 
S’exigeix un projecte acústic en totes les activitats que funcionin, totalment o parcialment, en horari nocturn. 

 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 

- Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre (les quals han donat 
lloc posteriorment al Text refós aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.  
- Reial Decret 1471/1989 d’ 1 de desembre de 1989, pel qual s’aprova el Reglament General per al 

desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.  
- Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 
- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 
- 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. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
- Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny de 1986 (RCL 

1986/2113), d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural i posteriors 

modificacions. 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
- Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. 
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts. 
- Llei 10/2006, de 20 d’abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts. 
- Decret 485/62, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Monts. 
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
- Reial Decret 1371/2007 de modificacions del CTE. 
- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions 

sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 
- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
- Reial Decret 505/2007 de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
- Ordre de 19 de desembre de 2000, de derogació de l'article 10.2 de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual 

s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings. 

- Resolució de 30 de novembre de 1998, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental als càmpings. 

- Decret 196/1995, de 27 de juny, pel qual es deroguen diversos articles del Decret 167/1985, de 23 de maig, i 
l'Ordre d'11 de juliol de 1986 (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2126, pàg. 8329, de 10.11.1995). 

- Ordre de 22 de gener de 1992, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els 
requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings. 

- Ordre de 24 de juliol de 1991, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els 
requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings. 

- Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels 
càmpings. 

- Decret 167/1985, de 23 de maig, pel qual es determina el procediment per a l'autorització dels establiments 
dedicats a la pràctica del càmping. 

     -      Decret 55/1982, de 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest 

fi. 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE  

 
· Criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano  
Real Decreto 140/2003 (BOE 21/02/2003)  
. Texto refundido de la Ley de aguas  
Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01)  
. Ordenació, gestió i tributació de l'aigua 
Llei 6/1999 (DOGC 22/07/99) 
. Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua  
Ordre 28/07/1974 (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)  
. Reglament general del servei metropolità d'abastament domiciliari d'aigua a l'àmbit metropolità 
Aprovat definitivament el 2 d'octubre de 2003  
 
Hidrants d'incendi 
 
. Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91  
Decret 241/1994 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)  
. Norma Bàsica de l'Edificació "NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios  
Real Decret 2177/1996 (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )  
. Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios 
Real Decret 1942/1993 (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
 

XARXES DE SANEJAMENT  
 
. Reglament dels serveis públics de sanejament  
Decret 130/2003 (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)  
. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes 
Reïal Decret-Llei 11/1995 (BOE núm. 312 de 20/12/1995)  
. Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones  
Ordre 15/09/1986 (BOE núm. 228 de 23/09/1986)  

 
Àmbit municipal o supramunicipal  

 
. Reglament metropolità d'abocaments d'aigües residuals 
Àrea metropolitana de Barcelona(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)  
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. Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol V: Sanejament d'aigües residuals i 
pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d'errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)  

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT  

 
. Sector d'Hidrocarburs 
Llei 34/1998 (BOE 7/10/1998) 
. Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles  
Decret 2913/1973 (BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)  
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975)  
. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Ordre 18/11/1974 (BOE núm. 267 de 8/11/1983)  
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos”.  
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC)  
. Ordre 9/03/1994 es modifica l'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994)  
. Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998)  
. Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo  
Real Decret 1085/1992 (BOE núm. 243 de 9/10/92)  
. Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo 
Ordre 29/01/1986 (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d'errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 
 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA  
 
Sector elèctric 
 
. Sector elèctric  
Llei 54/1997  
. Es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d'instal·lacions d'energia elèctrica  
Real Decret 1955/2000 (BOE 27/12/2000)  
Correcció d'errades (BOE 13/03/2001) 
. Reglament de subministrament elèctric  
Decret 329/2001 (DOGC 18/12/2001)  
 
Alta Tensió 
 
. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión  
Decret 3151/1968 (BOE núm. 311 de 27/12/1968, c orrecció d'errors BOE núm. 58 de 8/03/1969  
 
Baixa Tensió 
 
. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)  
 
Enllumenat públic  
 
. Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient  
Llei 6/2001 (DOGC 12/06/2001) 
. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior  
R.D. 842/2002 (BOE núm. 224 18/09/2002)  
. Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior  
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 
. Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Alumbrado exterior  

 
- XARXES DE TELECOMUNICACIONS  

 
·Especificacions Tècniques de les normatives: 
- NP-PI-001/1991 CTNE "Redes Telefónicas en urbanizaciones y poligonos industriales"  
- NT-f1-003/1986 CTNE "Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales" 
- Acord UNESA- CTNE " Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos" 
 
. Plec de condicions de LOCALRET 
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III CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 
 
 
El present Pla Especial Urbanístic defineix les obres i instal.lacions necessàries per a dotar dels serveis adequats al càmping. 
 
Als projectes d’urbanització es detallarà el disseny i càlcul de les xarxes de serveis així com la resta d’especificacions 
necessàries. 
 
 
III.1 VIALS 
 
La xarxa es projecta d'acord amb les previsions fixades als esquemes dels plànols d'aquest Pla Especial i s'executarà amb els 
criteris de disseny i materials que s'indiquin a la documentació tècnica del Projecte d'Urbanització corresponent a partir de les 
directrius que determinin els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura i d’Enginyeria.  En descriure l'ordenació de la proposta 
s'ha fet esment al viari que l'estructura i dels materials previstos per a la urbanització. 
 
 
III.2 ESPAIS VERDS 
 
Per una banda cal dir que en el projecte d'urbanització es tindran en compte els recorreguts de vianants i estances amb 
paviments tous de saulò ben compactats i amb ús d'estabilitzadors orgànics o paviments de gespa tipus prat amb plaques 
d’HDPE reciclat o d'altres sistemes alternatius en cas de requerir-se la protecció de la superfície enjardinada. Les àrees 
enjardinades s'urbanitzaran amb espècies arbòries autòctones o adaptades climàticament i compatibles amb les existents, 
presentant el paisatge. 
 
A les zones enjardinades s'hauran de plantar  espècies vegetals que assegurin un tapis verd de reduït consum hídric i, en la 
mesura del possible, proveint sistemes automàtics de reg, reutilitzant aigües pluvials. En combinació amb les anteriors zones 
es disposaran superfícies de sauló amb vegetació. 
 
 
 
III.3 ABASTAMENT D’AIGUA 
 
El Pla Especial preveu una estimació del consum d’aigua previst i la proporció d’utilització d’aigua dels pous. 
 
De moment, el càmping disposa de 2 pous, un d’aigua utilitzada per a captació d’aigua potable i un altre d’aigua utilitzada per 
al reg.  
 
D’acord al present Pla Especial no es preveu un increment d’usuaris i per tant es determina el càlcul del consum d’aigua 
previst en funció del comptadors dels pous existents. 
 
El consum d’aigua del càmping Oasis Mar és d’uns 11.865 m3/any dels quals un 46 % correspon al pou destinat a la captació 
d’aigua potable i un 54% al pou destinat a captació d’aigua per al reg. 
 
El volums d'aigua s'han calculat a partir dels comptadors dels pous. 
 
Es presenta com a documentació annexa el projecte redactat per Ecoburó Ingeniería Industrial y Medioambiente en relació a 
la concessió d'aigües subterrànies i als cabals i característiques dels pous i de les bombes d'extracció. 
 
 
III.4 XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
El Pla Especial preveu per al Projecte d'Urbanització les següents condicions: 
 
- Sistema separatiu.  Tindrà una canalització independent d'aigües de pluja que desguassarà directament i per 

gravetat als dipòsits de drenatge per a la seva reutilització i a la platja i al Barranc de la Pixerota.  

 
- Pel que fa a les aigües negres, en el projecte d'urbanització i d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals es fixaran 

totes les condicions de traçat i connexió, amb la realització de les obres existents necessàries que calgui per tal 
d’assegurar el correcte funcionament. 

 
Amb caràcter general la xarxa estarà protegida de: 
- Els residus sòlids, els gasos inflamables i/o explosius. 
- Les substàncies que puguin bloquejar la xarxa. 
- Les temperatures superiors a la màxima permesa de 40º 
- Els sulfats en proporcions superiors a 1.500 p.p.m. 

 
Es tindrà la precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres elements 
en suspensió, abans d’evacuar-les aigües a la xarxa hidrogràfica superficial. 
 
S'instal.larà, en cas que es requerís, un sistema de depuració o de bombeig a la xarxa de sanejament d'acord als 
requeriments de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
S’haurà de disposar, si resulta necessari, d’un sistema de pretractament i depuració en origen que haurà de permetre d’assolir 
els paràmetres d’abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i cabals) que resultin de les normes de 
gestió de l’estació depuradora corresponent i siguin fixats per l'Agència Catalana de l'Aigua, per ordenança municipal o per 
l’organisme a càrrec d’aquesta gestió. 
 
 
 
II.5 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 
 
El projecte d'Urbanització contemplarà la previsió de connexió a la xarxa elèctrica en baixa tensió existent que pertany a la 
companyia FECSA-ENDESA situada dins de l’àmbit, així com la utilització de grups electrògens per situacions d’emergència. 
 
Es preveu un grau d'electrificació mitjà de 8,8 Kw per a cada unitat d’allotjament i una potència instal.lada de 100 W/m2 per a 
les construccions que es poguessin dedicar a equipaments privats, dotacions, locals comercials, ... 
 
Per a l'enllumenat públic es fa una previsió de 5 Kw, recomanant-se la utilització de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, 
per tal de fer més sostenible el consum i el manteniment posterior.  Pel que fa a la zona del parc es proposa la il.luminació a 
base d’halogenurs.  A aquesta potència cal afegir-hi una previsió de 10 Kw per les estacions de bombament. 
 
Les làmpades disposaran d’un sistema de doble nivell, de reducció de flux i estabilitzador de tensió, per tal de garantir l’estalvi 
energètic. Als efectes dels càlculs de les línies s’haurà de tenir en compte una caiguda de tensió màxima de l’1%. 
 
Totes les línies de la xarxa elèctrica i d’enllumenat aniran soterrades. 
 
 
III.6 PRE-INSTAL.LACIÓ TELEFÒNICA, TELECOMUNICACIONS I DE GAS 
 
Es preveu la instal.lació de cambres soterrades de connexió per a la rebuda de les futures escomeses de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 
 
Les conduccions per línies es disposaran també soterrades pels vials. 
 
Es disposarà d’una xarxa privada existent de gas propà.  Es preveu que en la urbanització s'incorpori una xarxa de 
subministrament de gas natural.  
 
Les xarxes de serveis de telefonia, telecomunicacions i de gas aniran soterrades. 
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III.7 CONTENIDORS RSU I RSL 
 
Tant per a la recollida dels residus sòlids urbans (fracció orgànica) RSU i rebuig, com per la recollida selectiva (paper, vidre i 
plàstics) RSL, es preveuran amb un sistema soterrat segons el model aprovat i emprat al municipi de Mont-roig del Camp. Es 
situaran pròximes a l’accés, a la zona qualificada de VLP i enfront de la zona qualificada de VD.2,  i fàcilment accessibles per 
a facilitar-ne la recollida als serveis municipals. 
 
III.8 ABOCAMENT DE LES AIGÜES PLUVIALS AL BARRANC DE LA PIXEROTA 
 
D'acord al plànol O.5 d'Esquemes de serveis (proposta orientativa), es preveu conservar les dues sortides d'aigües pluvials 
sobrants de dos vials del càmping al Barranc de la Pixerota. Aquestes garantiran que les aigües evacuades no provoquin 
erosió ni desplaçaments de materials pel que s'haurà de controlar el nivell d'evacuació i la velocitat de circulació de l'aigua. 
S'evacuaran les aigües arran del nivell inferior del barranc i la diferència de nivell es resoldrà amb un drenatge de graves. 
 
III.9 MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
Es conservaran les clapes d'arbrats originàries en tots els àmbits i en especial als pins ubicats a primera línia de mar, 
substituint paulatinament les espècies al·lòctones per autòctones, utilitzant patrons de plantació irregulars i similars a les 
formacions vegetals de l'entorn. Per tal de potenciar el seu valor de reductors de l'impacte de l'onatge i temporals així com la 
imatge pròpia de vegetació mediterrània. 
 
Pel que fa a la nova zona d'aparcament, s'hi plantarà vegetació autòctona com ara olivers o garrofers. 
 
En relació a la tanca perimetral, estarà formada per muntants de fusta i filat metàl·lic, buscant la màxima transparència i 
lleugeresa, sense cap tipus de muret base. Als llocs on estigui més exposada visualment, es plantarà vegetació arbustiva 
autòctona, per tal d'aconseguir el grau d'opacitat i/o privacitat que es desitgi. Es tracta de crear un filtre visual i no una barrera 
lineal contínua que resultaria artificial i contrària a la integració desitjada. Cal tenir especial cura al tram de separació entre el 
camí de ronda paral·lel a la platja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ  
 
IV.1 ESTIMACIÓ DE COSTOS D’OBRES I SERVEIS 
 

Es fa una estimació dels costos d’execució de les obres d’urbanització dels sòls qualificats de sistema xarxa de camins rurals 
(Clau B.3) en aplicació dels preus d’execució material: 

  

Capítol u Descripció Preu € Amidament Total € 
01 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, 

piconatge i compactació del 95 % PM amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió 

0,91€ 557,96 m2 507,74€ 

03 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM, amb un 0,6% del pes 
barrejat amb estabilitzador orgànic sobre 15 cm 
de capa drenant. 

40,5 € 57 m3 2.308,50€ 

04 u Aparcament en forma de “U” invertida (Unitat = 
capacitat per a 2 bicicletes) 

115 € 6 u 690,00 € 

05 u Senyalitzar a banda i banda del pas soterrat de 
la via de ferrocarril la presència de que  
es tracta d’un espai de convivència on tenen 
prioritat els modes no motoritzats. 

215 € 2 u 430 € 

06 u Senyalitzar a banda i banda del pas soterrat de 
la via N-340 la presència de que es 
tracta d’un espai de convivència on tenen 
prioritat els modes no motoritzats. 

215 € 2 u 430 € 

07 u Senyalitzar l’accés al càmping des de la rotonda 
de la N-340  (la competència 
d’aquesta actuació correspon a la Direcció 
General de Carreteres). 

215 € 1 u 215 € 

08 u Senyalitzar el vial d’accés al càmping com a 
zona 30 amb convivència amb vianants i 
bicicletes.  

215 € 2 u 430 € 

09 u Senyalització horitzontal i vertical de pas per a 
vianants a la carretera  i instal·lació de pal de 
parada, sense marquesina, inclòs la informació. 

400 € 4 u 1600 € 

10  Imprevistos   800 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 7.411,24€ 
6% Benefici Industrial 444,67€ 
13% Despeses Generals 963,46€ 
TOTAL 8.819,37€ 
18% IVA 1.587,48€ 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 10.406,85€ 

 

 

Al present quadre  es contemplen els costos en matèria de seguretat i salut i els costos en concepte d’honoraris de tècnics i 

les taxes per a visats i permisos d’obra. 

 

Aquest pressupost s'actualitzarà en funció de les condicions i prescripcions establertes pels informes sectorials, si s'escau. La 

garantia del 12% de les obres d'urbanització s'establirà en base al pressupost definitiu. 
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IV.2 PLA D’ETAPES I EXECUCIÓ DEL PLA ESPECIAL 

 

Es fixa una etapa única de quatre anys a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del Pla Especial per tal de deixar les 

instal.lacions i l’activitat en perfecte estat de funcionament. 

 

Amb anterioritat a sis mesos a comptar a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del present Pla Especial, el promotor 

sotasignant es compromet a presentar els projectes d’activitat de les instal.lacions que no es modifiquen i els propietaris dels 

sòls sotasignants a formalitzar les cessions de sòls públics en el moment que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ho 

requereixi. 

 

 

IV.3 CARÀCTER I AGENT DE LES ACTUACIONS (Garantia de compliment de les obligacions concretes Art. 102 

Llei d’Urbanisme D.L. 1/2010 i requisit per a la publicació de l’aprovació definitiva Art. 107.3 Llei 

d’Urbanisme). Compromisos. 

 

La urbanització, exceptuant aquells sistemes que executi l’administració, correrà a càrrec del promotor del pla i segons el 

pressupost definitiu del projecte d’urbanització. Caldrà que es presenti davant l’Ajuntament de Mont-roig del Camp una 

garantia de 12% del cost de les obres d’urbanització com a requisit per la publicació de l’acord de l’aprovació definitiva del Pla 

Especial Urbanístic. 

 

El propietari sotasignant manifesta que actua com a promotor del present planejament derivat, i es subjecta a les condicions 

que s’estableix a l’article 130 i concordants de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) i a les particulars especificades 

en el present document i assumeix tots els compromisos. 

 

Promotor del Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del càmpings “Oasis Mar” existent: 

 

CAMPING OASIS MAR, S A 

Carretera N-340 kM.1139 

    43892 Mont-roig del Camp 

C.I.F: A-43225630 
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 V LLISTAT DE PLÀNOLS  

 

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ: 

 

I.1 Localització en l’àmbit territorial            E: 1/15.000 

I.2 Fotografia aèria          E:   1/2.000 

I.3 Qualificacions urbanístiques d’acord al planejament  vigent     E:   1/1.000 

I.4 Aixecament topogràfic. Estat actual de les edificacions. Límit de l’àmbit    E:   1/1.000 

I.5.a Perfils longitudinals i transversals del terreny d’acord a l’estat actual  

I.5.b Perfils longitudinals i transversals del terreny d’acord a l’estat actual  

I.6 Esquemes de serveis existents        E:   1/1.000 

I.7 Esquemes de serveis existents        E:   1/1.000 

I.8 Estructura de la propietat         E:   1/1.000 

 

 

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: 

 

O1. Ordenació orientativa         E:   1/1.000 

O2. Qualificació urbanística del sòl        E:   1/1.000 

O3. Seccions de la proposta         E:      1/800 

O4. Indicació de gàlibs i paràmetres urbanístics de les edificacions    E:   1/1.000 

O5. Esquemes de serveis. Proposta orientativa       E:   1/1.000 

O6. Esquemes de serveis. Proposta orientativa       E:   1/1.000 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
                       Mont-roig del camp, 5 de setembre de 2010 
 
 
 

                            
  Jofre Roca Calaf, arquitecte 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
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VI. DOCUMENT COMPRENSIU. COMPLIMENT ART. 8 DEL DECRET LLEI 1/2010, DE 3 D’AGOST,  
 PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME. 
 

 

VI.1 Descripció de la proposta 
 

Al present Pla Especial Urbanístic s’estableix un model d’ordenació asserenat, amb voluntat d’integrar la major part possible 

de les zones edificades, sostenible i respectuós amb el seu entorn; amb una màxima cura en aspectes mediambientals i 

paisatgístics i de preservació dels valors naturals. Utilitzant el paisatge i l’arbrat com a instruments ordenadors.  

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 51 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en quant a les directrius  per a les llicències 

d’edificació en sòl no urbanitzable, els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions 

seran els propis de l’àmbit territorial on s’emplacen. En la normativa urbanística del present Pla Especial s’estableixen les 

mesures adequades per a garantir-ho. També es planteja la utilització de cobertes-aljub ecològiques. 

 

Es planteja una urbanització sostenible, potenciant els valors naturals de l’entorn per assolir un càmping de primera categoria, 

pretenent absorbir un turisme de qualitat i respectuós amb el medi natural. Es pretén mantenir el caràcter poc urbanitzat del 

càmping existent, potenciant-ne els seus valors paisatgístics, de manera que resti el més integrat possible als sòls no 

urbanitzables on s'emplaça. Es pretén atraure clients que en valorin més l'estat natural de les instal.lacions que el nombre de 

serveis oferts. Aquesta és la línia de ruta establerta, creient que en un futur, amb la preservació del medi natural, les àrees 

més verges i amb menor grau d'urbanització representaran un bé escàs, apreciat i sol.licitat. Serà als projectes d'urbanització i 

de reforma de les intal.lacions existents on es podrà incidir amb major grau en aquest sentit. 

 

Es dotaran totes les parcel.les dels serveis necessaris (subministrament d’aigua potable, xarxa de desguàs i d’electrificació) i 

un servei de comunicació inalàmbrica wifi a tot el càmping. Es construiran contenidors soterrats i es realitzarà una recollida 

selectiva dels residus, s’utilitzarà energia solar tèrmica, s’aprofitaran les aigües pluvials pel reg i s’utilitzarà arbrat autòcton. 

 

Cal establir un disseny i criteris unitaris per a tots els elements de la urbanització tals com senyals, fonts, papereres, bancs, 

lluminàries, jardineres, ... La protecció solar es realitzarà amb l’arbrat.  

 

Totes les edificacions i serveis es concentren majoritàriament paral.leles al límit nord-ponent, deixant la resta del càmping 

lliure d'edificacions. 

 

L’ordenació s’estableix a partir de les preexistències. A la zona propera a la platja, els vials privats existents estan disposats 

en direcció a la platja. Aquesta orientació i esquema diagramàtic en forma de pinta de la parcel.lació es considera correcte. 

L’usuari quan surt o entra de la seva parcel.la gaudeix d’una perspectiva directa a la platja. Tot i així, el present Pla Especial 

incorpora una ordenació orientativa de la redistribució de vials i parcel.les en la zona d’acampada que s’ajusta a les 

dimensions necessàries per a un càmping de 1a categoria d’acord a les normatives sectorials i s’unifiquen les alineacions i 

amplades dels carrers (plànol núm. O.1 d’Ordenació Orientativa). En projectar aquesta nova distribució s’ha tingut en compte 

de modificar en el menor grau possible l’ordenació existent. Els vials s’urbanitzaran a partir de paviments tous garantint una 

preservació del medi i una ampla connectivitat entre el litoral i els sòls no urbanitzables veïns i es mantindran les oliveres i 

garrofers existents. Aquests paviments tous seran preferentment enjardinats a base de gramínies autòctones de baix consum 

hídric i protegits amb plaques d’HDPE reciclat o altres sistemes si fos necessari protegir les àrees enjardinades del pas de 

vehicles. El càmping com un extens tapís verd enjardinat, tot verd a la primavera i variable d’acord a la resta d’estacions. 

L’aparcament només s’utilitzarà esporàdicament i es procurarà que quan no hi hagi vehicles romangui el més natural possible.  

 

Es mantenen pràcticament la majoria de les edificacions existents. S'hi preveu una rehabilitació integral. S'ordenen els gàlibs 

d'aquestes per a donar major flexibilitat d'ús i de disseny. Apareix, només, un nou volum edificat per al nou edifici de serveis 

de recepció dignificant l'entrada i amb la intenció de facilitar  la gestió de les tramitacions. 

 

Es preveu la construcció de sistemes de drenatge de les aigües de pluja, tenint en compte que la part més baixa del càmping 

és inundable d’acord al plànol del Pla d’emergència especial per a inundacions (INUNCAT). 

 
 
VI.2 Concreció del termini de suspensió de llicències i de tramitació de procediments 
 

Es proposa la suspensió de llicències i de tramitació de procediments a l’àmbit de la modificació fins a l’aprovació definitiva del 

present Pla Especial. 

 

Contra la suspensió de llicències, que és una resolució que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des de 

la publicació de l’acord d’aprovació d’aquesta. Alternativament i de forma potestativa, procedeix interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que va dictar aquesta resolució, en el termini d’un mes des de la publicació d’aquest article. 

 

 
VI.3 Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i d’identificació de l’àmbit (S1) 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII RELACIÓ DE PARCEL·LES. NOTES SIMPLES DEL REGISTRE DE PROPIETAT 
 















  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
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