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1. Presentació 

1.1. Introducció 

Per encàrrec de la Diputació de Tarragona, LA LLENA ambiental, Serveis i Projectes SCP amb 
NIF E-25506809, realitza aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental (en endavant, ISA), per 
avaluar les afeccions sobre el medi que potencialment poden derivar-se de l'aprovació i 
desplegament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant, POUM), prevenir els 
impactes dels creixements previstos i definir i analitzar l’estratègia envers el 
desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit del seu terme. 

Aquest ISA és part de la documentació necessària per a completar la tramitació del POUM, 
atenent al mandat de l’art. 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei de 
la Llei d’urbanisme i l’art. 9 de la Llei 9/2006, d’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient. L’ISA també és part de la documentació necessària per a 
completar la tramitació del POUM, atenent al mandat de l’art. 59 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, 
LU). 

L’ISA se sotmet a informació pública junt a la resta de documentació del pla i és enviada 
junt a la mateixa a tots els organismes a consultar en el procés. Abans de l’aprovació 
provisional per part del municipi, la versió revisada, si s’escau, de l’ISA i la Memòria 
Ambiental s’hauran de trametre junt a la resta de documentació del pla a l’Oficina Tècnica 
d’Avaluació Ambiental (en endavant, OTAA) del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (en endavant, DMAH) per a que emeti el corresponent informe. 

En resum, la redacció d’aquest informe respon fonamentalment a l’esperit de la nova llei 
d’Urbanisme que preveu la necessitat que l’exercici de les competències urbanístiques ha 
de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

1.2. Antecedents 

El municipi de Renau disposa de Normes Subsidiàries de Planejament Municipal 
aprovades definitivament en data de 9 d’octubre de 1985. 

La revisió del planejament i la tramitació per a la redacció de la nova figura, el POUM 
s’inicia l’any 2005 a càrrec dels Serveis Territorials d’Urbanisme a petició de l’Ajuntament 
de Renau1. Aquesta revisió del planejament vigent ve motivada perquè: 

a) El sòl residencial urbanitzable s’ha anat esgotant i es fa necessari preveure sectors 
que puguin atendre les necessitats de lleuger creixement i consolidació que el 
municipi ha experimentat aquests darrers anys. 

b) La necessitat de refondre en un document, la Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries tramitades i aprovades i el Pla Especial de protecció i ordenació del 
poblat de Peralta. 

c) La regulació vigent no permet distingir entre diferents àrees de sòl no urbanitzable, 
sense que es pugui atendre als diferents usos vocacionals, les capacitats agrícoles o 
forestals, i els valors naturals, històrics i paisatgístics que té cada àrea del terme. 

d) La necessitat de facilitar el desenvolupament dels àmbits mes pròxims al nucli, 
reajustant petits aspectes que les Normes subsidiàries no havien contemplat i caldria 
esmenar. 

e) Incorporar algunes iniciatives i millores. 

                                                 
1 Cal agrair les aportacions i testimoni oral de gran valor per a la redacció d’aquest informe a 
Josep Maria Rull Amat (1921), de cal Gran, últim pagès, últim caçador i últim agutzil de Renau, 
memòria viva del poble. 
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1.3. Marc legal 

En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de 
tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l’art. 3 LU on es 
defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’estableix que l’exercici de les 
competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible. Aquest ISA s’ha realitzat d’acord al conjunt de normativa amb incidència 
ambiental i més concretament, en base a l’observança de la LU i el Reglament que la 
desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol, en endavant, RLU) i més específicament 
regula la figura d’avaluació ambiental adequada al POUM (art. 70). 

1.4. Contingut i metodologia de l’ISA 

El contingut de l’ISA en referir-se a un Pla Urbanístic remet fonamentalment als requisits que 
es formulen en relació a la documentació ambiental de l’art. 70 del Reglament de la LU. 
Aquest ISA analitza les condicions de partida que han d’orientar les esmentades previsions i 
que, el DMAH –junt a la Memòria Ambiental- podrà examinar abans de redactar el 
corresponent informe on es resoldrà la idoneïtat de la proposta futura i si cal, les mesures 
correctores, preventives o compensatòries escaients. Específicament, la seva estructura i 
contingut és la següent: 

MEMÒRIA 

 Presentació, objectius i marc legal [art. 70 a) 2-3]. Introducció, definició dels objectius 
del pla i objectius ambientals, adaptació a la normativa general i sectorial. 

 Descripció del pla [art. 70 c) 1]. Característiques del planejament que es proposa 
quant a classificació de sòl, qualificació, etc. 

 Descripció del medi [art. 70 a) 1]. Inventari ambiental i característiques del medi físic, 
biòtic, perceptiu i socioeconòmic del municipi. 

 Diagnosi ambiental del territori [art. 70 c) 2]. Anàlisi ambiental dels principals vectors i 
aspectes relacionats amb el medi ambient al municipi, detecció d’impactes actuals i 
potencials, àrees de risc, de protecció i conservació, etc. 

 Avaluació de les alternatives [art. 70 b), 70 c) 2]. Descripció i anàlisi de les alternatives 
i justificació de l’ordenació proposada per als diferents sectors de creixement 
residencial i industrial. 

 Identificació i avaluació dels impactes significatius [art. 70 d)]. Identificació dels 
aspectes del pla amb un impacte significatiu potencial sobre l’entorn 

 Criteris i mesures per al planejament urbanístic sostenible [art. 70 c) 3]. Expressió de les 
mesures ambientals d’aplicació directa i recomanacions i condicionats que es 
proposen.  

 Síntesi i avaluació global [art. 70 e-f)]. Ressenya dels objectius i criteris ambientals i 
explicació justificada de l’avaluació global del pla. 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 

1.5. Perfil ambiental del municipi 

En el POUM, cal especificar el perfil ambiental del municipi en relació amb el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti, en una fase 
posterior, de comparar-lo amb el perfil anàleg resultant de l’ordenació plantejada, com 
a element bàsic de la seva avaluació ambiental. En aquest cas s’incorporen indicadors 
quantitatius (sobre consum, estalvi i reutilització de recursos, sòls transformats o protegits, 
prevenció o correcció de la contaminació, etc.), que facilitaran la verificació posterior 
del compliment quant a la nova ordenació resultant. Els anomenem indicadors de 
referència i es relacionen a la taula següent abans del pla: 
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Taula 1. Indicadors que conformen el perfil ambiental del municipi. 
Superfície per habitant (segons cens 2005. IDESCAT) de sòl urbà + urbanitzable + ocupat per sistemes 
generals en sòl no urbanitzable 
608 m2 
Superfície d’espais lliures i zones verdes per habitant (segons cens 2005. IDESCAT) 
64,73 m2 
Superfície d’equipaments per habitant (segons cens 2005. IDESCAT) 
83,90 m2 
Percentatge d’habitants de zones d’ús principal residencial situades a menys de 500 m dels serveis 
urbans bàsics 
100% 
Superfície de sòl no urbanitzable de protecció ambiental 
513,62 Ha 
Superfície, per usos dominants, de sòls urbans i urbanitzables situats en zones inundables i altres zones 
de risc 
0% 
Consum d’aigua d’abastament per habitant 
94 l/hab/dia 
Percentatge d’aigües residuals urbanes depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat 
legislativament establerts 
0% 
Volum d’aigua (residual i de pluja) reutilitzada en els sòls urbans, per habitant (equivalent a 25 m2 de 
sostre residencial admès) 
0% 
Percentatge energètic de producció local en relació al consum total en el municipi (electricitat, gas 
natural, ...) 
0% 
Quantitat de tones de CO2 emeses a l’atmosfera per habitatge en l’àmbit objecte d’ordenació (a 
18.000 KW de consum anual d’electricitat (kWh))2 
8,9 TM/habitatge x 46 habitatges principals i no principals (IDESCAT. 2001)= 409,4 
Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns 
0% 
Percentatge de l’enllumenat públic adaptat a les condicions de la Llei 6/2001 
0% 
Percentatge de la xarxa viària urbana adaptada per a la recollida selectiva de residus 
0% 
Percentatge de sòl d’ús majoritàriament industrial destinat al reciclatge i tractament dels residus 
industrials 
0% 

Tipus d’hàbitats existents al municipi i superfície ocupada per cadascun Ha 
Estanys (i embassaments) de terra baixa i l'estatge montà, incloent, si és el cas, les 
formacions helofítiques associades 

26,810428 

Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació llenyosa densa 1,232394 
Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 79,766742 
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (Globularia 
alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa 

237,812099 

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium 
lucidum (espunyidella blanca),.. xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i baixa 
muntanya mediterrània 

28,251009 

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

11,649934 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb 
ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis).., de 
contrades marítimes càlides 

47,610504 

Tamarigars, de sòls salobrosos 10,644506 
Canyars de vores d’aigua 9,093738 

                                                 
2 A partir del càlcul que disposa el web del DMAH (www.gencat.cat/mediamb/) segons una 
estimació per famílies de tres membres al nombre d’habitatges principals i no principals que figura 
a l’IDESCAT per a l’any 2001 

http://www.gencat.cat/mediamb/
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Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), 
d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua) 

90,407195 

Vinyes 254,222354 
Camps d'avellaners(Corylus avellana) 23,935281 
TOTAL 821,436184  

Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de cada tipus d’hàbitat     22,82 Ha 
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2. Determinació dels requeriments ambientals significatius del pla 

2.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants. Medi físic 

2.1.1. Situació i característiques generals 

El municipi de Renau es situa pel sector nord de la comarca del Tarragonès, ja al límit 
amb l’Alt Camp. El municipi s’estén a partir del marge dret del Gaià, el qual defineix el 
límit sud del terme. Renau limita a l’E amb Vilabella (Alt Camp), al N amb Nulles (Alt 
Camp), a l’O amb La Secuita i el Catllar i al S amb Vespella de Gaià. 

La orografia del municipi és ondulada, assolint cotes que van des dels 120 als 200 m 
d’altitud. Aquesta orografia ondulada pren pendents més acusades al sector sud del 
municipi, definint els costers que encaixen el riu Gaià. Aquesta zona del municipi és 
drenada per la riera de Renau, on hi desemboca el torrent de Peralta i el torrent de la 
Rasota, que desemboca en el riu Gaià com la riera de Renau. 

Destaca a la part oest del municipi l’antic nucli medieval de Peralta, recuperat per un 
particular mitjançant un Pla especial urbanístic. 

Taula 2. Característiques del municipi (2006). 
Municipi Comarca Superfície Habitants Densitat Altitud nucli 
Renau Tarragonès 8,2 km2 88 10,7 hab./km2 175 m 

Font: IDESCAT (2007). 

2.1.2. Climatologia 

Com a resultat de la seva orografia, l’Alt Camp i el Tarragonès, i en conseqüència el 
municipi de Renau, ubicat a cavall d’aquestes dues comarques, presenta un clima suau i 
moderat, típicament mediterrani, tot i que diferenciat entre la zona plana i la zona més 
muntanyenca a llevant de la riba del Gaià, llindant amb Vespella. Les muntanyes 
protegeixen la plana dels vents de l’interior, alhora que la plana es resguarda i rep les 
influències de la proximitat del mar. La seva mediterraneïtat, juntament amb l’orografia i el 
tipus de sòl, conforma una conca del Gaià de règim fluvial poc abundant que, no obstant, 
pot aportar gran quantitat d’aigua quan hi ha pluges torrencials. 

A partir de les dades del SMC a l’estació més propera (Vila-rodona), situada a 9 km, de la 
pluja recollida en el període s'observa que la precipitació anual estaria a l’entorn dels 460 
mm. En general, la primavera i la tardor per aquest ordre, són les estacions més plujoses, i 
estiu i hivern les més seques. Els episodis de neu són escassos. La temperatura mitjana està al 
voltant dels 16ºC mentre que la mitjana de les temperatures màximes i mínimes estaria al 
voltant dels 22 i 11ºC, respectivament. El mes més fred és el gener, tot i que el clima hivernal 
també es nota al desembre i febrer, mesos en què la mitjana és de 9ºC i no és estrany 
arribar baixar dels 0ºC. De fet, són habituals uns 10 dies de glaçada a l’any. A l’estiu en 
canvi, les temperatures poden ratllar els 38ºC tot i que les temperatures màximes de mitjana 
no superen els 30ºC.  

Les precipitacions també es veuen influïdes per l’orografia i és per aquest motiu que la 
majoria apareixen pel cantó mediterrani. Els vents més habituals són el serè, de component 
O, sec i fred, usual a l’hivern i a partir de finals de maig i fins a primers de setembre, la 
marinada, de component S i més humida que bufa des de mig matí fins a mitja tarda. A 
l’estiu també bufa un vent càlid del sud. La humitat relativa mitjana és moderada, del 74%, i 
la irradiació global mitjana diària és de 15,6 MJ/m2, una dada baixa en el context de les 
comarques de Tarragona. 
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Taula 3. Sèrie climàtica 1999-2003. 
Vila-rodona (Alt Camp) 1999 2000 2001 2002 2003 Mitjana 
Precipitació total acumulada (mm) 280,4 421,6 462,6 540,6 574,4 455,9 
Temperatura mitjana (°C) 15,8 16,2 16,0 15,8 16,2 16 
Mitjana de temperatures màximes (°C) 21,6 22,0 22,0 21,7 22,6 22 
Mitjana de temperatures mínimes (°C) 10,8 11,3 11,0 10,9 11 11 
Temperatura màxima absoluta (°C) 35,8 37,6 38,5 35,2 39,8   
Data de temperatura màx. absoluta 25/08 24/08 01/08 22/06 14/08  
Temperatura mínima absoluta (°C) -2,0 -0,8 -3,1 1,3 -2,8   
Data de temperatura mín. absoluta 31/01 24/01 15/12 17/02 17/02  
Velocitat mitjana del vent (m/s) 3,5 3,1 2,7 2,6 2,5 2,9 
Direcció dominant N N N N NW N 
Humitat relativa mitjana% 68 71 69 72 91 74 
Irradiació global mitjana diària (MJ/m2)   16,9 15,7 14,2 15,4 15,6 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya (DMAH). 

2.1.3. Geomorfologia i geologia 

a) Geomorfologia 

El terme municipal de Renau, s’emmarca decantat cap a llevant, a la part central de la 
Depressió Reus- Valls, plataforma sedimentària d’origen quaternari que constitueix una 
de les grans unitats de relleu del territori Catalanídic. Aquesta Depressió, popularment 
anomenada camp de Tarragona, té una extensió d’uns 560 km2 i està delimitada pel mar 
i els relleus perifèrics formant un semicercle. El Camp es disposa talment una ferradura 
oberta cap al mar amb un seguit d’elevacions que fan part de la serralada pre-litoral: les 
serres de Vandellòs, Tivissa i Llaberia al S, les serres de Pradell i l’Argentera i el massís de 
Prades a ponent, i pel N, la serra de Miramar, els Coma-verds, Montagut i Ancosa i el 
Montmell. Aquest darrer massís i les estribacions que davallen cap al S amb l’arc 
mesozoic de Garraf- Bonastre, tanca el Camp per ponent fins a assolir els relleus litorals 
cenozoics formats per argiles i limonites que hi ha al NE de Tarragona que aboquen a la 
línia de costa.  

Al terme de Renau, les característiques del relleu geogràfic de la zona se circumscriuen més 
a la comarca de l’Alt Camp que del Tarragonès i més concretament al marge dret del Gaià 
amb un modelatge divers i on les plataformes situades al peu del bloc del Gaià formen un 
graó en el que s’endinsen els barrancs i torrents que desaigüen al riu esmentat. En concret, 
Renau es pot dividir, des del punt de vista geomorfològic, en dues grans zones: 

a. Zona nord – Camp de Tarragona. 
Aquesta àrea presenta una superfície bastant planera, amb lleus pendents i una 
morfologia ondulant. És la zona dedicada a l’agricultura. 

b. Zona sud – Costers del Gaià.  
La zona sud del municipi, per sota del nucli de Renau, és de pendents bastant més 
acusades en direcció al riu i el pantà de Gaià, que actua com a límit sud del terme. És 
una zona eminentment forestal i solcada fortament pels torrents de Renau, Peralta i la 
Rasota que desemboquen en el riu Gaià. 

 
Taula 4. Alçades del terme municipal. 

 
Alçades Ha % 
< 125 m 118,53 14,43 
125 - 150 m 134,82 16,41 
150 - 175 m 312,39 38,03 
175 - 200 m 193,41 23,55 
> 200 m 62,19 7,57 

14%

16%

38%

24%

8%
<125

125-150

150-175

175-200

>200

 

        Font: DMAH. 
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Taula 5. Pendents del terme municipal. 

1% 10%

29%

40%

20%
<2

2-5.

5-10.

10-20.

>20

 

 
Pendents del terme Ha % 
<2 9,99 1,22 
2-5 83,07 10,11 
5-10 240,75 29,31 
10-20 323,19 39,34 
>20 164,34 20,01 
Font: DMAH. 

 

b) Geologia i sòls 

El terme de Renau, està caracteritzat per la presència de tres litologies, i especialment per 
argiles i graves i en molt menor grau per conglomerats. 

Quant a les primeres, s’inscriuen en el grup de les argiles blaves, molt plàstiques i amb 
intercalacions de sorres. Contenen nombrosos ostràcodes i lateralment i cap a la part 
superior passen a limolites i sorres argiloses (NMs). Les caldria circumscriure en un ambient 
sedimentari marí de mar tancat. 

Les graves agrupen els sediments quaternaris recents dipositats al fons de valls, rieres i 
dipòsits de peu de mont, tots ells de poca potència o entitat cartogràfica. La composició 
litològica depèn de l’àrea font i en general consisteixen en còdols més o menys rodats o 
angulosos en una matriu més o menys abundant de lutites. 

Finalment, els conglomerats són de color gris amb matriu argilosa sense cimentar. Els 
còdols que contenen són predominantment calcaris, però també n’hi ha de pissarra i 
lateralment passen a conglomerats amb matriu sorrenca (NMcg). La seva potència 
màxima és de 30 metres i formen part d’un ambient fluvio-torrencial. 

Tal i com es reflecteix al plànol 6, dins l’àmbit del municipi trobem les tres formacions 
geològiques descrites i que apareixen en el següent requadre: 

    Taula 6. Litologies dominants al terme municipal de Renau. 
Litologia 
predominant 

Superfície 
(Ha) 

% Epígraf Edat Època Era Període 

Argiles 477,17 58,1 NMas Serraval·lià-
tortonià 

Miocé 
mitjà-sup. 

Cenozoic Neogen 

Graves 
 

239,69 29,2 Q  Holocé Cenozoic Quaternari 

Conglomerats 104,58 12,7 NMca Aragonià-
vallesià 

Miocé 
mitjà-sup. 

Cenozoic Neogen 

Font: DMAH. 
 
Segons informació del DMAH, en l’àmbit d’estudi no es localitzen àrees d’interès geològic 
ni geotops inclosos en l'inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya. 

2.1.4. Qualitat de l’aire 

a) Índex Català de Qualitat de l'Aire 

Per valorar la qualitat de l'aire utilitzem l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) que es 
calcula sobre els nivells d'immissió dels contaminants SO2, NO2, PST, O3 i PM10 mesurats en 
les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). El valor de l'ICQA el determina el contaminant crític 
mitjà per a cada estació, contaminant que té el ICQA més baix. Quan més alt és l'índex, 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

11 

millor és la qualitat de l'aire, de forma que un ICQA=100 representaria una atmosfera 
totalment neta dels contaminants esmentats i valors negatius indicarien que alguna 
d'aquelles substàncies es troba en una concentració superior al límit admès. La presència 
de contaminants atmosfèrics està associada al nivell d’activitat antròpica (emissions 
industrials, vehicles, ...) i el grau d’assimilació i dispersió d’aquests. 

Tot i no disposar de mesures directes de la qualitat de l’aire a Renau, disposem de les dades 
d’una estació propera, Perafort, que es troba a una distància lineal de 5 km. Les dades 
d’aquesta estació durant el període molt recent mostren una qualitat globalment 
satisfactòria, amb un valor mitjà setmanal de 57. L'ICQA ha evolucionat sense gaire canvis al 
llarg de tot el període setmanal. Convé comentar que de totes les estacions que estan en 
funcionament, s’han donat valors negatius de l'ICQA diaris a 5 punts de mesurament: 

Taula 7. Valors de qualitat atmosfèrica a Perafort en el període 14/02/07 a 20/02/07. 

Resum diari 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 Resum 
setmanal 

ICQA màxim 67 90 68 87  86 87 90 
ICQA mitjà 67 90 68 87 0 86 87 81 
ICQA mínim 67 90 68 87 0 86 87 0 
Estacions amb incidè. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estacions amb dades 1 1 1 1 0 1 1 1 
SO2: Diòxid de sofre; NO2: Diòxid de nitrogen; PST: Partícules en suspensió totals; O3: Ozó; CO:  

MMonòxid de carboni; PM10: Partícules en suspensió (PM10). 
 

La mitjana de l'ICQA s’ha mantingut en nivells excel·lents durant el període. 

Taula 8. Nivells de qualitat de l'aire. 
Bona Millorable Pobra 
Excel·lent 
:75  ICQA < 100  
Satisfactòria : 
50  ICQA < 75 

Acceptable 
25  ICQA < 50  
Baixa : 0  ICQA < 25 

Deficient : -50  ICQA < 0  
Molt deficient : ICQA  -50 
 

 
Distribució dels valors 
diaris de l'ICQA per 
categories de qualitat 
de l'aire 
Excel·lent 66,7 % 
Satisfactòria 33,3 % 
Acceptable 0,0 % 
Baixa 0,0 % 
Deficient 0,0 % 
Molt deficient 0,0 %  

  

Distribució dels valors 
diaris de l'ICQA per 
contaminant crític 
SO2 0,0% 
NO2 100,0% 
PST 0,0% 
O3 0,0% 
CO 0,0% 
PM10 0,0%  

  

Distribució dels valors mitjans 
setmanals de l'ICQA per 
categories de qualitat de l'aire 
Excel·lent 100,0 % 0  
Satisfactòria 0,0 % 1  
Acceptable 0,0 % 0  
Baixa 0,0 % 0  
Deficient 0,0 % 0  
Molt deficient 0,0 % 0   

 

b) Ozó troposfèric 

L’estació d’Alcover, un xic més allunyada que l’estació de Perafort però que controla un 
nombre més alt de substàncies, realitza controls diaris de nivells d’immissió diverses 
substàncies contaminants i també per a l’ozó troposfèric (O3). Les dades obtingudes es 
mostren a continuació: 

Taula 9. Mitjanes horàries enregistrades el dia 26/02/2007 a l'estació d’Alcover. 
 SO2  (µg/m³) NO (µg/m³) NO (2 µg/m³) O3 (µg/m³) H2S (mg/m³) 

00:00 1 ** ** 81 1 
01:00 1 1 1 81 1 
02:00 1 ** ** 81 1 
03:00 2 1 1 82 1 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

04:00 2 1 1 82 1 
05:00 3 1 4 78 1 
06:00 2 1 4 79 1 
07:00 1 1 7 76 1 
08:00 1 1 4 78 1 
09:00 1 1 1 80 1 
10:00 1 1 4 77 1 
11:00 2 1 2 79 1 

Màxima 3 1 7 82 1 
Mitjana 1 1 3 79 1 
Mínima 1 1 1 76 1 

 

Actualment, els valors d’ozó (O3) en àrees rurals de Catalunya acostumen a girar al 
voltant dels 70 µg/m3, i si se supera el llindar dels 180 µg/m3 en una hora, cal informar a la 
població. Com veiem, a la zona estem lluny d’aquest valors. 
 
c) Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori 

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) són una eina que permet 
avaluar, d’una forma més global i comprensiva, la incidència dels contaminants emesos 
a l’atmosfera en una zona. S'ha d'entendre com un element de referència per a facilitar 
l’actuació en matèria de planificació i ordenació del territori i preservar i millorar la 
qualitat de l’aire. Actualment s’elabora a partir dels contaminants CO, SO , NOx i PST que 
es 

2

recullen a la xarxa d'estacions de control de la qualitat de l'aire de Catalunya, la Xarxa 
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

La funció d’aquests mapes és triple: dóna un coneixement dels valors d’immissió, perquè 
donen una informació més global dels valors d’immissió degut a què, per a la seva 
confecció, es fa servir modelització; faciliten la ordenació del territori ja que la valoració 
de la qualitat de l'aire és una eina per realitzar una planificació territorial; i permeten 
elaborar estratègies de sanejament ambiental atmosfèric atès que gràcies a la simulació, 
es disposa de models calibrats que permeten analitzar situacions futures i valorar la 
influència de la introducció en el medi de noves fonts emissores.  

Emissions 
Segons el tipus d'emissions, varia l'origen de les dades. Existeixen tres categories d’emissions:  

a) Industrials: L'emissió màssica s'obté de les dades dels diferents controls periòdics que 
es realitzen a les empreses. La recopilació d'aquestes dades es realitza per focus 
emissor i no per empresa. 

b) Degudes al trànsit: Es realitza una estimació per mitjà de factors d'emissió (CORINAIR - 
USEPA). Per l'estimació d'aquestes emissions és necessari diferenciar entre trànsit: 
- urbà: es calcula a partir del parc municipal d'automòbils i tipus de vehicles (gasolina, 
gas-oil, camions...). 
- interurbà: es calcula a partir de les dades d'aforament de carreteres (IMD). 

c) Domèstiques: Aquest grup el constitueixen bàsicament les calderes domèstiques. 
S'estimen les emissions a partir del consum dels diferents combustibles per comarques i 
es fa una repartició per municipi en funció de la densitat de població. 

Immissions 
Els valors d'immissions s'obtenen dels models de dispersió. Una vegada creat un inventari 
complet d'emissions, junt a la caracterització climàtica i topogràfica de la zona, es 
modelitza la dispersió dels contaminats per mitjà de models de dispersió. El tipus de 
model emprat depèn del tipus de font emissora. Els models emprats són l’ISC (per a focus 
industrials) i el model de caixes (per a les emissions degudes al trànsit i sector domèstic). 
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Una vegada s'obtenen les concentracions es realitza una calibració del model a partir de 
les dades reals de les cabines que constitueixen la XVCPA.  

Paràmetres 

Vulnerabilitat: indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural 
(PEIN,...) als contaminats atmosfèrics. 

Capacitat: paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen condicions més 
favorables per a l'establiment de nous focus emissors. La capacitat es relaciona amb les 
emissions que tenen lloc a la zona i el poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea.  

En relació a aquests dos paràmetres, al consultar els MVCT de Catalunya (Volum 2: Alt 
Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Garraf i Tarragonès) obtenim els resultats següents: 

TM de Renau 
Paràmetre         Capacitat Vulnerabilitat       
Partícules         --         Nul·la 
SO2         Alta Molt baixa 
NOx  --         --         
CO         Alta         Nul·la 

2.1.5. Hidrologia i xarxa hidràulica 

El terme municipal, està inclòs de ple a la conca hidrogràfica del Gaià, Francolí, Barranc del 
Camp i Vandellós que amb 2761 km2 és una de les més importants del Principat. 
Concretament, Renau es troba en la subconca del riu Gaià. La xarxa hídrica de l’Alt Camp i 
el Tarragonès s’estructura en sentit NE-SW i està formada per un nombre considerable de 
torrents, barrancs i rieres de règim hídric clarament mediterrani, sotmesos a un fort estiatge i 
amb crescudes associades a les pluges torrencials de tardor i primavera. Conflueixen als rius 
Francolí i Gaià, els quals, amb els seus afluents, travessen la comarca de nord a sud. El 
Francolí drena el sector oest del Camp de Tarragona i rep els seus principals afluents per la 
dreta, el Brugent i el Glorieta, i alguns barrancs d’escassa importància i ha donat lloc a una 
zona de regadius. El Gaià drena la banda est del Camp i s’alimenta principalment de 
manantials perquè els seus afluents són, com a molt, barrancs de curt recorregut. Degut a 
l’ús agrícola, industrial i en menor mesura urbà, aquests rius gairebé no tenen cabal en el seu 
tram final tot i que en episodis extrems de precipitació, experimenten crescudes 
ocasionalment devastadores. 

El Gaià ha donat lloc, amb la seva erosió, a l'obertura natural d'una vall més abrupta i 
trencada i és un element que caracteritza intensament el paisatge de l’Alt Camp i el 
Tarragonès, no només per la presència de l’ecosistema de ribera en sí, sinó també per 
l’activitat agrícola associada a les seves terrasses. 

En terme de Renau, a nivell hidrològic cal destacar dos cursos. El propi riu Gaià que 
transcorre a uns 2500 m en línia recta a l’E del nucli urbà, i que li’n separa una espessa 
superfície forestal. El riu limita el terme amb Vespella i Vilabella. I el torrent de Renau, que 
es pot dir que atravessa el municipi de N a S. Aquest torrent, transcorre just per sota el 
nucli urbà de Renau, a la banda oest i porta aigua regularment, més o menys a partir del 
Pedrós, aigües amunt en terme de Vilabella, poc després de travessar la línia de 
ferrocarril. Actualment, s’hi aboquen les aigües brutes sense depurar i just per sota el 
poble preveu instal.lar-s’hi l’EDAR. Pel seu marge esquerre, també just davant del poble li 
tributa la rasa dels Panicals, normalment seca, que baixa des de la zona de Mas de 
Nincles recollint les aigües de l’extrem NO del terme. Pel seu marge dret, el torrent de 
Renau rep el Fondo, curs sec, ocupat per conreus que recull les aigües de la partida de 
les Cabeces i el sector central del municipi. Més a llevant, la Rasota, un curs també sec 
normalment, recull les aigües del sector est del terme i les aboca directament al Gaià allà 
on es troben pràcticament amb el torrent de Renau i la presa de l’embassament (ja en 
terme de Vespella. 
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Pel que fa a l’àmbit afectat pel POUM cal dir que no presenta cap curs fluvial o barranc 
que el travessi, alhora que també es troba fora de qualsevol zona inundable. 

El sistema hidràulic local es completa amb alguna bassa de petita capacitat per a 
l’emmagatzematge d’aigua per al rec agrícola, que alguns pagesos han construït des 
dels anys 80 ençà, per a captar aigua dels aqüífers i acumular reserves per a realitzar un 
rec a goteig. 

2.1.6. Hidrogeologia 
Segons la zonació d'Àrees Hidrogeològiques de Catalunya del Servei Geològic de 
Catalunya [1992], ens situem a cavall de la unitat hidrogeològica número 309, Camp de 
Tarragona que comprendria tota la banda est del terme, on hi ha el nucli i l’espai 
conreat i a la banda oest, la unitat hidrogeològica número 306, corresponent a l'Àrea 
mesozoica i terciària del Gaià- Anoia, dins la conca hidrogràfica del Gaià. Tot el municipi 
se circumscriu en el sector hidrogeològic tercer, és a dir, en les anomenades àrees litorals, 
associades a serralades i depressions litorals. 

A grans trets, el sector que s’inscriu a la unitat 309, és una zona d’aqüífers mixts de les 
depressions neògenes i quaternàries amb una alternança de dipòsits detrítics quaternaris 
(subunitat I-20) a les parts més baixes i de dipòsits detrítics mio-pliocens (subunitat I-30), als 
extrems més alts. Al sector de terme que s’inscriu a la unitat 306, trobem aquifers en 
formacions de calcàries, calcarenites i margues i en concret hi localitzem calcàries i 
dipòsits detrítics del miocè marí (subunitat D-20) més propis de la riba del Gaià.  

Segons el medi litològic també podem considerar-la una zona intermèdia, a cavall entre 
els aqüífers porosos no consolidats (A2, terrasses, cons i dipòsits antics) a la banda oest i 
una zona d’aqüífers mixtos amb permeabilitat intergranular i/o fissuració (C1, materials 
sedimentaris) a la banda que llinda amb el riu Gaià. Tanmateix i segons la zonació 
esmentada no constitueix una zona amb potencial afecció per adobs agrícoles en àrees 
de regadiu.  

Cal assenyalar que segons el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la 
sobreexplotació de determinats sectors d’aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques i 
pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya, Renau queda comprès íntegrament dins els 
aqüífers denominats del Baix Francolí (marge dret) i del Bloc del Gaià definits com a 
protegits pel seu risc de sobreexplotació. 
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2.2. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants. Medi biològic 

2.2.1. Vegetació 

2.2.1.1. Context biogeogràfic i vegetació potencial 

El conjunt de la comarca s’inscriu en la regió biogeogràfica mediterrània. La vegetació 
potencial d’aquesta àrea es caracteritza per llur adaptació a les condicions del clima, és a 
dir, l’aridesa i una continentalitat incipient característica del rerepaís. Tot i que les formacions 
climàciques correspondrien a l’alzinar continental (Quercetum rotundifoliae) on els sòls són 
més profunds, a les àrees més seques i en petites taques entre conreus, trobaríem pinedes 
de pi blanc (Pinus halepensis) i una màquia de garric, llentiscle i margalló (Querco-
Lentiscetum) amb alzines esparses. Els incendis, en tot cas, són un factor que ha impedit la 
regeneració de l’alzinar allà on podríem trobar-lo naturalment. Les agrupacions de pins i 
alzines, constitueixen un element que singularitza el paisatge. Però sovint, la vegetació 
natural es redueix a matollar i clapes de vegetació xerofítica amb predomini del garric 
(Quercus coccifera), romaní o romanill (Rosmarinus officinalis), bruc o sapell (Erica multiflora), 
llentiscle (Pistacia lentiscus), arítjol (Smilax aspera), roja (Rubia peregrina) esparreguera 
(Asparagus acutifolis), etc. i un bon nombre d’espècies herbàcies anuals. 

El clima sec però d’influència marina, típic mediterrani de terra baixa, dóna lloc a una 
vegetació típica mediterrània on predomina la pineda de pi blanc (Pinus halepensis) 
amb sotabosc de brolles calcícoles i la màquia de garric i margalló (Querco-Pistacietum 
ilicis) o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris). En les parts més frescals, hi 
dominaria l’alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum ilicis). En tot cas, aquesta vegetació 
potencial ha estat sovint modificada per l ‘home, donant lloc a un canvi en el paisatge i 
en la cobertura del sòl, de manera que la meitat de la superfície presenta una estructura 
condicionada per l’activitat, majoritàriament, agrícola. 

2.2.1.2. Vegetació actual 

La primera constatació que podem fer és que la fesomia del Camp de Tarragona avui dia 
és un espai fortament humanitzat, és a dir, transformat per l’acció civilitzadora de l’home i la 
vegetació natural en llur estat climàcic gairebé ha desaparegut. La vegetació original de la 
contrada, ha esdevingut residual o relicta i apareix escadusserament en marges, costers 
pronunciats, clapes aïllades i barrancs i torrents, allà on no hi ha hagut possibilitat de conreu. 

A Renau, la meitat oest queda compresa de ple en el camp de Tarragona i les terres de 
conreu hi són predominants, per regla general, amb conreu de vinya, amb 254 Ha, un 31% 
del terme, majoritària a Renau, i també fruiterars alts, predominantment de secà, conreus 
d’oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua) i fins i 
tot algun avellaner (Corylus avellana), que ocupen unes altres 90 Ha en conjunt, al voltant 
d’un 11% del muinicipi. 

Per altra banda, la meitat est que ja deriva cap a la riba dreta del riu Gaià, seria un 
d’aquells espais relictuals amb domini del bosc i la màquia. Hi proliferen les brolles de romaní 
(Rosmarinus officinalis) i timoneda, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea 
tinctoria),... i altres calcícoles de terra baixa que amb gairebé 250 Ha, ocupen un 29% del 
terme. Hi trobem també bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de 
colonització, que representen un 10% del terme i pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) ben 
constituïdes amb sotabosc de brolles calcícoles i amb sotabosc de màquies o garrigues 
amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis).., de contrades 
marítimes càlides que ocupen al voltant d’un 7% del terme. En espais més oberts, i oscil.lants 
del pantà del Gaià, també hi trobem clapes de fenassars (prats de Brachypodium 
phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),.. xeromesòfils, 
de sòls profunds de terra baixa i baixa muntanya mediterrània. 
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Les zones properes al riu Gaià, a la part SE del terme, tenen uns pendents més elevats 
que han dificultat l’activitat agrícola i, per tant, la transformació dels usos del sòl. En 
aquestes zones encara s’hi observa vegetació natural, amb major o menor grau de 
degradació, sobretot al marge del llit del riu Gaià, on encara hi creixen restes del bosc de 
ribera i espècies associades als cursos d’aigua com els tamarigars i canyars i altres 
formacions helofítiques. 

2.2.1.2. Arbres i arbredes monumentals i d’interès en sòl no urbanitzable 

Segons informació de la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat (secció 
de Protecció i Foment de Fauna i Flora) del DMAH, al TM de Renau no s’hi troba cap arbre o 
arbreda monumental o d’interès declarat per l'Ordre de 8 de febrer de 1990, segons la que 
es declaren arbres i arbredes monumentals i es dóna publicitat a l'inventari dels arbres i les 
arbredes d’interès comarcal i local. 

No obstant, per la seva notorietat, antiguitat, valor i interès paisatgístic o natural al TM 
poden destacar-se dos exemplars aïllats que en cap cas queden afectes a l’eventual 
desplegament urbà del POUM. És el cas de l’anomenat roure de Renau (Quercus 
Cerrioides) situat al marge dret de la rasa dels Panicals just a la confluència amb la 
carretera TV-2032, just per sota, i el pi de les tres branques (Pinus halepensis) situat a una 
vora del camí de l’Oltrera al límit de terme amb Vilabella (Alt Camp). Caldria que aquest 
dos exemplars arboris, fossin declarats com a béns d’interès local (BCIL) pel propi POUM. 
D’altra banda, es troben dispersos arreu del terme, en els límits de finca, de camí o a la 
vora de cabanes o torres, altres arbres i arbredes de menor notorietat o valor paisatgístic 
però tanmateix amb llur importància i singularitat, en especial garrofers. 

2.2.1.3. Forests públiques 

Al terme de Renau no hi figura cap bosc o superfície en el Catàleg de forests d’utilitat 
pública (CUP). 

2.2.2. Fauna 

En el terme municipal de Renau s’hi localitzen espècies típiques de la terra baixa, 
representatives de les zones rurals i associats a l’activitat agrícola i la pineda 
mediterrània. Alhora cal remarcar una certa influència del riu Gaià i els torrents que hi 
conflueixen localment.  

- Conreus i marges. L’existència dels conreus de secà, determina el tipus d’espècies 
presents. Tanmateix, la parcel·lació implica l’existència de marges que aporten 
heterogeneïtat a l’ambient, refugis, alimentació i espai de cria per a moltes espècies. La 
substitució dels conreus tradicionals pel taronger ha comportat una dinàmica agrícola 
més intensiva que ha tendit a l’eliminació dels marges, el replanament i l’aplicació 
intensiva de productes químics. 

- Boscos i bosquines. L’existència de masses forestals més o menys ben constituïdes 
assegura la presència d’espècies forestals, i assegura lloc de nidificació, descans i refugi 
a les poblacions més associades als conreus. 

- Màquia, prats secs i vores dels barrancs. En un territori històricament conreat els terrenys 
amb vegetació espontània, o erms de fa anys, esdevenen els indrets on existeix la 
possibilitat de trobar espècies pròpies d’aquests ambients, contribuint decisivament a la 
diversificació i el mosaic. 

- Barrancs. Els ambients aigualosos, naturals o antròpics, tot i que molt modestos, 
asseguren la presència d’espècies d’alguns amfibis i rèptils. 

2.2.2.1. Mamífers 

Les principals espècies de mamífers que es poden localitzar en el municipi són: 
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Taula 10. Catàleg de mamífers al TM de Renau (2006). 
Ordre Nom científic Nom comú Hàbitat 
Insectívor Crocidura russula Musaranya comuna Conreus 
Rosegador Apodemus sylvaticus Ratolí de bosc Boscos 
Rosegador Arvicola sapidus Rata d’aigua Cursos d’aigua 
Rosegador Eliomys quercinus Rata cellarda Conreus 
Rosegador Microtus duodecimcostatus Talpó comú Conreus 
Rosegador Mus musculus Ratolí domèstic Conreus 
Rosegador Mus spretus Ratolí mediterrani Conreus 
Rosegador Rattus rattus Rata negra Conreus 
Rosegador Sciurus vulgaris Esquirol Bosc 
Rosegador Suncus etruscus Musaranya nana Conreus 
Quiròpter Eptesicus serotinus Ratpenat dels graners Coves, construc. humanes 
Quiròpter Pipistrellus pipistrellus Ratpenat comú Coves 
Lagomorf Oryctolagus cuniculus Conill Conreus 
Artiodàctil Sus scrofa Senglar Bosc, conreus 
Carnívor Genetta genetta Geneta Conreus 
Carnívor Meles meles Teixó Conreus 
Carnívor Mustela nivalis Mostela Conreus 
Carnívor Vulpes vulpes Guineu Conreus 
Font: Base de dades de biodiversitat, elaborada per la UB, referenciada en quadrícula 10x10 km, 
quadrícula 31T CF 56 i DMAH. 

2.2.2.2. Ocells 

Per les seves característiques, els ocells són el grup faunístic amb més mobilitat i àrees de 
distribució més grans. D’altra banda, la diversa fenologia determina que moltes espècies 
es puguin trobar de forma sedentària, estival, hivernant o de pas. Tenint en compte les 
característiques de l’emplaçament i un àmbit territorial en sentit ampli, amb referència 
concretament a la quadrícula 31T CF-563, establim el següent llistat d’espècies, valorant 
la seva presència a partir de l’índex d’abundància de l’espècie elaborat per l’Institut 
Català d’Ornitologia en l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya (1999-2002)4. 

Taula 11. Catàleg d’ocells estivals o nidificants al TM de Renau (2006). 
Nom científic Nom comú Hàbitat Presència Fenologia 

Actitis hypoleucos Xivitona Estanys i basses  Hivernant 
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallar. Bosc, ribera S Sedentari 
Alectoris rufa Perdiu  Conreus P Sedentari 
Anas platyrhynchos Ànec coll-verd Estanys, basses P Sedentari 
Apus apus Falciot negre Urbà S Estival 
Asio otus Mussol banyut Bosc  Sedentari 
Athene noctua Mussol Conreus S Sedentari 
Burhinus oedicnemus Torlit Conreu, estepa P Sedentari 
Buteo buteo Aligot comú Conreus P Sedentari 
Caprimulgus europaeus Enganyapastors Conreu, estepa P Estival 
Caprimulgus ruficollis Siboc Conreus S Estival 
Carduelis cannabina Passerell comú Conreus, bosc S Estival  
Carduelis carduelis Cadernera Conreus S Sedentari 
Carduelis chloris Verdum Conreus S Sedentari 
Certhia brachydactyla Raspinell comú Conreus P Sedentari 
Cettia cetti Trist Estanys, basses P Sedentari 
Columba livia Colom roquer Conreus, urbà P Sedentari 

                                                 
3 Base de dades de biodiversitat elaborada per la UB, referenciada en quadrícula de 10x10 km. 
4 Mapes d’abundància elaborats per l’ICO, quadrícules de 500x500 m. 
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Columba oenas Xixella Conreus P Sedentari 
Columba palumbus Tudó Conreus, urbà S Sedentari 
Corvus corax Corb Conreus, brolles  Sedentari 
Corvus corone Cornella  Bosc, conreus  Sedentari 
Coturnix coturnix Guatlla Conreus  Sedentari 
Cuculus canorus Cucut Bosc P Estival 
Delichon urbica Oreneta cuablanc Urbà S Estival 
Emberiza cirlus Gratapalles  Conreus, brolles S Sedentari 
Erithacus rubecula Pit-roig Bosc, conreus  Sedentari 
Falco subbuteo Falcó mostatxut Bosc P Estival 
Falco tinnunculus Xoriguer Conreus P Sedentari 
Galerida cristata Cogullada vulgar Conreus S Sedentari 
Garrulus glandarius Gaig Bosc S Sedentari 
Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar Conreus, recs P Estival 
Hirundo rustica Oreneta vulgar Urbà S Estival 
Lanius senator Capsigrany Conreus, recs S Estival 
Lullula arborea Cotoliu Bosc, conreu P Sedentari 
Luscina megarhycos Rossinyol Estanys, basses S Estival 
Merops apiaster Abellerol Conreus, recs S Estival 
Monticola solitarius Merla blava Rupícola P Sedentari 
Motacilla alba Cuereta blanca Conreus P Sedentari 
Muscicapa striata Papamosques gris Conreu, recs P Estival 
Oriolus oriolus Oriol Conreus, recs P Estival 
Otus scops Xot Conreus P Estival 
Parus cristatus Mal. emplomallada Bosc P Sedentari 
Parus major Mallere. carbonera Alzinar, roureda S Sedentari 
Passer domesticus Pardal comú Urbà, conreu S Sedentari 
Passer montanus Pardal xàrrec Urbà, conreu P Sedentari 
Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid Bosc P Estival 
Pica pica Garsa Conreus S Sedentari 
Picus viridis Picot verd Conreus S Sedentari 
Saxicola torquata Bitxac comú Conreus, erms S Sedentari 
Serinus serinus Gafarró Conreus S Sedentari 
Streptopelia turtur Tórtora Conreus, urbà S Estival 
Sturnus unicolor Estornell negre Urbà S Sedentari 
Sturnus vulgaris Estornell vulgar Urbà S Sedentari 
Sylvia atricapilla Tallarol de casquet Recs, parcs P Hivernal  
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre Conreus, brolles  Sedentari 
Sylvia undata Tallareta cuallarga Brolles i prats P Sedentari 
Tringa glareola Valona Rius, basses  Migrant 
Troglodytes troglodytes Cargolet Conreus, recs  Sedentari 
Turdus merula Merla Conreus, recs S Sedentari 
Turdus viscivorus Griva Conreus P Sedentari 
Upupa epops Puput Conreus S Estival 

Font: Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (UB i DMAH) i Servidor de Cartografia Ornitològica 
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2.2.2.3. Herpetofauna 

Els rèptils són presents en aquesta zona, constatada la seva presència i tal com es posa de 
relleu a la quadrícula corresponent a l’àrea d’estudi segons l'Atlas del amfibis i rèptils de 
Catalunya i Andorra que recull de manera exhaustiva la presència d’aquests organismes.  

Els amfibis són un grup faunístic íntimament lligat a medis aquàtics o zones amb proximitat 
d’aigua. Per això, hi trobem vàries espècies que van lligades a zones de conreu, 
construccions agrícoles i els barrancs i torrents que solquen el terme. Cal remarcar l'interès 
herpetològic del barranc de Renau, per la presència de tortuga mediterrània (Testudo 
hermanii), espècie molt rara i escassa a Catalunya. Tret del gripau comú, totes les 
espècies citades apareixen a la Llei 22/2003, de protecció dels animals.  

2.2.3. Espais naturals i figures de protecció i/o gestió: xarxa Natura 2000 

Cal fer referència a l’afectació sobre el municipi de la proposta catalana d’ampliació de 
la Xarxa Natura 2000 que ha tingut per objecte incorporar una mostra representativa dels 
hàbitats i àrees de distribució d’aquelles espècies o hàbitats que han estat considerats 
com a poc representats en la proposta anterior. La última aprovació de la llista d’espais 
a incloure a la xarxa Natura 2000 va disposar una part del terme municipal de Renau dins 
l’espai Riu Gaià, en els espais de muntanya litoral. Aquesta inclusió va suposar la 
declaració d’una part del terme com a LIC i ZEPA. 

Cal tenir en compte que, en aplicació de la recent Llei 12/2006, del 27 de juliol, de 
mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 
de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació 
de les activitats d'incidència ambiental, tots els espais inclosos a la xarxa Natura 2000 
passen a regir-se pel règim d’usos i protecció del PEIN. 

Taula 12. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 en el TM de Renau (2006). 
Nom Codi Ha TM % del municipi Tipologia espai 
Riu Gaià ES5140019 513,62 62,5% Muntanya litoral 

Font: DMAH. 

El municipi de Renau no hi concorre cap zona humida segons l’inventari del DMAH. 

2.2.4. Hàbitats d’interès comunitari 

Dins el TM es localitzen de comunitats vegetals classificades com a hàbitat d’interès 
comunitari (HIC) segons la Directiva 97/62/CE. Ambdós espais queden inclosos a dins de 
l’espai Xarxa Natura 2000. 

 
Taula 13. Hàbitats d'Interès Comunitari dins del TM de Renau. 

Codi Tipus d’HIC %municipi Ha 
92D0 Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis 0,64 5,33 
9540 Boscos de coníferes de muntanya mediterrània 9,2 75,66 

Font: DMAH. 

2.2.5. Paisatge i qualitat visual 

El Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona que s’està elaborant per part de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Girona (UdG), sota la supervisió i 
coordinació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i complint el mandat de la Llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge identifica 29 unitats de 
paisatge a tota la demarcació que comprèn les comarques de Priorat, la Conca de 
Barberà, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. El terme de Renau 
queda migpartit entre la unitat 22, Plana de l’Alt Camp i la unitat 24, Massís de Bonastre. 
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El Catàleg haurà de ser aprovat inicialment pel DPTOP i ser sotmès a una informació 
pública. 

 
Fig. 1. Encaix comarcal de Renau.  

Per garantir la qualitat del paisatge cal mantenir els elements vertebradors del caràcter 
rural del terme. En aquest paisatge d’elements característics i estructuradors, 
l’antropització ve caracteritzada per: 

 Els conreus de secà típics, d’olivera primordialment, però també ametller, vinya i 
garrofer a les zones conreades, i també taronger darrerament, i màquia de llentiscle i 
el bosc de pi blanc en indrets marginals. 

 Una xarxa radial de camins, que partint del nucli, comuniquen amb els pobles veïns i 
les principals partides. D’aquesta xarxa en deriven els camins particulars i de finca. 

 Edificacions rurals tradicionals, com ara barraques de pedra seca, marges i aljubs i 
pous, relacionat amb l’activitat agrícola i fonamentalment construïdes entre els segles 
XIX i primera meitat del XX, utilitzant materials del país amb tècnica de pedra seca. 

 Elements naturalitzats, com els arbres aïllats que separen parcel·les i finques i 
acompanyen bona part de les construccions tradicionals. La vegetació a l’entorn de 
les barraques ha estat un element introduït i naturalitzat per l’home, que ha cobrat un 
alt valor ecològic i paisatgístic. 

En tot cas, en els propers anys, el paisatge rural tradicional de Renau, pot entrar en un 
procés de transformació bàsicament per dos factors que haurien de preveure algunes 
mesures d’integració per tal de compatibilitzar-se amb la qualitat visual existent a dia 
d’avui: 

a) L’abandonament de les explotacions agrícoles i per tant, l’abandonament dels 
conreus i la consegüent aforestació i homogeneïtzació del paisatge i la pèrdua del 
mosaic, 

b) la irrupció d’habitatges de segona residència en sòl no urbanitzable, amb els 
impactes associats: tanques, adopció de patrons constructius estranys a l’entorn, etc. 

Quant al sòl urbà, el fons escènic del nucli urbà de Renau, especialment valuós des de la 
vessant oest del poble, és a dir, des de la carretera, i des de les posicions situades al nord 
que permeten visualitzar íntegrament la vila, ha de preservar-se mitjançant dos vies: 

a) el manteniment d’alçades proporcionades a l’actual tamany dels habitatges (planta 
baixa + 1, planta baixa + 2 en el major dels casos), 

b) la inclusió de criteris de disseny exterior dels edificis, relatives bàsicament a cobertes, 
colors i paraments, que tinguin relació amb l’espai construït o que si més no, estiguin 
concebuts a partir de criteris estètics fonamentats en el POUM. 
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2.3. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants. Medi humà 

En aquest apartat ens referirem al volum i a la implantació de la població, usos del sòl i 
activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi, i el seu patrimoni arqueològic, 
arquitectònic, civil i altres. 

2.3.1. Població 

Les dades dels censos i padrons de població del municipi de Renau en els darrers poc 
més de cent anys presenten l’evolució següent: 

Taula 14. Evolució de la població en habitants (1900-2006). 
Any Renau % sobre la comarca Tarragonès 

1900 166 0,37 44.557 
1910 158 0,36 43.849 
1920 161 0,33 48.566 
1930 89 0,17 51.253 
1936 82 0,16 51.453 
1940 76 0,14 54.913 
1945 51 0,09 55.129 
1950 65 0,11 57.525 
1955 60 0,10 58.797 
1960 51 0,08 64.898 
1970 29 0,05 86.444 
1975 26 0,03 105.545 
1981 27 0,02 136.585 
1986 47 0,02 152.050 
1991 63 0,03 155.087 
1995 63 0,04 159.296 
2000 61 0,04 170.839 
2006 93 0,03 178.831 

   Font: pròpia. 

Fig. 2. Evolució de la població en el període (1975-2006). 

 
Font: Elaboració pròpia 
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2.3.2. Usos del sòl al terme de Renau 

El municipi presenta una zonificació molt acusada: en la zona SE, propera al riu Gaià hi 
predomina una cobertura de vegetació natural, 44% de la superfície del municipi, i en el 
sector NO els usos agraris hi són els predominants, assolint el 51% de la superfície del terme. 

Taula 15. Usos del sòl (2002). 
 Ha % 
Aigua continental 27,72 3,37 
Urbanitzacions 1,35 0,16 
Conreus herbacis de secà 28,17 3,43 
Fruiters de secà 175,23 21,33 
Vinya 219,87 26,77 
Bosquines i prats 283,05 34,46 
Bosc d’aciculifolis 72,99 8,89 
Sòl amb vegetació escassa o nul·la 12,96 1,58 
Total 821,34 100,00 

  Font: DMAH. 
 

No s’enregistra una ocupació remarcable deguda a infraestructures viàries ni d’altre 
tipus. L’amplada, traçat i intensitat de trànsit de les dues carreteres TV-2032 i TV-2031, que 
travessen el terme les permet integrar-se en l’entorn i fan que, tot i que les considerem 
sistema, tinguin una incidència petita en la suma total de l’ocupació de sòl. La presència 
d’infraestructures energètiques (xarxa elèctrica) és remarcable pel pas d’una línia MAT 
de 380 KV en sentit O-E, just pel nord del Mas de l’Aleix i hi transcorre un oleducte de 
l’empresa CLH en sentit semblant.  

En el sòl no urbanitzable, el conreu i les seves estructures associades (magatzems, 
coberts, pous,...) és pràcticament únic i no s’alterna amb altres usos usuals d’aquell com 
ara granges, activitats extractives, serveis tècnics (antenes, estacions de gas, casetes de 
bombeig,..), residencial (torres i xalets) permanents o estacionals. Tanmateix hi ha un mas 
rehabilitat (Mas de l’Aleix) que ha estat reconvertit a habitatge de primera residència. 
Aquesta finca ha estat íntegrament tancada. També hi ha algun habitatge en sòl no 
urbanitzable a la zona dels Diumenges, al peu de la carretera TP-2031 i al mas de Nincles, 
ocasionalment hi viuen temporers. Ara bé, d’acord a l’històric tamany reduït de població 
del municipi, les cabanes tradicionals (de pedra seca), no són importants en nombre. 

Un capítol a part mereix l’embassament del Gaià que ocupa l’extrem sud del terme. 
Aquest embasament no ha estat mai emplenat fins a la seva cota màxima (128 m). Les 
causes els podem atribuir al sobredimensionament en la construcció de l’obra i al fet de 
que existeixin filtracions en el vas de l’embassament a partir de la cota 96. El màxim nivell 
que ha arribat l’embassament és a la cota 110, fet que suposa una capacitat 
aproximada de 20 hm3 (33% del total). Habitualment, però, el nivell no supera la cota de 
96 m, amb una capacitat de 9 hm3 (15 % del total). 

Usos forestals 

Tot i la gran superfície forestal del terme, no s’enregistren aprofitaments de la fusta des de 
fa moltes dècades. Tanmateix, cal remarcar l’existència d’aprofitaments apícoles a la 
banda est del terme, a la partida de les Guàrdies per part d’apicultors de la vila de 
Vilarodona. 
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Caça 

Al terme s’hi practica la caça menor de conill però principalment es practica la caça 
major del senglar. La llebre i la perdiu són tradicionalment rares. S’havia caçat molt al 
guatlla. Atès que a Renau, des de finals dels anys 60 que no hi ha caçadors locals, la 
titularitat del vedat, fou cedida als gestors de les poblacions veines de Vilabella i l’Argilaga 
en parts equivalents, és a dir, 355 Ha foren cedides a l’APC 10.090 i 447 Ha foren cedides a 
l’APC 10.100. Ambdós titulars es composen de caçadors locals i forasters. 

Taula 16. Àrees Privades de Caça (2007). 
Número Gestor Superfície Pla Tècnic de Gestió Cinegètica 
T-10.100 APC L’Argilaga 447 Ha Si (aprovat)  
T-10.090 APC Vilabella- Bràfim 355 Ha Si (aprovat)  

Font: DMAH i pròpia. 

Pesca 

En l’embassament no es localitza cap vedat i la pesca és lliure. Esporàdicament aquesta 
activitat es realitza en les proximitats de la presa. Les espècies que habitualment es 
capturen són carpes, bagres, black-bass i anguiles i recentment s’han localitzat espècies 
introduïdes com l’alburn i el silur. 

Usos de lleure 

El bany a l’embassament és una activitat que es realitza marginalment i no és habitual la 
utilització de la làmina d’aigua per realitzar activitats nàutiques. 

2.3.3. Ocupació de sòl urbà 

A l’igual que la resta de municipis de la regió, l’ocupació en el sòl urbà i urbanitzable, es 
configura més o menys radialment al voltant de la vila closa i tot seguit ve condicionat 
pels barrancs i en menor grau, per les vies de circulació. Renau constitueix un exemple 
més de colonització progressiva, que a mesura que avancen els segles, s’eixampla des 
de l’assentament primitiu a l’indret més enlairat, on es troba la plaça de l’església, i a 
partir d’allà, la població s’ha anat estenent vora les carreteres o ravals que donen 
entrada al poble des de la carretera de Tarragona i que prossegueix vers Vilabella. Així, 
els edificis s’han estès progressivament avall de les dues rectes principals i han format dos 
ravals a l’extrem NE, i NO a l’esquerra del barranc.  

S’ha de dir que els assentaments humans en aquesta regió, presenten un aspecte prou 
compacte i per això l’ocupació del sòl urbà, es considera moderada ateses les 
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característiques d’aquest territori on el relleu del terreny ha representat limitacions i 
barreres físiques, o on l’habitatge rural típic -la casa de poble- és entre parets mitgeres, 
edificada sobre parcel·la gòtica, amb planta baixa, primera i golfes, i magatzems, cobert 
o corral a la part de darrera. No obstant, la presència de diverses cases unifamiliars fa 
que l’ocupació d’espai urbà sigui alta en proporció al volum de població i sobretot, en 
comparació a municipis on el model d’habitatge en la darrera dècada s’ha centrat en 
edificis plurifamiliars. En aquest sentit, i considerant la importància clau del vector 
ocupació de sòl en el còmput global de la sostenibilitat, la petjada ecològica 
considerant l’ocupació de sòl de Renau és alta. 

Taula 17. Petjada urbana en base a la ocupació de sòl (2006). 
 Habitants Superfície ocupada (Ha) Habitants/Ha 
Petjada urb 16 ana 93 5,66 

       Font: elaboració pròpia. 

habitatges a Renau ha estat pràcticament nul·la en els últims 
20 anys segons dades del Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya, ja que no s’ha 

a mantingut estable en els 
últims 20 anys, al voltant de 46 habitatges. En la dècada dels 80, quan la majoria dels 

a a Renau (1981-2006). 

Quant a la construcció d’

emès cap certificat de final d’obra. En aquest període, la Direcció General d’Habitatge 
ha emès 6 cèdules d’habitabilitat (2, l’any 2000 i 4, el 2003). Tanmateix, cal tenir en 
compte que a banda de les dades oficials, recentment s’han construït i s’estan acabant 
de construir un conjunt d’habitatges a la banda sud del nucli. 

Pel que fa al nombre d’habitatges familiars, el seu nombre s’h

habitatges estaven vacants, es varen començar a ocupar gran part d’aquests, tant pel 
que fa a primera com a segona residència. Aquesta tendència ha seguit fins l’actualitat, 
en què més del 90% dels habitatges són principals. 

Fig. 3. Habitatges familiars per tipus de residènci
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         Font: IDESCAT. 
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Taula 18. Habitatges familiars per tipus de residència a Renau. Cens d’habitatges. 
Principals Secundaris Any 
Ocupats Secundaris Vacants 

Total 

20065 41 27 3 59 
2001 46 26 17 3 
1991 21 22 2 45 
1981 10 0 37 47 

F ESCAT. 

econòmica 

ecte agrícola, amb conreus de secà tot i la proximitat del riu 
esemboquen. Els principals cultius és la vinya i també els fruiters 

a 
dècada dels anys 50 del segle passat. 

u, pràcticament en llur totalitat, desenvolupa la seva 
activitat professional fora del municipi, sobretot a Tarragona i també a Reus i Valls. 

’un petit 
hotel rural al nucli de Peralta. Pel que fa a comerços, no s’hi localitza cap establiment i en 

cupats per grans sectors d’activitat. Població de 16 anys i més (CCAE 93). 

ont: ID

2.3.4. Activitat 

Renau és un municipi d’asp
Gaià i dels torrents que hi d
de secà (oliveres, ametllers, garrofers i avellaners), actualment conreats per agricultors del 
municipi veí de Vilabella. Les varietats de vinya més usuals han estat i són el Macabeu a les 
terres més fortes i argiloses i el saldó o cartoixà a les terres sorrenques o fluixes. Als fondos més 
sorrencs, tradicionalment hi dominava l’avellaner i als terrenys més pedregosos i marginals, 
ara ocupats per la pineda, el garrofer. Actualment, no hi ha superfície dedicada a cereal. 

L’activitat ramadera hi és inexistent i no resta cap ramat en actiu des de mitjans de l

En realitat, la població activa de Rena

En l’actualitat el municipi compta amb un bar- restaurant al nucli principal i d

general, per les compres menors, hom es desplaça a Vilabella (3 km) i tradicionalment a 
mercat a Valls, tot i que en els darrers anys, Tarragona hauria substituït aquesta 
preeminència. 

Taula 19. O
 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001  0 7 1 19 27 
1991  0 3 1 11 15 

Font: IDESCAT. 

cacions i xarxa viària 
er la carretera TV-2033 que al seu torn constitueix un 

32 que comunica la veïna vila de Vilabella amb 

gional i el procés 
                                                

2.3.5. Comuni
Els accessos a la població es fan p
curt enllaç des de la carretera TV-20
l’enllaç dels Diumenges on transcorre la carretera TP-2031. aquesta darrera és la que 
constitueix l’artèria realment important del municipi perquè comunica amb la capital 
Tarragona i amb al carretera C-51 (Valls- el Vendrell) i el nus d’accés a l’autopista A-2 per 
Vila-rodona. Mentre les dues primeres carreteres, TV-2033 i TV-2032, tenen un caràcter 
estrictament local o comarcal i enregistren un trànsit de vehicles baix i gairebé mínim de 
mercaderies, la carretera TP-2031 presenta un trànsit força important i un pas de 
mercaderies més remarcable. Les comunicacions cap a llevant són inexistents atès el pas 
del riu Gaià i l’embassament. Tanmateix, ja les comunicacions cap a aquella banda eren 
difícils. L’antic camí de Salomó, avui exhaurit –igual que l’antic camí a Vespella de Gaià– 
ja va donar lloc a la dita local “ets més tort que el camí de Salomó...”. 

En tot cas, el sistema viari i el model de comunicacions del municipi ve determinat per les 
característiques topogràfiques, la situació dels nuclis veïns i l’entorn re

 
5 Estimació aplicant percentatge d’increment proporcional entre 1991-01. 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

26 

històric de parcel·lació. Entre els elements d’aquesta xarxa es pot establir la següent 
classificació en funció de les característiques i ús principal: 

a) Xarxa viària: carreteres 

S’hi consideren les vies asfaltades de llarg o mitjà recorregut i competència supramunicipal: 

Taula 20. Xarxa viària principal (2007). 
Carretera Codi Titularitat 
Vilabella- Ren Diputació au- enllaç els Diumenges TV-2032 
Tarragona- enllaç les 4 carreteres (C-51) TP-2031 Diputació 
Renau- enllaç TV-2032 TV-2033 Diputació 

                F
 

Xar ri
La xarxa de camins de Renau respon, a grans trets a la geomorfologia del terme. En 

rm és correcte i l’amplada també, tenint en compte les dimensions 

 i les seves característiques, generalment en asfalt, grava 

antenen fluxos en funció de l’existència de les vies 

ont: pròpia. 

b) xa vià a rural 

general, l’estat del fe
de la maquinària utilitzada a la zona. S’ha asfaltat el camí que duu al Mas de l’Aleixar i la 
resta són en paviment de terra. 

Es pot establir una classificació de la xarxa viària rural, formada per camins, en funció de 
l’ús principal, la intensitat de pas
o terra natural. Es pot diferenciar entre: 

 Xarxa bàsica. Es refereix a aquella xarxa vial de connexió intermunicipal, és a dir, amb 
poblacions veïnes, amb les quals es m
més ràpides i l’estat del ferm. S’estructura com una xarxa radial i d’ella n’arrenquen 
altres camins de menor amplada que, en algun cas, connecten vials principals entre si. 
Formen part del domini públic i per aquest motiu, el manteniment és a càrrec de 
l’ajuntament. 

Taula 21. Xarxa viària rural bàsica (2007). 
Nº Nom del camí Sentit Tipus paviment Estat 

ferm 
1 Camí de Nulles- del mas de la Sort ent natural N-S Asfaltat*/ pavim +++ 
2 Camí del Catllar ( N-S paviment natural ++ 
3 C. de Vilabella- l’Argilaga-Tarragona (per Peralta)  NE-SO paviment natural + 
4 Camí de les Cabeçes (enllaç amb C. de Nulles) N-S paviment natural ++ 
5 Camí de l’Oltrera N-S paviment natural + 

Font
in  

 les finques. Camins que menen a finques, i que arrenquen de les 
xarxes anteriors. Solen ser camins de titularitat privada amb un dret de pas constituït 

opularment han transcorregut històricament pel territori per al pas dels 
plaçaments de curta distància i en les transhumàncies des de la terra 

                                                

: pròpia.  
(*) f s al mas de l’Aleix.

 Camins de servei a

sobre ell en favor de tots els veïns, per la qual cosa també s’anomenen veïnals. 

c) Vies pecuàries 

Les vies pecuàries p
ramats, els seus des
plana cap a la muntanya. Actualment, vénen regulades per la Llei 3/1995, de vies 
pecuàries, i pertanyen al domini públic essent una competència del Departament 
d’Agricultura (DARP). Normalment, coincideixen amb camins que formen part de la xarxa 
viària rural i en alguns casos, han desaparegut degut a replanacions, modificacions de 
finques i apropiació dels camins pels propietaris veïns. En TM de Renau, segons testimonis 
orals consultats i segons fonts del DMAH6, no consta cap carrerada classificada, desllindada 
ni registrada. Tot i això, en un plànol de 1749 obrant a l’ajuntament, consta una carrerada 
que travessa per Peralta i coincideix amb el torrent de Renau. 

 
6 Delegació Territorial. Consulta 27/12/05. 
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d) Senders 

Pel municipi transcorre el GR-172 (Refugi de la Mussara – Bellprat) de recorregut de 
-sud, amb inici la Mussara, i final a la població de Bellprat, on enllaça amb 

La xarxa telefònica de la Compañia Telefónica de España arriba a tot el nucli principal. La 
ionada i funciona correctament. 

bil en el sòl no urbanitzable del TM, 
 veïns proporcionen una cobertura adequada. 

tament de Cultura documenta 4 
là, tots els quals es troben en sòl urbà: 

a Llúcia. D’estil neoclàssic, construïda a la segona meitat del s. XVIII. 

direcció nord
el GR-7. Aquest GR es constitueix una alternativa al GR-7 per la banda sud i és format per 
camins que uneixen les comarques tarragonines amb Montserrat. Les etapes que 
transcorren pel terme de Renau són la número 3, de Tarragona a Renau, i 
número 4, de Renau a Santes Creus. L’etapa núm. 3 entra al municipi per sud, 
per la zona de la Goleta i ressegueix en gran part del recorregut el torrent de 
Renau fins al nucli de Renau. L’entrada al nucli es realitza pel Camí de la Rulla, un 
camí que s’interna al nucli en direcció nord-sud i condueix a la carretera TV-2033. 
L’etapa núm. 4 s’inicia a la carretera TV-2033, resseguint-la en la seva totalitat fins 
arribar amb l’encreuament amb la carretera TV-2032. A partir d’aquest 
encreuament, el GR transcorre per la partida dels Pedrosos, utilitzant el camí de 
Nulles a Renau, circulant en sentit nord, fins arribar al nucli de Nulles. 

2.3.6. Altres infraestructures lineals 

a) Xarxa telefònica 

xarxa està ben dimens

b) Instal·lacions de radiocomunicació 

El TM no disposa de cap estació base de telefonia mò
tot i que les estacions situades en termes
No es disposa d’una ordenança municipal específica per a l’ordenació de 
l’emplaçament d’instal·lacions de radiocomunicació. 

2.3.7. Patrimoni arqueològic, arquitectònic i civil 

La Direcció General del Patrimoni Cultural del Depar
elements a l’inventari del Patrimoni Cultural Cata
· Ermita restaurada de la Mare de Déu del Lloret (finals del s. XVII), petit edifici de 

planta rectangular d'una sola nau coberta amb volta d'aresta dividida en tres sectors 
per arcs de mig punt escarsans. Ermita situada en sòl no urbanitzable a prop del nucli. 
Contenia una talla gòtico-flamenca (que ara és a l’església) i la figura de l'Esperit 
Sant de sobre el púlpit va ésser pintada pel conegut Josep Maria Jujol al 1926. 

· Arcs de pedra de la plaça de l’església, obra popular d’estil gòtic, datada entre els 
segles XV – XVI. 

· Església de Santa Maria de Peralta, d’estil gòtic i datada entre els segles XIII – XIV. 
· Església de Sant

Conté una creu processional de plata dels s. XVII o XVIII. 

Segons l’Inventari de Patrimoni Arqueològic, Renau acull 9 elements. 
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Taula 22. Elements arqueològics inventariats segons el Departament de Cultura. 
Nom Tipus de jaciment Cronologia Observacions 
Castell de peralta Assentament militar, castell Medieval a Modern (1150/ 

1789) 
Monument 
històric 

Castell de Renau Assentament militar, castell Medieval a 
Modern (1150/ 1789) 

Monument 
històric 

Mas de les 
Guàrdies 

Assentament militar, torre Medieval (1150/ 1492) Monument 
històric 

Cementiri de 
Renau 

Lloc d'habitació sense 
estructures 

Romà República a Romà 
Alt Imperi (-218/ 192) 

 

La Costa de 
Peralta 

Lloc d'habitació amb 
estructures conservades vil 

Romà República a Romà 
Alt Imperi (-218/ 192) 

 

Cova del 
Pambarra 

Abrics i similars Bronze? (-1800/ -650)  

Les Domenges Varis desconegut 
 

Romà República a Romà 
Alt Imperi (-218/ 192) 

Dit el Pi Gros. 
Llinda amb la 
Secuita   

Mas d'en Sort Lloc d'habitació amb 
estructures conservades vil·la 

Ferro-Ibèric Final a Romà 
Baix Imperi (-200/ 476) 

 

Mas Pujals Lloc d'habitació Romà República a Romà 
Alt Imperi (-218/ 192) 

Dit Mas de 
Taret 

En negreta, BCIN. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993, de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català. 
 

Així mateix, Renau acull en sòl no urbanitzable varis elements no catalogats pel a 
l’Inventari de Patrimoni i que presenten una certa singularitat. En destaquen: 

 Cabanes de pedra. Les cabanes de teula en pedra seca, a Renau dites pallisses, són 
testimoni d’un sistema de construcció rural, bàsicament característic de finals del 
segle XIX i primera meitat del XX, amb funcions de cobert, lloc de descans i sojorn i 
lloc de descans pels animals de tir. En planta acostumen a tenir entre 20 i 40 m2, i una 
única porta amb poques o cap finestra. Dins del terme n’han estat localitzades 
algunes, moltes en estat precari i altres en estat òptim. També se n’han localitzat amb 
estructura mixta de pedra i obra de fàbrica per ampliacions o arranjaments 
posteriors. En cas de ple desenvolupament del POUM, no s’afecta cap element 
rellevant. 

 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

28 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

2.4. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants. Vectors ambientals 

2.4.1. Cicle de l’aigua 

Considerem que el consum i l’ús, el sanejament, la qualitat i la prevenció dels riscos, 
l’estalvi i la reutilització són factors del cicle de l’aigua que incideixen en el planejament 
urbanístic. 

2.4.1.1. Abastament 

Actualment i des de fa anys, l’aigua potable que es consumeix a la població s’abasta 
d’un pou de 132 m de profunditat que ha gestionat el propi ajuntament fins fa pocs anys 
fent la potabilització in situ i que ara fa telemàticament per compte de l’ajuntament, 
l’empresa EMATSA. La captació i l’emmagatzematge se situen conjuntament al peu del 
camí de Cantallops a uns 300 m de l’ajuntament de la localitat. La capacitat 
d’emmagatzematge és de 20 m3, i atesa la falta d’alçada hi ha un grup de pressió que 
que dóna pressió a la xarxa. De fet, l’empresa gestora ha redactat un “Projecte de 
modificació de les instal.lacions d’abastament de Renau” que preveu duplicar la 
capacitat d’emmagatzematge a 40 m3, amb dos nous dipòsits prefabricats, instal.lar un 
grup de pressió més potent (amb dos electrobombes de 2 CV) i els corresponents 
sistemes de cloració i telecontrol. Això indica que el sistema permetria assumir un esforç 
de captació superior i per tant, la capacitat instal·lada permetria donar servei a nova 
població. Actualment, el consum per habitant és d’uns 94 l/hab/any, tenint en compte 
una població de 93 habitants (IDESCAT 2006). En realitat, aquesta dada podria elevar-se 
tenint en compte que una part d’aquests 93 habitants són de segona residència amb la 
qual cosa a la pràctica ens podríem situar al voltant dels 150 l/hab/any, que és una dada 
de consum mitjana en el context català (150 l/hab/any). 
 

 

Altres consums: industrial i agrícola 
El consum industrial és inexistent atès que no existeixen indústries consumidores, les dues 
existents.  

Un consum existent, en tot cas d’aigua no potabilitzada, es dóna en l’agricultura ja que 
hi ha alguns recs de suport a olivera però sempre a partir de captacions subterrànies i 
pròpies. Es tracta d’un sistema de rec força eficient i que, a grans trets s’adapta al 
mandat de sostenibilitat i ús racional de l’aigua. 
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2.4.1.2. Sanejament 

Actualment les aigües residuals del municipi davallen canalitzades en sistema unitari a 
través d’un col·lector general vers el torrent de Renau a on s’aboquen sense depurar. En 
tot cas, la xarxa de clavegueram és gestionada per l’ajuntament i es tracta d’un sistema 
unitari. 

Segons el PSARU, a Renau es preveu una instal·lació de depuració per al període 2011-
2012. Ara bé, l’ajuntament, mitjançant assistència tècnica del SAM7 ha redactat un 
projecte per al PUOSC 2008, que preveu una depuració biològica amb un model BIOTRIT 
600/200 STL amb un volum de dipòsit de 141 m3 i un potencial de tractament de 600 
persones/ dia i 120 m3 de tractament màxim, per tant, sobradament suficient per a les 
previsions de creixement previstes pel POUM. L’EDAR se situarà a la vora del torrent de 
Renau, a la banda oest del nucli (s’indica al plànol 6). 

 

2.4.2. Qualitat de l’aire 

En l’apartat 3.1.3 es pot deduir que en el municipi de Renau la qualitat de l’aire és 
globalment satisfactòria. En efecte, les característiques del municipi, emmarcada en una 
zona de la comarca més rural, poc industrialitzada i la llunyania envers els focus emissors 
de pols industrials determina una certa qualitat atmosfèrica. Tanmateix, aquest fet no treu 
que en la mesura de les característiques del municipi es contribueixi a problemàtiques 
més globals com l’escalfament del planeta per emissions de CO2, NO2, SO2 i altres. Cal 
tenir en compte que qualsevol procés de combustió, implica l’emissió de contaminats i 
en especial, el trànsit de vehicles. No en va, el parc municipal s’ha triplicat respecte fa 15 
anys, essent una de les principals contribucions al canvi climàtic, la disminució de la capa 
d’ozó, ...  

 
Taula 23. Nombre de vehicles al municipi. 

Any Turismes Motos Camions i furgonetes Tractors industrials Autobusos i altres Total 
2006 46 31 3 0 2 64
1991 15 0 4 0 0 19

Font: IDESCAT. 
 

                                                 
7 Projecte: Nova estació depuradora d’aigües residuals, a Renau. Octubre 2007. Clau: 2007-1586. 
Josep M. Torné Sans. Enginyeria Municipal. 
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2.4.3. Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques 

2.4.3.1. Soroll 

L’ajuntament de Renau no disposa d’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions. Tot i 
això, d’acord al mandat de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, 
en data 23/12/2003, la Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH va trametre una 
proposta de mapa de capacitat acústica per al municipi. El mapa estableix els nivells 
d’immissió a les zones urbanes, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica 
que determinen els objectius de la Llei. L’Ajuntament va valorar correctament la proposta 
de cadastre i va aprovar el mapa en data 07/11/2005. La Llei estableix que la proposta 
s’havia de sotmetre a aprovació definitiva abans de l'11 d’octubre de 2005, cosa que 
encara no s’ha fet tanmateix. Aquest mapa, una vegada aprovat definitivament per 
l’Ajuntament serà de referència en el moment d’informar i atorgar les llicències d’activitat. 

En tot cas, l’exposició de la població a sorolls en el municipi és baixa i gairebé deguda 
únicament al trànsit rodat, principalment per part de la maquinària agrícola que entra i surt 
del nucli. En tot cas, el trànsit pesant que presenta la carretera TV-2032, la que passa a prop 
del nucli urbà, és mínim. 

2.4.3.2. Enllumenat 

El sistema d’enllumenat del municipi, està sent objecte d’un PLA D’ADEQUACIÓ 
LUMÍNICA mitjançant una subvenció del Departament de Medi Ambient que ha de servir 
per incorporar sistemes d’estalvi i control de les emissions de fluxos d’hemisferi superior a 
totes les lluminàries, d’acord als propis requeriments de les assignacions de finançament, 
PUOSC. En aquests moments, el projecte del pla es troba en fase de redacció. No es 
disposen de mesures de brillantor però en base a observació directa i informacions 
obrants, es considera que: 

 Cal adaptar l’enllumenat dels nous sectors, als requeriments de la Llei 6/2001, 
d’ordenació del medi lumínic i el recent Reglament que el desenvolupa, Decret 
82/2005, de 3 de maig.  

 Es pot millorar l’ajustament dels horaris de funcionament de part de l’enllumenat 
mitjançant rellotges astronòmics i restringir la il·luminació en franges nocturnes. 

 Cal considerar l’impacte lumínic en l’atorgament de llicències urbanístiques i 
d’activitat. 

2.4.3.3. Energia: instal·lacions de transport 

La xarxa elèctrica de Renau està servida per la companyia elèctrica FECSA-ENDESA. 
S’abasta de dos transformadors caixa receptors al nucli urbà i un altre a la zona 
esportiva que distribueixen en baixa tensió a tots els edificis. 

El terme també és travessat en sentit O-E per una línia de molt alta tensió (MAT) de 
380.000 kW. L’energia elèctrica es distribueix bàsicament, per línia aèria i se soterren en 
els nous sectors de creixement i noves urbanitzacions de carrers. Actualment, no 
existeixen punts febles en el subministrament de la xarxa elèctrica i tots els sectors de la 
vila estan servits satisfactòriament. 

El municipi no compta amb cap estació de telefonia mòbil en l’àmbit del terme per bé 
que la cobertura és suficient a través de les antenes situades en termes veïns. 

2.4.4. Gestió de materials i residus 

La recollida d’escombraries del municipi, igual a alguns altres municipis de la comarca, 
és realitzada sota coordinació del Consell Comarcal per competència delegada de 
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l’ajuntament. Les escombraries o rebuig o RSU (recollida domiciliària) són transportats al 
dipòsit controlat comarcal de residus de Tivissa (Ribera d’Ebre), on es dipositen sense 
valorització i les tres fraccions selectives es gestionen mitjançant empreses de 
recuperació. El Consell ha implementat la recollida de residus mitjançant contenidors 
soterrats als municipis de la comarca, entre ells Renau. Així, actualment a Renau hi ha dos 
àrees d’aportació soterrada amb 4 entrades, una per rebuig o residus domiciliaris sòlids 
urbans (RSU) i tres més, una per a cada fracció selectiva, paper- cartró, envasos i vidre. 
Una es troba al costat de l’ajuntament i l’altra a la zona esportiva.. 

La recollida selectiva de la resta de residus municipals recuperables -vidre, paper i cartró, 
envasos lleugers i objectes voluminosos- també es realitzen sota coordinació del Consell 
Comarcal a les dues àrees d’aportació soterrades esmentats al nucli de Renau. Hi ha una 
tercera àrea d’aportació, a Peralta, que consta de dos contenidors iglú de vidre i un 
contenidor iglú d’envasos. 

Taula 24. Recollida de residus a Renau (2006). 
 Kg Tm % Kg/ habitant/any Kg/ habitant/dia Dies recollida 
RSU 70380 70,380 92,18 -- -- 3 
Paper- cartró 2540 2,540 3,33 -- -- 2 
Envasos 1340 1,340 1,75 -- -- 2 
Vidre 2090 2,090 2,74 -- -- 1 
Total 76350 76,350 100 820,97 2,25 -- 

Font: Serveis Tècnics del Consell Comarcal. 

 

Cal dir que, no es porta a terme la recollida selectiva de residus orgànics però que 
properament s’haurà de generalitzar a tots els municipis de la comarca amb l’objecte 
d’assolir els objectius marcats pel PROGREMIC 2007-2012. En el moment d’implantar-la es 
donarà un salt quantitatiu, alliberant una gran quantitat de residus, al voltant d’un 50%, 
que actualment es porten a abocador com a rebuig (RSU). S’ha de dir que, des de l’1 de 
gener de 2004, és d’aplicació el cànon que penalitza en 10 €/tn els municipis que 
segueixen sense implantar la recollida de la fracció orgànica i porten tots els residus a 
deposició. 

Deixalleria 
Renau disposa de deixalleria comarcal de referència a Constantí (Baix Camp) tot i que 
properament serà la del Morell (Tarragonès), gestionada pel Consell Comarcal. Recullen 
els residus ordinaris de tipus especial, i obren diàriament al públic. En tot cas, el Consell 
Comarcal no té previst d’instaurar el servei de deixalleria mòbil al municipi però cal dir 
que aquest servei, si es troba a la vila veïna de la Secuita. 
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Residus de la construcció 
L’opció de gestió per a aquests residus és lliurar-los a un gestor de runes i residus de la 
construcció que el duu a l’abocador de Ferran (Altafulla) i si es en petites quantitats es 
poden portar a la deixalleria de Constantí. 

Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 

En data de 29 de gener de 2008 va ser publicat en el DOGC núm. 5058 l’anunci 
d’informació pública del Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya (PTSIGRM 2005-2012) que pretén desenvolupar els objectius 
inclosos al Programa de gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-
2012). El PTSIGRM divideix el territori en 7 zones. Renau es troba inclosa en la zona 4.1, Alt 
Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès i l’àmbit no preveu cap infraestructura a les 
immediacions del municipi. 

2.4.5. Riscos 

Un dels objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc. Així, en l’art. 
10.3 del Reglament parcial de la Llei d'Urbanisme, s’estableix que l’anàlisi ambiental 
preceptiu en la documentació i tramitació d’un pla urbanístic ha de comportar la 
delimitació de les àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, 
prèviament identificades per les administracions sectorials competents. 

En el camp de l’extinció d’incendis i en la prevenció i acarament d’altres riscos actuen 
sobre l’àmbit del TM els parcs de Tarragona, situat a 17 km i Valls, a 12 km. 

     Taula 25. Obligacions/recomanacions de planificació municipal per Renau (2005)8. 
Risc Pla Titular Afectació 
 Pla Bàsic d’Emergència Municipal  

 
Municipi Recomanat 

Inundacions 
 

INUNCAT Generalitat No obligatori 

Sísmic 
 

SISMICAT Generalitat Recomanat 

Nevades 
 

NEUCAT Generalitat No obligatori 

Incendis forestals INFOCAT 
 

Generalitat Obligatori 

Transport mercaderies 
perilloses 

TRANSCAT Generalitat No Obligatori 

Industrial Per a instal·lacions industrials afectes a l'art. 
9 RD 1254/99, Plans d'Emergència Exterior 

Generalitat Recomanat 

Risc nuclear 
 

PENTA Estat No obligatori 

Font: Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil i pròpia. 
 

2.4.5.1. Risc d’incendi 

Segons l’anàlisi de risc que es va realitzar al Pla Especial d’Emergències per a incendis 
forestals de Catalunya (INFOCAT) a l’any 2003, Renau presenta un perill molt alt per la qual 
cosa, l’ajuntament té l’obligació de fer el PAM per aquest risc i mantenir-lo actualitzat. 
Considerant que al municipi es localitzen àrees forestals remarcables immediates al voltant 
d’espais construïts, habitatges o instal·lacions, com el Mas de l’Aleix i Peralta, els és 
d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i protecció contra incendis 

                                                 
8 Segons la Direcció General d’Emergències i Seguretat Ciutadana. 
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en els edificis, així com les mesures establertes al Decret 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 
123/2005, de 14 de juny. En tot cas, l’àmbit del POUM al nucli de Renau no queda afectat 
per l’àmbit especial d’aquestes normatives. 

En tot cas, tot i la significació forestal del municipi, el DMAH no ha identificat cap perímetre 
de protecció prioritària en cas d’incendi. 

 
2.4.5.2. Risc industrial 

Les empreses afectades per la normativa del RD 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses 
(BOE 172, de 20 de juliol de 1999), han de facilitar a l’autoritat competent, en aquest cas 
la Direcció General d’Emergències i Seguretat Ciutadana (DGESC), la informació 
necessària per a la redacció del Pla d’Emergència Exterior (PEE) on preveu les accions a 
emprendre en cas d’un accident amb repercussions sobre la població i el medi ambient. 
Segons el registre de la DGESC que recull les empreses afectades per aquesta normativa 
d’accidents majors, la proximitat del municipi a la zona industrial del Camp de Tarragona, 
de la Pobla de Mafumet (Sector Tarragona. Sociedad Española Carburos Metálicos) ha 
suposat la inclusió de part del terme a dins de la Zona d’Alerta del sector de Tarragona, 
inclosa en la Categoria 3, Tipus C que designa aquells accidents que poden causar 
víctimes, danys materials greus o alteracions ambientals greus a l’exterior de la instal·lació 
industrial (en aquest cas, Carburos Metálicos SA)9. 

La inclusió del terç O-SO del terme de Renau a la zona d’Alerta implica que s’aplicaran 
mesures de protecció immediates per als grups crítics que defineixi el responsable del 
Grup Sanitari. 

D’acord amb el Plaseqcat (Pla d’Emergència del Sector Químic de Catalunya) i amb el 
Plaseqta (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona), Renau té 
recomanació d’elaborar el PAM per risc químic ja que podria resultar afectat (en zona 
d’alerta) per alguns dels accidents greus possibles a Carburos Metálicos (Pobla de 
Mafumet). Concretament: 

 
                                                 
9 La consideració tipus C implica que la zona d’afectació inclou nuclis urbans propers a la factoria. 
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Taula 26. Accidents industrials greus que poden afectar Renau. 

Descripció de l’accident  Conseqüència ZI (m) ZA (m) Categoria  
4: Trencament mànega de descàrrega 
de la cisterna de diòxid de sofre Núvol Tòxic 2 4500 7900 3C  

5: Trencament línia de líquid a la sortida 
dipòsits D-2, D-3 i D-4 de diòxid de sofre Núvol Tòxic 3 4500 7900 3C  

16: Trencament d’un contenidor de clor 
de 500 kg Núvol Tòxic 4 3700 6900 3C  

Font: DGESC. 
 

2.4.5.3. Altres riscos 

a) Risc de transport de mercaderies perilloses 

L’anàlisi del flux del TRANSCAT es limita a les principals carreteres i vies de ferrocarril, que 
comuniquen nuclis industrials i urbans d’una certa magnitud i per les quals és lògic que 
circuli un volum considerable d’aquestes mercaderies. Les carreteres locals no s’han 
considerat en l’anàlisi del TRANSCAT i podem suposar que el flux serà menyspreable –
comparativament als que s’enregistren en altres vies catalanes- i probablement es limita 
al subministrament de la benzinera, granges i alguna indústria. Per això, el municipi no 
està obligat a elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal (PAM) per accidents en 
el transport de mercaderies perilloses i per gestionar aquest risc. 

b) Risc d’inundacions 

De l’anàlisi de risc que s’ha realitzat en el pla especial d’emergències per a inundacions 
de Catalunya (INUNCAT), informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya el 14 de setembre de 2005, el municipi no està obligat a realitzar el PAM per a 
inundacions. Efectivament, l’administració sectorial, l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), en la delimitació de zones potencialment inundables per a la redacció de 
l’INUNCAT a partir de la modelització hidràulica, no ha identificat àrees de risc del punt 
de vista hidrològic a les vores del nucli. Només apareix una àrea mullada per al període 
de retorn de 50 anys a l’extrem de llevant del municipi que està inclòs a la zona 
inundable del riu Gaià, però aquesta àrea es troba en una zona de forts pendents, en els 
costers del riu Gaià i part de l’embassament del Gaià, de manera que afecta espais 
exclusivament forestals. 
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Fig. 5. Zones inundables del municipi de Renau (2006). 

 
 

c) Risc sísmic 

Han d’elaborar obligatòriament un Pla d’Actuació Municipal (PAM) els municipis que 
presenten una intensitat sísmica igual o superior a VII en un període associat de retorn de 
500 anys, segons el mapa de perillositat sísmica elaborat per la Generalitat de Catalunya 
i aquells on s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de referència en el parc 
d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en l’esmentat 
període de 500 anys. En canvi, només es recomana l’elaboració del PAM per a aquest 
risc als municipis amb una intensitat sísmica prevista entre VI i VII en un període de retorn 
de 500 anys segons el mapa de Perillositat Sísmica. En aquest sentit, Renau presenta una 
intensitat sísmica de nivell VI i per tant, només té la recomanació de fer el PAM. 

d) Risc de nevades 

L’anàlisi de risc del NEUCAT considera com a factors més importants la vulnerabilitat de 
la mobilitat, el nombre d’habitants, la població flotant i l’alçada del municipi. Així, segons 
la normativa estan obligats a elaborar el PAM per nevades, els municipis de més de 
20.000 habitants o que es troben a una alçada superior als 400 m. No és el cas de Renau. 

e) Altres 

La DGESC no ha identificat expressament cap altra àrea de risc per a la seguretat i 
benestar de les persones dins l’àmbit del TM. 
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2.5. Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables al pla 

2.5.1. Planejament vigent 

El municipi de Renau disposa de Normes Subsidiàries de Planejament Municipal 
aprovades definitivament en data de 9 d’octubre de 1985. 

El POUM de Renau s’elabora tenint en compte la nova regulació urbanística continguda 
en la LU 1/2005, emprant els nous instruments urbanístics que aquesta llei posa a l’abast a 
fi d’aconseguir un creixement sostenible del territori. 

2.5.2. Relació del POUM amb altres Plans 

2.5.2.1. Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

L’avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona va ser publicat el passat 
04/12/2007 i per tant, un cop conclosa la fase de suggeriments està pendent l’aprovació 
inicial i posterior informació pública. En principi es preveu la vigència del pla fins l’any 
2026. 

El redactor del pla, el Departament de Polítiques Territorials i Obres Públiques (DPTOP), 
pretén concentrar el creixement urbanístic a les capitals de comarca i nuclis més 
dinàmics, i per contra, restringeix la capacitat urbanística als nuclis de població més rurals 
o potencialment valuosos des d’un punt de vista patrimonial, paisatgístic, de 
conformació urbanística, etc. L’activitat econòmica que segons el PTP, han de 
concentrar les ciutats, genera una demanda d’habitatge que va al darrere del 
creixement industrial i els serveis. En tant que municipi sense sòl industrial i d’activitats el 
mateix PTP preveu un creixement modest per a Renau i l’assigna a la categoria de 
“compleció”, és a dir, per a la demanda interna i les necessitats d’eficiència bàsiques 
com ara l’assoliment d’una massa crítica. El PTP estableix l’estratègia de compleció i de 
canvi d’ús i reforma interior o de millora urbana quan considera que no es donen 
circumstàncies adequades per a un creixement significatiu en extensió. El Pla estableix 
aquesta estratègia en aquells nuclis i àrees urbanes que per la seva petita dimensió no 
tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament 
apte per a la urbanització o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu 
d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni 
urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les 
activitats professionals desconcentrades, i a la segona residència de reutilització, i també 
als serveis turístics de qualitat i petita escala. Els petits creixements seran suficients per a 
atendre les necessitats internes del nucli. 

En l’anomenat sistema d’espais oberts que classifica tot el sòl no urbanitzable, el PTP 
estableix la categoria de sòl de protecció especial per a tota la part del municipi inclosa 
a la xarxa Natura 2000, és a dir, més de tota la meitat est i encara hi afegeix, en qualitat 
de sòl de valor natural i de connexió, gairebé tota la resta de terme, tret de l’extrem SO 
que l’inclou com a sòl de protecció territorial en la categoria d’interès paisatgístic i /o 
agrícola. Així doncs, cap fracció del municipi queda establerta com a sòl de protecció 
preventiva que seria el que presenta una restricció d’usos menor. 

Quant a infraestructures el PTP no preveu cap element al municipi ni a les seves 
immediacions, llevat del condicionament de la línia convencional de ferrocarril 
Tarragona- Lleida. 
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2.5.2.2. Altres plans, programes i projectes 

El POUM ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials existents i futurs. Parlem, entre altres, 
dels següents: 
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- Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU II). 

- Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març. 

- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026. 

- Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona (pendent d’aprovació inicial). 

- Pla territorial sectorial d’establiments comercials (PTSEC). 

- Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya. 
 

2.6. Objectius i criteris ambientals del POUM 

2.6.1. Objectius generals del planejament 

En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de 
tractats, declaracions i legislacions internacionals10, i concretament en l’art. 3 i 9 LU, on es 
defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’estableix que l’exercici de les 
competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible. Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la 
mesura que assegura l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, 
i sigui energèticament eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de 
contaminació i residus, conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de 
la població. 

En resum, les pautes generals que han d’orientar la planificació dels models d’ocupació del 
sòl són les següents: 

1. Compactació de l’assentament urbà 
Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de recursos, 
una major ocupació de sòls rurals i hàbitats naturals, un malbaratament energètic i, en 
conseqüència, uns nivells més alts de contaminació. Això indica la necessitat de centrar 
el desenvolupament urbà en el nucli existent i la seva corona immediata, prioritzant la 
rehabilitació d’àrees interiors sobre l’extensió, sens perjudici de l’ocupació racional dels 
espais intersticials. 

2. Optimització dels teixit urbà existent 
Cal posar l’èmfasi de la gestió urbana en la revitalització dels barris o parts antigues i en 
la recuperació i renovació de zones de la població degradades i obsoletes. 

3. Adopció de densitats raonablement altes 
Les tipologies urbanes de densitats edificatòries baixes impliquen alt consum de recursos, 
major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Cal adoptar densitats 
raonablement elevades que, sense caure en la congestió, permetin tipologies urbanes 
més eficients i evitin la segregació de col·lectius i comunitats. 

4. Assignació flexible i mixta dels usos del sòl 
L’optimització funcional d’una vila requereix evitar una excessiva especialització de les 
seves parts. Una coexistència en l’espai urbà dels diversos usos permet millorar-ne el 
funcionament, evitar ocupacions innecessàries i redueix la mobilitat obligada. 

5. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 
La mobilitat és un dels actuals reptes dels plantejaments sostenibilistes a Europa. El 
transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran consumidor 
d’energies fòssils. Els models expansius, difosos i en baixa densitat i les distribucions rígides 
dels usos comporten més desplaçaments i deriven en l’adopció d’opcions individuals. Per 
això, cal una planificació integrada dels usos i el transport que minimitzin la mobilitat 
                                                 
10 Marc legal (apartat 1.4). 
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obligada. Això condueix a models urbans compactes, densos, policèntrics i amb mixtura 
d’usos, on és possible prioritzar els itineraris peatonals. 

6. Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals 
Cal fomentar el model que comporti un menor consum de sòl i un estalvi d’altres 
recursos, atenent a la possibilitat de reciclatge dels recursos consumits o no utilitzats 
(reutilizació d’aigües pluvials i depurades i extensió de les xarxes separatives, 
compostatge de la matèria orgànica, planificació lumínica, etc.) i impulsant la 
implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua és important protegir els espais de 
recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació hidrològica i la planificació 
d’usos. 

7. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació 
La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica, 
lumínica, electromagnètica, de sòls, etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació. 

8. Prevenció de riscs naturals i tecnològics  
Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones 
inundables, zones de risc geomorfològic, amb risc industrial, ..., així com regular 
acuradament la implantació d’activitats de risc. 

9. Permeabilització i desfragmentació del territori 
És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la 
connectivitat dels espais lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els processos de 
fragmentació de teixits i paisatges rurals. 

10. Conservació de la biodiversitat i el patrimoni en general 
És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de mostres 
suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de 
connexió per a la dispersió d’espècies i altres elements del patrimoni natural d’interès 
geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni cultural civil i religiós. També és important 
introduir el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament dels espais lliures 
urbans. 

11. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals i 
urbans 

Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents en el 
territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi. 

12. Foment de la construcció sostenible 
És important introduir criteris bioclimàtics en la edificació pública i privada i l’ús de 
materials amb l’aplicació de solucions constructives eficients, la introducció d’energies 
renovables, la prevenció de residus, la prevenció de la contaminació lumínica, etc. En 
definitiva, es tracta d’allargar el cicle de vida dels materials i de l’edificació. 

13. Reducció i valorització dels residus 
A més del que ha estat exposat al respecte en el punt anterior, cal preveure en els 
edificis i en els espais urbans, espais adequats per a les operacions de recollida i transport 
i instal·lacions per a la recollida selectiva, ... 
 

2.6.2. Objectius ambientals específics del planejament de Renau 

L’ISA haurà de considerar tots aquells àmbits o vectors ambientals sobre els quals el 
planejament pot incidir, així com la incidència ambiental global del model territorial 
resultant. Els requeriments ambientals que haurà d’atendre la redacció del pla s’han de 
concretar en uns objectius específics referits als aspectes que s’assenyalen, formulats de 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

40 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

manera jerarquitzada segons llur grau d’importància relativa, a fi que es diferenciïn amb 
claredat els més essencials. Concretament cal referir-se als vectors següents: 

Taula 27. Objectius ambientals específics del POUM de Renau. 
Sostenibilitat global del model d’ordenació 
Ocupació i consum de sòl 
1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli 
2. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi prèviament determinades 

principalment d’acord a factors endògens 
3. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la rehabilitació del nucli 

construït 

Mobilitat i eficiència energètica 
1. Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que sigui innecessari 

els desplaçaments en vehicle privat 
2. Preveure un espai cèntric i equidistant en la nova proposta urbana per a la parada de 

transport públic i dimensionar els vials per a una correcta maniobra 

Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 
1. Mantenir com a ús preferent del sòl no urbanitzable els usos primaris i restringir-hi els usos propis 

del sòl urbà (residencial, serveis, etc.) 
2. Preservar i reconèixer la vialitat rural bàsica 
3. Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques geomorfològiques i d’usos i 

establir les oportunes diferències de tractament 

Fragmentació territorial 
1. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà construït 
2. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics principals: lleres i planes 

inundables, línies de carena o de canvi de pendent, etc. 

Riscs naturals i tecnològics 
1. Establir una franja de seguretat inedificable a tots els efectes a les dues ribes dels cursos 

d’aigua identificats 
2. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent > 20% 

Cicle de l’aigua 
Abastament 
1. Garantir el subministrament per als nous creixements 
2. Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments evitant models 

unifamiliars exclusius i vegetació no adaptada 

Sanejament 
1. Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes 
2. Reduir el volum d’aigües brutes 
3. Separació en alta de les aigües residuals de tot el nucli 

Ambient atmosfèric 
Contaminació per substàncies especialment aquelles vinculades al canvi climàtic 
1. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat 

Contaminació acústica 
1. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat 
2. Aprovar el mapa acústic del municipi 
3. Establir un tractament de vorera als passos de vianants a la normativa del POUM 

Contaminació lumínica 
1. Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxima als habitatges 
2. Establir una alçada màxima dels fanals 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

41 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

3. Tractament diferenciat de les façanes que confronten amb Sòl no urbanitzable (Zona E2: 
incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda) 

Contaminació electromagnètica 
1. Preveure els espais per a la ubicació de les estacions de telefonia mòbil 

Gestió dels materials i dels residus 
1. Ubicar una àrea d’aportació a menys de 75 m de cada habitatge i deixar reserves adients en 

vials 
2. Reservar un espai per a la deixalleria mòbil 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 
1. Recollir al POUM els criteris establerts pel Decret d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i 

vetllar pel seu compliment 
2. Establir tipologies d’habitatge intermèdies (arrenglerades, entre mitgeres, ...) 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general 
1. Determinar les zones de major interès ecològic i establir una clau específica en la zonificació 
2. Determinar els elements d’interès natural, geològic, etc. (fonts, arbredes, arbres, etc.) i 

incloure-les al Catàleg de Béns del POUM 
3. Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector i incloure-les en el 

Sistema d’Espais lliures 

Qualitat del paisatge 
1. Incorporar els objectius de qualitat paisatgística fixats pels catàlegs del paisatge i les directrius 

del paisatge, formulats segons la Llei 8/2005. 
2. Determinar punts del terme municipal adients per a la instal·lació de miradors i establir un radi 

de protecció paisatgística per a cadascun. 
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3. Justificació ambiental de l’alternativa d’ordenació proposada 

3.1. Introducció 

El model de planejament del POUM planteja canvis en la classificació de sòl que faran 
variar les proporcions que es deriven de la distribució de sòl actual. Per la seva part, els 
possibles Polígons d’Actuació (PAU) previstos, no constitueixen en si mateixos creixements 
atès que no es tracta de sectors nous sinó d’intervencions sobre sòls urbans, que 
incideixen sobre àrees edificades i buits intersticials entre espais edificats que han estat 
subproducte dels creixements dels darrers decennis. L’impuls als PAUs, redunden en 
benefici de l’anomenada opció intermèdia de creixement, és a dir, s’afronta la 
cobertura dels buits de la trama preexistent, i alhora, s’amplia l’oferta amb nous sectors 
residencials que en tot cas, confronten sempre amb l’espai construït. 
 
Necessitats de sòl per al creixement urbà 

Les previsions de les Normes s’han complert de manera que s’ha consolidat el nucli antic i 
l’ampliació del municipi a través d’un creixement al sud-est del nucli tradicional que ha 
comportat un lleuger creixement demogràfic, invertint el sentit de decreixement de 
població que el municipi experimentat durant el segle XX. 

Ara mateix, les perspectives de creixement urbà al municipi, s’han de relacionar amb les 
perspectives de creixement demogràfic endogen però també poden bascular al voltant 
d’altres dos grups:  

a) Classes mitjanes amb seu laboral a Tarragona o Valls: Renau pot acollir part del 
creixement difús d’aquestes ciutats, en base a una oferta d’habitatge equivalent o 
millor al de l’entorn de la capital a un preu inferior.  

b) Turisme de retorn: la vila pot continuar acollint persones originàries del poble o que hi 
tenen arrels i que com és habitual a tota la comarca, retornen en caps de setmana i 
vacances. 

3.2. Escenaris de creixement demogràfic i residencial 

A continuació, es plantegen diferents escenaris de creixement en funció del resultat final 
de l’aprovació de la normativa urbanística. Cal partir de la base que, en el període de 
vigència del POUM (estimat en uns 20 anys, període aproximat que s’aplica actualment 
a aquest tipus de figures), es poden produir taxes creixement poblacional iguals o 
superiors a les experimentades en períodes anteriors recents atenent a la proximitat amb 
Tarragona i Valls, que pot suposar la creació de noves dinàmiques i fluxos associats que 
cal considerar en les previsions de sòl i la seva localització territorial. 

Així doncs, en definitiva en funció del creixement poblacional i la conjuntura 
socioeconòmica, i pressuposant el manteniment de la capacitat inversora privada, es 
preveuen escenaris en una escala temporal de 20 anys. Cal entendre que els escenaris 
són simples extrapolacions que poden resultar tantes vegades diferents com vegades es 
modifiquin les variables introduïdes. Es tracta doncs d’aproximacions de cap a on pot 
evolucionar el municipi en base a un planejament més obert o, al contrari, més restrictiu. 

Escenari de creixement continuista 

Prenent com a base el període 1981-2006, el ritme de creixement que ha experimentat 
Renau s’ha produït a raó de 0,6 habitatges/any. Això suposaria que, si assignem al 
planejament una eventual validesa de 20 anys, aplicant la mateixa mitjana de 
creixement, la previsió per al 2026 seria de 67 habitatges, 8 habitatges més que els 
actuals. 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

43 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

Si traduïm aquest nombre d’habitatges a la població censada, mantenint els 
percentatges de tipologies d’habitatge -60,87%, principal; 32,61%, secundari; i 6,52%, 
vacant- i tenint en compte que a les comarques del Camp de Tarragona la mitjana és 
de 2,7 persones/ llar, Renau assoliria el 2026 un volum de població de 111 habitants. A 
nivell urbanístic, aquest escenari es podria correspondre amb l’anomenada alternativa 0, 
ja que la magnitud del creixement (8 habitatges) es podria satisfer sense canvis 
substancials i per tant, bastaria amb una Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries. 

Escenari de creixement moderat 

En aquest cas, aplicaríem la mitjana de creixement poblacional dels darrers quinze anys 
(1991-2006), corresponent a un període d’immigració d’origen majoritàriament comarcal 
prou elevada. Aquesta immigració ha donat lloc a una variació demogràfica positiva, 
amb un creixement poblacional mitjà del 48% anual. 

En aquest període, el ritme de creixement d’habitatges s’ha produït a raó de 0,9 
habitatges/any. Així doncs, si apliquem aquesta mitjana de creixement anual als 20 anys 
que es preveu de vigència del nou planejament urbanístic, el cens d’habitatges a Renau 
podria assolir els 78 habitatges. 

Si considerem que els percentatges de tipologia d’habitatges es mantindran com en el 
2006 i, tenint en compte que els habitatges principals representen el 60,87% del total i que 
la mitjana és de 2,7 persones per llar a les comarques del Camp de Tarragona, la 
població podria ascendir a 126 habitants el 2026. 

Escenari de creixement alt 

El període de major creixement de Renau de què disposem dades és el comprès entre 
2001 i 2006, on el nombre d’habitatges ha augmentat a raó de 2,5 habitatges/any. 
Seguint aquest patró de creixement, en els 20 anys de vigència del nou POUM, el nombre 
d’habitatges podria ascendir fins als 111 habitatges. 

A partir d’aquest nombre d’habitatges i tenint en compte que els habitatges principals 
(ocupats tot l’any) a Renau representen el 60,87% i que al Camp de Tarragona la mitjana 
és de 2,7 persones/habitatge, el 2026 Renau podria assolir els 179 habitants, gairebé 
duplicant la població actual. En aquest cas, ens situaríem sobre censos de població 
anteriors al 1920.  

3.3. Alternatives de creixement 

A l’hora de localitzar els creixements residencials, i partint del respecte a les directrius 
ambientals dels planejament recollides a la LU, on s’aposta explícitament pel creixement 
en continuïtat a l’espai construït, el POUM opta entre diferents alternatives: 

a) Restringir l’augment de sòl residencial nou i a canvi, promoure l’emplenat dels buits 
intersticials actuals i transformar en usos residencials els altres usos (magatzems, naus, 
patis agrícoles, solars buits,...) que avui ocupen sòl urbà. 

b) Concentrar tot el creixement en nous sectors fruit de la transformació del sòl no 
urbanitzable a sòl urbanitzable en zones determinades com a aptes. 

c) Opció intermèdia que permeti la cobertura dels buits de la trama preexistent, i relligui 
les expansions al llarg de la xarxa viària i alhora, que ampliï l’oferta amb nous sectors 
residencials de densitats diverses (entre mitgeres, aparellades, PB+2, etc.) que 
permetin l’accés a l’habitatge als diferents col·lectius demandants (joves del 
municipi, parelles urbanes, nova immigració,...). 

L’adopció exclusiva de la primera opció no resulta del tot realista ja que a la pràctica els 
buits edificatoris existents en aquests nuclis, sovint costa d’incorporar-los al mercat 
residencial, constituint aquest fet una veritable distorsió en l’oferta de sòl i habitatge. És el 
problema que comporta l’alternativa 0 que ambientalment podria tractar-se d’una 
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alternativa a tenir en compte perquè no implica consum de sòl nou tot i que impedeix 
regularitzar situacions de fet més o menys inadequades urbanísticament, que no obstant 
a Renau, cal dir que són irrellevants. No obstant centrar tot el creixement en la segona 
opció hipoteca l’acció urbanística municipal i no permet afrontar el manteniment, la 
rehabilitació i valorització de l’espai construït i del nucli vell més emblemàtic i alhora 
d’intervenció més difícil. Així doncs, es considera adequada la tercera alternativa que 
integra tots els elements esmentats, sense deixar de tenir en compte factors ambientals i 
socials.  

Pel creixement poblacional previst per a Renau i per les característiques pròpies del 
municipi, les densitat d’habitatges en els nous entramats urbans poden variar 
sensiblement però en tot cas, hauria d’oscil·lar entre els 25-45 habitatges/Ha, una 
densitat edificatòria mitjana - baixa. Aquest és un model que, per l’ocupació de territori, 
els usos de recursos derivats i implícits (aigua, energia,...) i les característiques 
sociològiques que comporta es considera moderadament sostenible. En tot cas, cal tenir 
en compte les característiques pròpies de Renau, que tot i tenir un aspecte compacte, 
es caracteritza per una densitat baixa, al voltant dels 32 habitatges/Ha amb la qual cosa 
intuïm que el nou planejament es pot situar en una densitat similar a la que presenta 
l’actual trama urbana. 

Per altra banda, tot i que els consums relatius (xarxes d’aigua, trenat elèctrics, ...) 
generats a partir de densitats edificatòries baixes són més elevats que en per als cas de 
densitats elevades, s’ha de tenir en compte que la capacitat d’absorció del medi del 
municipi i la magnitud dels valors totals dels creixements no fa especialment 
problemàtiques l’adopció de densitats d’habitatges per sota dels 45 habitatges/ Ha. 

3.4. Magnitud i localització dels creixements: proposta d’ordenació 

Alhora de definir els PAU o nous sectors d’ordenació, s’ha optat per ordenar dos sectors 
urbans no del tot consolidats a dins del nucli tradicional i dos sectors més, situats a la 
banda inversa d’un vial urbà que en la banda sud ja es troba urbanitzat i en procés de 
construcció. Estem en el marc de la tercera alternativa que integra tots els elements, 
sense deixar de tenir en compte factors ambientals i socials (veure apartat 3.3). En aquest 
sentit, tots els nous sectors delimitats se situen en continuïtat a l’espai construït i 
garanteixen la compacitat del nucli. No es qualifica cap superfície com a sòl 
urbanitzable (SUD). 

En cap moment no s’han estudiat altres alternatives ja que no hi ha altres zones de 
morfologia planera, lliure de riscos i tan pròxima al nucli (enfront del mateix ajuntament) 
que ofereixen unes condicions tan clares de continuïtat de l’espai construït i confrontant 
amb un vial urbà, cosa que justifica la seva consideració com a sòl urbà no consolidat de 
partida en comptes de sòl urbanitzable. 

Taula 28. PAU previstos inicialment pel POUM. 
Nom Superfície (m2) Superfície (Ha) Característiques del creixement 
PAU-1 2082 0,21 Reompliment buits intersticials al nucli antic 
PAU-2 6960 0,70 Ampliació sòl urbà llindant amb façana urbana 
PAU-3 3392 0,34 Ampliació sòl urbà llindant amb façana urbana 
PAU-4 2085 0,21 Reompliment buits intersticials al nucli antic 
Total 14519 1,45  

Font: Avanç del POUM. 

Ara com ara, l’opció que es planteja no crea nous sectors de sòl urbanitzable sinó que 
ordena sectors urbans no consolidats que en la seva part substancial (PAU-2 i PAU-3) 
permeten la edificació de 22 habitatges. 
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  Taula 29. Quadre de superfícies de sòl urbà actual i proposat. 
 Planejament vigent Proposta d’ordenació 
 Superfície (Ha) % Superfície (Ha) % 
Sòl urbà 5,66 0,69 8,33 1,01 
Sòl no urbanitzable 814,34 99,31 811,67 98,99 
Total 820 100 820 100 

 

 
Taula 30. Quadre de superfícies de sòl urbà actual i proposat. 

 Planejament actual Proposta Avanç Variació 
 m2 % m2 % m2 % 
Sòl urbà 56600 100,00 83300 100 26700 47,17 
Equipaments 7803 13,78 8727 10,47 924 11,84 
Zona verda 6020 10,63 8987 10,78 2967 49,28 

 
Taula 31. Quadre de superfícies de sòl urbà actual i proposat. 

Vialitat Parcs i jardins Equipaments Aprofitament Superfície  
m2 % m2 % m2 % m2 % m2 

PAU 1 680 32,66 0 0 0 0 1402 67,33 (CJ) 2082 
PAU 2 2528 36,32 1092 15,68 820 11,72 840 (EL)+1680 (EU) 12,06(EL)+24,12(EU) 6960 
PAU 3         3392 
PAU 4 610 29,25 836 40,00   426 (NU)+213 (EL) 20,43(NU)+10,21(EL) 2085 
Total         14519 

CJ: Ciutat Jardí; EL: Espai lliure d’edificació; EU: Eixample urbà; NU: Nucli antic. 
Sectors de creixement 

LA LLENA ambiental. Serveis i Projectes 
 

46 



Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau (Tarragonès)     Memòria 
 

PAU-1 

Situat al nord el nucli antic. S’estableix per aconseguir la cessió per a vial dels terrenys 
llindants per assolir un ample de 8 m en continuïtat a l’àrea d’equipaments esportius. 
 
PAU-2 

Situat a l’est del nucli antic. És el sector més important i completa el creixement del nucli i 
és continuació del creixement experimentat a la banda sud del vial però amb una clau 
(EU) que vol situar edificacions alineades a vials que permetin vincular-la a l’estructura 
urbana del nucli tradicional alhora que creen espais públics entre espais edificats. La 
voluntat final és establir un teixit urbà no perifèric que situí l’ajuntament i el nou 
equipament com a ròtula generadora de l’activitat. A partir d’aquest ròtula, els espais 
públics formen una continuïtat visual del nucli. En aquest sector també es preveuen uns 
vials que estructuren les comunicacions necessàries actuals i futures. S’estableix la cessió 
per a parcs i jardins una plaça llindant amb l’ajuntament, un passeig en continuïtat amb 
el carrer de la Rulla i el nou equipament. 
 
PAU-3 

Situat també a l’est del nucli tradicional. Completa el PAU-2 i el creixement per aquesta 
vessant del nucli, i és també continuació del creixement proposat en la UA-1, amb una 
clau (EU) que vol situar edificacions alineades a vial que permetin continuar l’estructura 
urbana existent i crear espais públics entre les edificacions. S’estableix com a cessió per a 
parcs i jardins una plaça interior a les edificacions i la continuació del passeig que crea el 
PAU 2 , en continuïtat amb el carrer de la Rulla. 
 
PAU-4 

Situat a l’O del nucli urbà. S’estableix com a cessió d’espais verds per a permetre instal·lar 
un mirador al barranc que tancaria el vial peatonal que fa de ronda al nucli antic 

Equipaments 

Actualment, a Renau les superfícies de sòl destinat a equipaments sumen 7803 m2 que es 
distribueixen entre l’Ajuntament (611,00 m2), l’església (175,00 m2), la piscina (3.280,00 
m2), la pista poliesportiva (3.368,00 m2) i el cementiri (369,00 m2). L’avanç de 
planejament proposa crear un equipament nou al PAU 2 de 774,00 m2, al nucli de Renau 
i ampliar l’espai de l’ermita amb150,00 m2. 
    
Parcs i jardins 

En l’Avanç de planejament com es proposa l’ampliació de 2967 m2 de sòl per a parcs i 
jardins en el marc dels PAU-2, PAU-3 i PAU-4 que sumen respectivament 1092, 1039 i 836 
m2 tots ells al nucli de Renau. 
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3.5. Justificació de l’elecció de l’alternativa residencial considerada 

En els tres escenaris de creixement, aquest oscil·la entre els 8 i els 52 habitatges nous amb 
la qual cosa, en cap cas s’arriba a duplicar l’actual cens d’habitatges (59 habitatges 
estimats al 2006). Segons les dades d’ocupació per llar, l’augment de població que pot 
anar associat a aquest augment, pot oscil·lar entre els 111 i els 179 habitants en relació 
als 93 habitants censats actualment (2006). 

Per a garantir l’obertura diària d’un establiment considerat de primera necessitat, una 
botiga de queviures i pa, i un bar o cafè que juga també una funció social i recreativa 
bàsica, s’estima necessària una massa crítica mínima de 150-180 habitants que és la que 
s’havia assolit fa poc menys d’un segle en el qual la vila comptava amb tots aquests 
serveis. Per a aquest escenari, no bastaria l’alternativa 0 i per tant, és necessària la 
redacció de planejament que permeti ampliar el parc d’habitatges. Actualment, la 
població de Renau es troba encara lluny d’aquestes xifres però la revisió del planejament 
podria permetre elevar el llistó demogràfic fins a un punt òptim per al manteniment d’uns 
serveis que serien molt positius i especialment per a la població major de 65 anys i aquells 
que no disposen de vehicle privat. En cas que la nova població suposés la vinguda de 
parelles joves amb fills petits, també es pot arribar a plantejar l’existència d’una bressola 
que sens dubte representaria la recuperació d’un equipament clau en la vitalitat 
quotidiana del nucli.  

Aquests factors en conjunt, poden permetre mantenir el caràcter del municipi i no posen 
en perill el seu paisatge i idiosincràsia, sempre que no se superin els llindars establerts als 
escenaris que es plantegen basats en estimacions realistes calculades sobre la base de 
creixements efectivament experimentats en un moment o altre. 

En tot cas, la proposta de planejament de Renau amb la previsió de quatre PAU, advoca 
en bona mesura per reomplir buits intersticials a l’interior del nucli urbà, rehabilitar edificis i 
habitatges per a primera i segona residència, basant-se principalment en el manteniment 
del caràcter i paisatge del nucli tradicional. D’altra banda, els nous sectors de 
planejament proposats s’estructuren al voltant del nucli antic per a relligar espais annexes 
que han quedat isolats i donar una continuïtat espacial a l’eixamplament del nucli. 

3.6. Factors infraestructurals limitants del creixement 
Més enllà de la disponibilitat de sòl per a endegar tots els sectors que prosperin finalment 
en funció de l’escenari, és obligat fer previsions en relació a elements de les xarxes 
bàsiques que el municipi ha de poder afrontar i resoldre adequadament. 
Fonamentalment ens referim a: 

a) Abastament 

Actualment el municipi se subministra a partir d’una captació de manantial natural 
mitjançant bombeig de l’aigua fins a dipòsit, on es realitza el tractament de 
potabilització i posterior distribució a xarxa per gravetat. Actualment, EMATSA, empresa 
gestora està ultimant la redacció d’un projecte de modernització que duplica la 
capacitat d’emmagatzematge i per tant, permetrà un esforç de captació doble. 

b) Sanejament 

La xarxa de clavegueram recull conjuntament les aigües residuals dels habitatges i les 
pluvials desembocant sense tractar al torrent de Renau, que al seu torn desemboca al riu 
Gaià, dins del mateix terme municipal. Actualment, un cop redactat el projecte, 
l’ajuntament es troba en fase de presentació del mateix al PUOSC del Departament de 
Governació de la Generalitat. 
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c) Residus 

L’increment en la generació de residus que representarà el desenvolupament urbanístic 
ha de contemplar el període d’emmagatzematge i la vida útil que li resta a l’actual 
abocador de Tivissa i de cara al manteniment del servei, la taxa que s’aplica des de 
gener de 2004 als ajuntaments que no separen la fracció orgànica dels residus. El fet que 
Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
prevegui una ampliació de les instal·lacions de Tivissa representa una avantatge en 
aquest sentit. 

En tot cas, l’augment del volum de la recollida, en la fracció no reciclable, comportarà 
un augment del cost del servei que repercuteix sobre el conjunt de la població. Aquest 
no és un factor limitant estrictament però no obstant, és un aspecte a ser tingut en 
compte ja que ha de repercutir sobre les rendes dels habitants actuals. 
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4. Identificació i avaluació dels impactes significatius de l’ordenació 
proposada 

4.1.Identificació d’aspectes susceptibles de produir impactes 

Per a la correcta identificació de les accions potencialment impactants causades pel 
desenvolupament dels nous sectors, s’ha procedit a reconèixer de forma sistemàtica els 
aspectes ambientals, és a dir, aquelles operacions o elements d’una acció, 
comportament o activitat relacionades amb el medi ambient o que pot interactuar amb 
aquest. Aquesta mecànica s’ha realitzat per a cadascuna de les fases en què es pot 
descomposar la vida del projecte, en aquest cas, la figura de planejament. Al final del 
procés, s’aconsegueix llistar ordenadament les accions i elements que resultaran 
rellevants ambientalment, és a dir, que a priori són capaces de desencadenar efectes 
notables. Les fases en què es pot descomposar la vida de la figura de planejament que 
s’analitza, el POUM, són les següents: 

Fase d’estudis previs 
Moment de realització de mostreigs de l’aptitud geològica dels terrenys, determinació 
del nivell freàtic, aixecaments topogràfics, etc. que precedeixen l’inici dels treballs 
d’adequació dels terrenys, i la reparcel.lació i urbanització dels sectors. 

Fase d’execució o construcció 
En aquesta fase té lloc els moviments de terra per a l’adequació dels terrenys, la 
urbanització dels vials i les xarxes bàsiques (col·lectors, xarxa elèctrica i enllumenat, ...), el 
condicionament de les parcel·les prèvia reparcel.lació i finalment la construcció de les 
edificacions per a la seva destinació a habitatges, naus, magatzems, etc. o els usos 
assignats en la normativa. 

Fase d’explotació o funcionament 
És el moment a partir del qual el sostre edificat a cada sector esdevé útil ja sigui per a ús 
residencial o sigui per activitat econòmica. Els impactes ambientals en aquesta fase són 
molt diferents de la fase anterior, fonamentalment perquè tenen un efecte reiterat i 
dilatat en el temps. 
 
Fase Accions o operacions 

Treballs geotècnics qualitatius de sondeig i retirada de mostres prèvies Estudis previs 
Abandonament de les finques i explotacions 
Trasllat rodat continuat de maquinària pesant  
Retirada de materials del terreny i desbrossada 
Replanteig del terreny, moviments de terres i condicionament d’accessos 
Utilització d’equips energètics autònoms  
Abassegament de materials d’obra, peces metàl·liques, cables, suports, etc. 
Emmagatzematge d’estris i maquinària sobre el terreny 
Construcció d’habitatges i naus industrials 

Execució 

Presència i activitat d'operaris, promotors i tècnics 
Presència dels edificis (habitatges, tallers, plantes i magatzems), vials, etc 
Freqüentació i activitat de les persones 
Activitat empresarial: prestació de serveis i elaboració i maneig de productes 
Mobilitat de treballadors i mercaderies 
Subministrament energètic als habitatges i empreses 

Explotació 

Abandonament de les finques i explotacions agràries pròximes 
 
 

4.2. Identificació d’impactes ambientals derivats dels aspectes 

Una vegada hem localitzat tots els accions i operacions que poden afectar l’entorn que 
es pretén preservar, haurem d’identificar els impactes ambientals, és a dir, les 
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conseqüències de diferent signe que comportarà en llurs diferents fases l’exercici de 
l’activitat o obra sobre els quatre medis que el formen (físic, biòtic, perceptual i medi 
socioeconòmic) i que potencialment poden suposar una alteració de llurs 
característiques i/o qualitats de partida. A la vegada cada medi està constituït per 
diversos vectors. En el nostre cas, el medi físic presenta quatre vectors: soroll, aire, aigua i 
sòls; el medi biòtic és constituït per vegetació i fauna; el medi perceptual per la 
intervisibilitat i la percepció; i el medi socioeconòmic ve caracteritzat per la sostenibilitat 
en termes de residus, i la dinàmica de les relacions econòmiques induïdes, és a dir, 
ocupació i rendes. 
 
Fase prèvia o d’estudis previs 

Medi Físic 
 Sorolls derivats dels vehicles. 
 Alteracions geomorfològiques sobre els terrenys mostrejats. 
Medi Biòtic 
 Afectació sobre la vegetació pròxima en l’espai d’ocupació. 
 Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 
Medi Socioeconòmic 
 Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 
 Canvis en els usos del sòl. 
 
Fase d’execució o construcció 

Medi Físic 
 Sorolls i vibracions derivades de la maquinària i els equips d’energia. 
 Emissions atmosfèriques derivades de la maquinària i els equips d’energia. 
 Generació de pols. 
 Consum d’aigua en l’execució de l’obra civil. 
 Alteració geomorfològica del terreny. 
 Compactació de sòls per part de maquinària pesant, vehicles i persones. 
 Vessaments de líquids, olis, combustibles, etc. per part de la maquinària i vehicles. 
Medi Biòtic 
 Afeccions sobre la vegetació pròxima a les zones d’accés, abassegaments i 

aparcament. 
 Eliminació de coberta vegetal a tots els àmbits de creixement. 
 Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 
 Destrucció de l’hàbitat faunístic. 
 Atropellaments de fauna (invertebrats, amfibis, rèptils i mamífers). 
Medi Perceptual 
 Afecció visual sobre el paisatge. 
 Proliferació d’impropis i deixalles. 
Medi Socioeconòmic 
 Generació de residus d’obra (inerts). 
 Generació d’altres residus especials (llaunes buides de productes, ...) i no especials 

(plàstics, cartrons, palets,...). 
 Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 
 Generació de treball i rendes. 
 
Fase d’explotació o funcionament 

Medi Físic 
 Sorolls derivats de la mobilitat habitual de vehicles. 
 Contaminació lumínica derivada de la il·luminació externa de vials i habitatges. 
 Emissions de llum d’usuaris o mercaderies que transiten en horari nocturn. 
 Emissions atmosfèriques derivades de la mobilitat de vehicles. 
 Consum d’aigua (usos sanitaris, ajardinament,...) 
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 Generació d’aigües grises i negres. 
 Generació d’aigües d’escorrentia per la impermeabilització de sòl a gran escala. 
 Abocaments o vessaments d’aigües a la llera sense depurar. 
Medi Biòtic 
 Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 
Medi Perceptual 
 Afecció sobre el paisatge per la presència d’elements nous. 
 Degradació i abandonament de camps i finques pròximes. 
 Proliferació d’impropis i deixalles en el sector i camps veïns. 
Medi Socioeconòmic 
 Generació de Residus Municipals Ordinaris (fracció de rebuig i fraccions reciclables). 
 Increment de la població resident. 
 Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 
 

4.3. Identificació d’impactes significatius 

Tot seguit, es presenta el resultat d’un procés sistemàtic realitzat per identificar els 
possibles impactes a partir del creuament entre les operacions i elements potencialment 
impactants que s’han aïllat i les diferents components o vectors en què s’han dividit els 
medis potencialment afectables. En la taula posterior es pot veure la matriu d’impactes 
obtinguda dels quals es remarquen en color aquells que, des del punt de vista qualitatiu, 
es consideren significatius. Cal dir que, aquesta etapa serveix només per identificar el 
màxim nombre d’impactes a priori. Per això, en alguns casos són impactes menors o 
irrellevants que cal que siguin cribats en una etapa posterior. L’objecte del creuament no 
és altre que discernir entre impactes menors o poc significatius i els impactes significatius 
que més endavant es qualificaran i seran avaluats. 
 



Taula 32. Matriu d’identificació d’impactes. 

PRÈVIA EXECUCIÓ O CONSTRUCCIÓ EXPLOTACIÓ O FUNCIONAMENT FASES 
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1. Sorolls 1  1    1  1 1  1 2 1   
2. Emissions de llum   2       1 1   2   
3. Emissions atmosfèriques 2  1    1      2 2 1  

Aire 

4. Generació de pols 1  1 1 1            
5. Consum d'aigua         1 1  1 2    
6. Generació d’aigües brutes          1  1 2    Aigua 
7. Generació d'aigües d'escorrentia    2 2      1      
8. Alteracions geomorfològiques 2    1            
9. Compactació del terreny   1 1 1 1  1         
10. Canvis en l'ús del sòl  1   1           2 

Físic 

Sòls 

11. Vessaments de líquids, greixos, olis, 2  1   1 2     2 2 2   
Vegetació 12. Eliminació de la coberta 2   1             

Biòtic 
Fauna 13. Molèsties i/o atropellaments 2  1 1 1  1  1 2 1 1 2 1   
Visual  14. Afecció sobre el paisatge  1  1 1    1  1     2 Perceptual 
Perceptiva 15. Proliferació d’impropis i deixalles  2    2  1 2 1  2    2 
Sostenibilit. 16. Generació de residus 2   1   1 2 1 2  1 1 2   

17. Oportunitats per a empreses 1   1 1  2 1 1   1 1 1 1 1 Socio-
econòmic Ocupació i 

rendes 18. Generació de llocs de treball         1   1 1 2   

* Assignem 1, als impactes de 1r ordre (materialització immediata o segura), i 2, als impactes de 2n ordre (impacte potencial, no immediat o automàtic). En color, els impactes significatius. 



4.4. Caracterització dels impactes significatius 

Una vegada identificats els impactes ambientals significatius que pot generar el projecte, 
tant positius com negatius, cal realitzar un procés d’anàlisi per cadascun en funció de la 
forma com es presenta, la intensitat i el medi on es projecta. A partir d’aquí es podrà ja 
avaluar el seu grau de compatibilitat així com la necessitat d’establir mesures 
preventives, correctores i compensatòries i quan l’impacte sigui irreversible o 
irrecuperable, altres mesures de caràcter compensatori. 

Per a la caracterització prèvia a la avaluació dels impactes que hem considerat 
significatius es prenen els criteris que es descriuen en l’Annex 1 del Reglamento para la 
ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de julio, de evaluación del impacto ambiental 
aprovat pel RD 1131/1988 de 30 de setiembre, també recollits en el Decret 114/1988 de 7 
d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (DOGC nº 1000 de 3-6-1988) i el respectiu 
Reglament. Els criteris normatius11 són els següents: 
 
Efecte 
Notable (A) 
Quan la modificació dels factors ambientals pot produir alteracions o pèrdues sobre els 
factors ambientals de manera parcial o limitada.  
Mínim (A1) 
Quan les repercussions es poden qualificar d’inapreciables. 
Beneficiós (B) 
Quan la interacció que s’ha establert es tradueix, després d’una anàlisi completa de la 
situació, en un efecte positiu sobre el factor ambiental considerat. 
Perjudicial (B1) 
Quan es presenta un deteriorament del valor naturalístic, estètic- cultural, paisatgístic, de 
productivitat ecològica , o un augment dels perjudicis derivats de la contaminació, 
erosió i/o d’altres danys ambientals sobre l’estructura ecològica en sentit ampli, de 
l’indret estudiat. 
 
Immediatesa 
Directe (C) 
Aquell que incideix sobre d’un factor ambiental determinat a partir d’una primera acció 
causant. 
Indirecte (C1) 
Aquell que es manifesta a través d’un seguit de relacions causa- efecte encadenades, a 
partir de la primera acció causant. 
 
Acumulació 
Simple (D) 
Aquell que es manifesta individualment sobre els factors ambientals sense cap incidència 
en els efectes d’altres agents d’impacte. 
Acumulatiu (D1) 
Aquell que en perllongar-se en el temps, agreuja progressivament els seus efectes mentre 
es manté la causa que el provoca. 
Sinèrgic (D2) 
Quan l’efecte conjunt de l’acció de varis agents implica un increment dels efectes 
respecte el que suposaria la seva actuació per separat. 
 
Moment 
A curt termini (E) 
Quan l’efecte es manifesta dins del cicle anual. 
A mig termini (E1) 

                                                 
11 Els conceptes exposats són excloents dintre d’un mateix grup però no entre grups diferents. 
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Quan es manifesta abans dels cinc anys. 
A llarg termini (E2) 
Quan es pot manifestar després d’un període superior als cinc anys. 
 
Persistència 
Permanent (F) 
Suposarà una alteració del medi de durada indefinida en el temps. 
Temporal (F1) 
Suposarà una alteració de durada limitada en el temps. 
 
Reversibilitat 
Reversible (G) 
L’alteració produïda pot ser assimilada en el seu entorn a mig termini, mercès als 
processos naturals de successió ecològica i els mecanismes d’autodepuració o 
autogeneració propis del medi. 
Irreversible (G1) 
Suposaria la “dificultat extrema” o fins i tot l’impossibilitat de retornar a la situació inicial. 
L’efecte no podrà ésser assimilat pel medi, en bases als processos naturals de successió 
ecològica i autodepuració. 
 
Possibilitat de correcció 
Recuperable (H) 
L’alteració que s’ha manifesta pot eliminar-se bé per l’acció natural o bé per l’acció 
humana, mitjançant sistemes correctors o aplicacions específiques de tècniques 
ambientals. 
Irrecuperable (H1) 
Quan l’alteració o pèrdua es impossible de reparar o de restaurar, tant per l’acció 
natural com per la intervenció de l’home. 
 
Freqüència de generació 
Periòdic (I) 
Aquell que es manifesta de manera intermitent en el temps, seguint una cadència 
regular. 
D’aparició irregular (I1) 
Manifestat de manera imprevisible en el temps, les alteracions del qual s’han d’avaluar 
en funció de la probabilitat d’aparició, sobretot pel que fa a totes aquelles 
manifestacions que sense ésser contínues i/o periòdiques són notables. 
Continu (J) 
Aquell que es manifesta de forma ininterrompuda en el temps. 
Discontinu (J1) 
Aquell que es manifesta de manera intermitent en el temps, és a dir, a través d’intervals. 
 
Distribució 
Localitzat (K) 
Amb efectes circumscrits i concretables en un o varis perímetres determinables. 
Dispers (K1) 
Aquell amb efectes difosos sobre una àrea més àmplia i inconcreta. 
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4.5. Descripció dels impactes significatius 

4.5.1. Atmosfera 
Durant la fase d’execució poden generar-se gasos difusos en el treball de la maquinària 
pesant i per part dels equips de generació autònoma que requeriran determinades 
tasques. Això no exclou l’existència d’altres fonts emissores i emissions de contaminants 
de forma menys important, com per exemple, l’emissió de pols i partícules en el procés 
de càrrega/ descàrrega de materials pulverulents (graves, àrids, ...). 

En fase d’explotació, les emissions poden ser més o menys significatives només depenent 
del número de vehicles presents i en circulació. Quant a emissions difuses procedents del 
parc mòbil de vehicles (mobilitat de vehicles entrants i sortints, etc.) aquestes 
contribueixen a l’escalfament atmosfèric i l’efecte hivernacle, pluja àcida 
fonamentalment per la emissió de SO2, un augment de l’ozó troposfèric i efectes sobre 
els ecosistemes i la salut de les persones. Els sectors residencials contribueixen en aquest 
impacte quant a contaminació difusa per mobilitat induïda i calefaccions. 

      Taula 33. Contaminants significatius derivats de la mobilitat i combustió dels motors dels vehicles. 
Substàncies contaminants  SO2 NO2 CO COV PST Pb 
Gasolina  ● ● ● ● ● 
Gasoil ● ●   ● ●  
Gasolina sense plom   ● ● ● ●  

     Font: DMAH i pròpia. 

El desenvolupament dels sectors, tindrà com a efecte un augment en els nivells de soroll 
de la zona sobretot en la fase d’execució pel treball de la maquinària i la presència 
d’operaris però també en la fase d’explotació, per la presència de persones, la mobilitat 
de vehicles, la freqüentació de persones vinculades a les diverses instal·lacions o 
habitatges. Aquestes fonts de soroll antropogèniques comportaran molèsties sobre la 
fauna pròxima i sobre la població resident situada a menys distància. 

Un altre impacte significatiu és la contaminació lumínica que afecta temporalment a 
determinada fauna lligada al ritme natural diürn- nocturn (eriçons, rèptils, insectes, ...), 
malbarata energia i molesta als habitatges situats a menor distància per intrusió lumínica. 
En aquest cas, és derivada fonamentalment de la il·luminació dels vials que es produirà 
en la fase de funcionament i en molt menor grau, del trànsit de vehicles en hores 
nocturnes i crepusculars. 

La generació de pols es pot produir en un grau rellevant per part de la maquinària 
pesant en la fase d’execució dels accessos, desbrossada, i sobretot en el replanteig dels 
terrenys i moviments de terres en general. 

4.5.2. Aigües 

L’impacte més significatiu per a les aigües ve donat indubtablement pel consum d’aigua 
i per l’evacuació d’aigües residuals que tindrà lloc en fase d’explotació, per la pròpia 
presència de nous residents i indústries. L'impacte determinat pel consum d’aigua serà 
finalment determinat segons si s’instal·len sistemes d’aprofitament i estalvi en instal·lacions 
i habitatges i es minimitzen les fuites i disfuncions de la xarxa d’abastament. 

Quant a la generació d’aigües negres i grises, l’existència d’una EDAR determina la 
compatibilitat de l’impacte amb el desenvolupament dels nous sectors, sempre i quan 
aquesta s’ampliï per donar abast als creixements.  

Cal considerar en tot moment l'important augment que enregistrarà el cabal d’aigües 
d'escorrentia per la impermeabilització massiva de terreny que comporta l’existència de 
nous sectors i la construcció dels vials, voreres, etc. L’evacuació d'aquest increment 
d’aigües sobrants ha de ser objecte de previsió amb el benentès que la xarxa de 
sanejament ha de ser de caràcter separatiu. 
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4.5.3. Sòls i usos 

La alteració de la geomorfologia i el canvi en els usos sobre l’espai perimetral afectat per 
la conversió de sòl no urbanitzable a urbanitzable es pot considerar l'impacte més 
rellevant del projecte per llur irreversibilitat. A la reducció de sòl agrícola disponible hi cal 
afegir un impacte lateral -potencialment rellevant - sobre les finques immediates als nous 
sectors i que pot acabar desembocant en el seu abandonament. Això es deriva de la 
degradació de les parcel·les agrícoles pròximes als nous àmbits per abocaments 
incontrolats, freqüentació i molèsties de tot tipus i en definitiva, per les noves expectatives 
de canvi de classificació urbanística que situen en un segon terme la vocació 
econòmica fonamental basada en el conreu. 

En qualsevol operació de desbrossada, replanteig, moviment de terres i posterior 
urbanització, una de les conseqüències ve donada per la compactació del sòl i l’ulterior 
perjudici sobre les condicions de creixement de la vegetació que hi provoca la circulació 
de maquinària pesant i vehicles diversos. En aquest cas, és un impacte secundari perquè 
és irreversible i lateral al canvi d’ús que representa l'impacte central. 

S’ha de tenir en compte el risc de vessament de líquids (olis, combustible, greixos, etc.) 
dels vehicles i maquinària que treballaran en la fase d’execució, sobretot en les zones 
d’aparcament i abassegament. També hi ha un risc en aquest sentit, per part dels equips 
autogeneradors que s’utilitzen en aquesta mateixa fase. Ja en fase d’explotació aquest 
risc és poc rellevant per la condició dels sòls, en general, asfaltats o pavimentats. 

4.5.4. Vegetació 

En la fase d’execució, els treballs de replanteig d’àmbits que ara són no urbanitzables 
comporta necessàriament l’eliminació de les comunitats vegetals mitjançant la 
desbrossada. En aquest cas, es tracta exclusivament de sòls agrícoles, concretament 
conreus de secà en una part important, erms o en procés d’abandonament. L’eliminació 
d’aquest sòls, afecten altra vegetació subespontània i arbres dispersos als límits de les 
finques. Tot plegat, implica un impacte irreversible ja que el canvi d’ús no preveu 
l’existència de vegetació espontània o subespontània, més enllà de les mesures 
compensatòries com els enjardinaments en espai lliures, vials o exteriors. Així mateix, en la 
fase d’execució, l’aixecament de pols pot implicar una reducció de les funcions 
metabòliques de les plantes i plantacions de l’entorn immediat on es produirà el 
desenvolupament dels sectors. 

4.5.5. Fauna 

La fauna que habita la zona es veurà afectada per la urbanització de nous sectors en un 
triple sentit i per aquest ordre: a) per la desaparició física d’un hàbitat beneficiós, ja que 
malgrat el que pugui semblar, els espais agrícoles i els ecotons, constitueixen la base 
alimentària d’espècies presa que són claus en la xarxa tròfica; b) per les molèsties que 
provocaran la presència i freqüentació de persones i maquinària que acaben 
desplaçant la major part de vertebrats d’espais que tradicionalment els eren propis, és a 
dir, els sectors a desenvolupar i un radi aproximat de 200 m; i c) pels atropellaments que 
ocasionalment causaran els vehicles dels usuaris i visitants que accedeixin en els àmbits 
sobretot en fase d’execució. Cal esmentar l’atropellament com una de les primeres 
causes de mort en determinades espècies de desplaçament lent (serps, llangardaixos, 
eriçons, etc.) i altres i sobretot en determinades èpoques de l’any (temps de zel, fortes 
calors,...) i hores del dia en què els animals presenten comportaments erràtics o 
especialment confiats. Aquest impacte, de caràcter essencialment dispers, pot resultar 
menys significatiu en les cas dels sectors que estan més apegats o imbrincats al nucli, en 
tractar-se de zones ja molt intervingudes per efecte de les comunicacions viàries i la 
preexistència d’instal·lacions i edificacions.  
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4.5.6. Paisatge 

L’afecció visual resulta d’introduir en el medi visual un complex, conjunt o instal·lació aliè 
al territori i la fesomia característica del nucli basada en una estructura urbana 
compacta i més o menys circular o radial. A la substancial barrera visual que li 
infringeixen al paisatge les noves edificacions, instal·lacions, etc., s’hi afegeixen altres 
elements (tanques, senyalitzacions, elements publicitaris, reixats elèctrics, etc.) igualment 
aliens i potencialment visibles a una distància variable, especialment en aquest cas al 
situar-se en una zona amb una perspectiva panoràmica àmplia. Aquest impacte, 
globalment un dels més significatius del pla en el seu conjunt, es pot prevenir mitjançant 
l’exclusió dels espais més sensibles, que són en definitiva els que se situen en llocs més 
visibles, aturonats o en pendent. En l’espai finalment construït, l’impacte es pot reduir a 
través de tècniques de mimetització i integració constructiva de les noves edificacions i 
llurs elements (paraments, coberta, enjardinaments, etc), limitació de les alçades 
màximes, etc. En tot cas, en l’àmbit de Renau, la geomorfologia del nucli, pràcticament 
no deixa alternatives al creixement en continuïtat. 

L’altre impacte habitual en els projectes d’urbanització es deriva de la proliferació 
d’impropis i deixalles (papers, plàstics, pots o llaunes, burilles de cigarreta, etc.) en 
l’entorn i sobretot en les immediacions, és a dir, en les finques pròximes per l’acció de 
dispersió del vent, etc. Es tracta d’un impacte dispers i reversible però difícil d’eradicar 
per la falta de control i consciència d’una part important de personal i proveïdors 
sobretot en fase d’execució (en l’emmagatzematge de material d’obra, estris, ...) i en 
menor grau, en fase d’explotació per la falta de consciència i control d’una part de la 
ciutadania. 

4.5.7. Socioeconomia 

El desenvolupament de nous sectors residencials, comportarà la generació de residus en 
aquest cas únicament de tipologia domèstica. En el futur, l’excés de residus que es 
generaran en els nous àmbits, han d’adequar-se als diferents procediments de recollida.  

En el cas dels nous residents, cal tenir en compte l’esforç suplementari que caldrà 
dedicar a transmetre correctament la mecànica i necessitat de la recollida selectiva de 
les diferents fraccions i l’ús de la deixalleria per a les fraccions no incloses a les àrees 
d’aportació. En aquest sentit, cal situar les àrees d’aportació a una distància dels 
habitatges que faciliti el seu ús i en tot cas, no hauria de ser superior als 75 m de 
recorregut. La normativa i l’ordenació del POUM ha de recollir aquest extrem mitjançant 
la reserva dels espais adequats en vorera (art. a determinar per la normativa). 

L’impacte sobre l’economia local que generarà el desenvolupament dels nous sectors 
resulta positiu ja que, en un primer moment, es crearan requeriments i noves necessitats 
que caldrà satisfer amb els recursos existents (empreses locals o municipis propers) i per 
tant, generant oportunitats per a les empreses de la zona. En tot cas, l’ajuntament 
augmentarà els seus ingressos públics fruit de l’augment dels contribuents nets. 

Cal dir també que el sostre edificat que esdevingui ús residencial vacant o de segona 
residència a mig i llarg termini genera uns rendiments limitats en l’entorn econòmic per la 
qual cosa, és preferible afavorir sostre de residència permanent que assegura una 
continuïtat del dinamisme en el temps. 
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4.6. Avaluació dels impactes 

Després de la caracterització de l’impacte que vam considerar significatiu, té lloc 
l’avaluació del grau de compatibilitat i la idoneïtat d’establir mesures preventives i 
correctores. Segons la classificació establerta a la normativa qualifiquem l’impacte 
ambiental de més a menys compatible d’acord a la terminologia següent: 

Compatible (CO): aquell en què la seva recuperació es preveu immediata, un cop 
finalitzada l’activitat que el motiva, i per la qual no es fa precís cap mesura correctora o 
preventiva específica. 

Moderat (M): aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques correctores o 
preventives intensives encara que si que precisa d’un cert temps per a la recuperació 
definitiva, o per la assimilació pels sistemes naturals afectats. 

Sever (S): aquell en què la recuperació pot precisar de mesures correctores o preventives 
intensives i sovint complexes i requerint un llarg interval de temps per a la recuperació 
definitiva o si més no, per a llur integració. 

Crític (CR): quan es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sens possibilitat de recuperació, inclòs amb l’adopció de mesures correctores 
o preventives. 
 
Nota: Per la caracterització dels impactes s’utilitzen les següents claus: 
Notable (A); Mínim (A1); Beneficiós (B); Perjudicial (B1); Directe (C); Indirecte (C1); Simple (D); 
Acumulatiu (D1); Sinèrgic (D2); A curt termini (E); A mig termini (E1); A llarg termini (E2); Permanent 
(F); Temporal (F1); Reversible (G); Irreversible (G1); Recuperable (H); Irrecuperable (H1); Periòdic (I); 
D’aparició irregular (I1); Continu (J); Discontinu (J1); Localitzat (K); Dispers (K1); Compatible (CO); 
Moderat (M); Sever (S); Crític (CR). 



 
 
Taula 34. Avaluació dels impactes ambientals durant les obres d'urbanització (FASE D'EXECUCIÓ I/O CONSTRUCCIÓ). 
Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

Aixecament de pols i partícules en 
els moviments de terres 

A1, B1, C, D1,  
F1, G, I1, K1 

S Recs periòdics, limitació de la velocitat a 30 km/h CO 

Sorolls derivats de la presència de 
persones i maquinària 

A, B1, C, D1, F1, 
J1, K1 

S Compliment dels horaris, limitació de la velocitat a 20 km/h 
Formació dels treballadors, senyalització, treballs de 
maquinària pesant de maig a desembre 

M 

Fums provocats pel funcionament 
dels grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, F1, 
J1, K1 

M MTD i manteniment adequat dels equips CO 
Aire 

Sorolls derivats del funcionament 
dels grups autogeneradors 

A, B1, C, F1, J1 M Observança dels valors guia d’emissió vigents i compliment 
dels horaris 

CO 

Aigua Consum d’aigua per a la 
construcció de l'obra civil 

A1, B1, C, F1, J1 M Aprofitament d’aigües residuals depurades CO 

Alteracions geomorfològiques per 
replanteig dels terrenys 

A, B1, C, D, E, 
G1, H1, K 

CR Afitament del sòl afectat amb tanca, decapatge previ de 
l’horitzó superficial per a restauracions o ajardinaments 

S 

Compactació del terreny pel pas 
de maquinària pesant 

A, B1, C, D1, E, 
H1, K1 

M Delimitació dels accessos i espai d’aparcament; no 
sobrecàrrega dels vehicles de transport 

M 

Vessaments d’olis, combustibles, 
etc. dels grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, E, 
H, I1, K 

M Làmina protectora (plàstica, metàl·lica, ...) al sòl per evitar 
infiltracions, manteniment periòdic dels equips 

CO 

 
Físic 
 
 
 
 
 

Sòls 

Vessaments de líquids, olis, greix, 
de vehicles i màquines aparcats 

A, B1, C, D1, E, 
H, I1, K 

S Làmina protectora (plàstica, metàl·lica, ...), delimitació zona 
d’aparcament al sòl per evitar infiltracions, manteniment 
periòdic 

CO 

Eliminació en els treballs de 
desbrossada i replanteig 

A, B1, C, D, H1, K CR  Mes. compensatòries: plantació arbres autòctons i caducifolis 
en zones ajardinades, vials i giroles 

S 

Vegetació Afectació per aixecament de pols 
en camps i finques pròximes 

A1, B1, C, D1, E, 
F1, G, H, I, J, K1 

M Limitació de la velocitat a 20 km/h, recs periòdics si s’escau CO 

Destrucció de l'hàbitat per 
l’execució de l’obra civil 

A, B1, C, D2, E, 
G1, H1, K1 

S Treballs de maquinària pesant de maig a desembre; formació, 
senyalització, mes. compensatòries: plantació arbres autòctons 
en zones ajardinades, vials i giroles  

M 

Molèsties per la presència i 
activitat de personal i operaris  

A, B1, C1, D2, F1, 
G, H, J, K1 

S Treballs de maquinària pesant de maig a desembre, formació 
dels treballadors i senyalització 

M 

Biòtic 

Fauna 

Atropellaments pel pas de 
maquinària 

A, B1, C, D, G1, 
H, I1 

S Limitació de la velocitat; senyalització, tancament de l’obra M 

Perceptual Perceptiva Proliferació d’impropis i deixalles 
en l’execució de l’obra civil 

A, B1, C, D1, G, 
H, I1, K1 

M Formació dels treballadors i senyalització; habilitació de 
contenidors per les diferents fraccions, tancament de l’obra 

CO 

Generació de residus en la 
retirada de materials, desbrossad 

A1, B1, C, D1, F1, 
K 

M Correcta gestió dels inerts (reciclatge a la pròpia obra o 
abassegament per a obres futures) 

CO 
Socio-
econòmic Sostenibilitat 

Generació de residus d’obra 
(restes de formigó, obra, palets, .) 

A1, B1, C, D1, E1, 
F1, G, I, J, K 

S Habilitació de contenidors i emmagatzematge selectiu, trasllat 
els residus a gestor autoritzat (abocador d’inerts, ...) 

CO 

 Ocupació i 
rendes 

Oportunitats per empreses locals 
en treballs de moviments terres,... 

A1, B, C, F1, K CO  CO 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  
amb 
mesures 

Oportunitats per empreses locals 
en treballs d’execució d’obra civil 

A, B1, C, F1, K CO  CO 

Oportunitats per empreses locals 
en manutenció personal i operaris 

A, B, C1, D2, F1, 
J, K1 

CO  CO 

Generació de llocs de treball en la 
construcció de l'obra civil 

A1, B, C, D1, E1, 
F1, K 

CO  CO 

* En negreta i subratllades, s'assenyalen les mesures correctores més importants. 
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Taula 35. Avaluació dels impactes ambientals a partir del desplegament del projecte (FASE D'EXPLOTACIÓ I/O FUNCIONAMENT). 
Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

Sorolls provocat per la mobilitat habitual 
de vehicles i mercaderies 

A, B1, C, D1, F, J S Limitació de la velocitat i senyalització, observança dels valors guia 
d’emissió vigents, plantació d'arbres en zones ajardinades i vials  

M 

Contaminació lumínica dels fanals dels 
vials i il·luminació exterior dels edificis 

A, B1, C, D1, F, J, 
K1 

CR Màxims d'il·luminació nocturn 5 lux, sistema d'encesa nocturna 
mitjançant rellotges astronòmics, làmpades de sodi (SAP/SBP), flux que 
depassi el pla paral·lel horitzontal (FHS)< 1%, tancament pla 

M 
Aire 

Fums provocats per mobilitat de vehicles 
i mercaderies 

A1, B1, C1, D1, E1, 
J, K1 

M Limitació de la velocitat i senyalització, manteniment dels vehicles i pas 
de les inspeccions periòdiques 

CO 

Consum d’aigua (usos sanitaris, 
ajardinament,,...) 

A1, B1, C, D1, F, J1 S Foment de l’emmagatzematge i reutilització de les aigües pluvials per 
a recs i neteja; formació de ciutadans i treballadors, senyalització; 
aplicació del Decret d’Ecoeficiència 

CO 

Generació d’aigües residuals dels nous 
residents,.. 

A1, B1, C, D1, F, J1, 
K1 

S Construcció EDAR i xarxa separativa integral; habitatges amb sanitaris 
amb doble descàrrega; difusors de baix consum a rentamans, 
formació de ciutadans i treballadors 

CO 

Excés d’aigües d'escorrentia per falta 
d'infiltració al sòl 

A, B1, C, D1, I1 M Manteniment de sòls permeables als espais lliures, xarxa separativa i 
dimensionament adequat dels col·lectors 

CO 

Aigua 

Abocament puntuals d’aigües residuals 
a la llera sense depurar 

A, B1, C, D1, E, G, 
H, I1, K1 

S Manteniment adequat i controls periòdics a la nova EDAR i col·lectors, 
implementació tecnologies estalvi 

CO 

 
Físic 
 
 
 
 
 

Fauna Molèsties per mobilitat, presència i 
activitat de residents i visitants 

A, B1, C, D2, E1, F, 
J, K1 

M Plantació d’arbrat als carrers i espais lliures, limitació de la velocitat, 
paviments sonoreductors 

M 

Impacte extrínsec per la presència de 
noves edificacions i infraestructures 

A, B1, C, D1, F, G1, 
H1, J, K 

CR Mesures compensatòries: plantació d’arbres autòctons (tamarius, 
alzines, garrofers, pins,,..) en zones ajardinades, vials i giroles,  

S 

Visual Impacte intrínsec per la presència de 
noves edificacions i infraestructures 

A, B1, C, D1, F, G1, 
H1, J, K 

S Criteris de tractament de façanes, limitació de l’alçada màzima, carta 
de colors; Mesures compensatòries: plantació d’arbres autòctons en 
zones ajardinades, vials i giroles 

M 

Proliferació d’impropis i deixalles per part 
del personal i visitants 

A, B1, C, D1, G, H, 
K1 

M Instal·lació de papereres i àrees d’aportació per a recollida selectiva; 
formació de ciutadans i treballadors 

CO 
Perceptual 

Perceptiva Proliferació d’impropis i deixalles en 
camps veïns 

A1, B1, C, D1, F, G, 
H, K1 

M Foment de la continuïtat de les explotacions; formació de ciutadans i 
treballadors; instal·lació de papereres, delimitació estricta dels sectors 

CO 

Generació de residus en els nous 
habitatges  

A, B1, D1, F, J, K S Implantació de la recollida de la matèria orgànica, demanda del 
servei de deixalleria mòbil; formació de ciutadans i treballadors;  

M 

Creixement demogràfic sobtat A, C, D1, E1, F, G1, 
H, J, K1 

S Creixement urbanístic successiu per etapes (Pla d’Etapes), assignació 
d’usos mixtes (residencial i activitats) en algun sector; estudi sociològic 
amb propostes d’integració dels nous col·lectius 

M 

Oportunitats per empreses locals A, B, C1, D2, F, J, 
K1 

CO  CO 

Socio-
econòmic Sostenibilitat 

Generació de llocs de treball A, B, C, D1, F, J, K CO  
 

CO 

* En negreta i subratllades, s'assenyalen les mesures correctores més importants. 
 



5. Mesures correctores, de seguiment i supervisió 
Segons es desprèn de la identificació i avaluació dels principals impactes ambientals cal 
establir una sèrie de mesures correctores de les quals algunes tenen caràcter preventiu i 
d’altres de minimització de l’impacte i/o integració de les instal·lacions. En alguns casos, la 
irreversibilitat de l’impacte i la condició irrecuperable del medi, es contrapesa amb la 
implantació de les anomenades mesures compensatòries. Totes les mesures es descriuen en 
funció del factor ambiental o impacte que es pretén corregir. 

Cal assenyalar que les mesures que s’indiquen per a la fase d’execució les caldrà introduir 
en els plecs de condicions tècniques i particulars que s’utilitzaran per a adjudicar les obres 
d’urbanització, i que les empreses adjudicatàries en cada cas hauran de designar una 
Direcció Ambiental de l’obra. Les Ordenances o reglamentació dels Plans Parcials o la 
pròpia normativa del POUM és el lloc on cal introduir les mesures per a la fase d’explotació. 

5.1. Atmosfera 

Pel que fa sorolls es limitarà la velocitat de circulació de vehicles i maquinària, durant la 
fase constructiva, garantint en tots els casos el compliment dels valors guia d’immissió i 
emissió que fixa la normativa de sorolls i el respecte als horaris de treball que aquella 
estableix. La fase d'execució més sorollosa s'ha de procurar concentrar-la de maig a 
desembre per no alterar el període de zel, cria i alletament de la micro i macrofauna. Així 
mateix, la plantació d'arbres a les zones ajardinades i espais lliures, contribueix a reduir la 
pressió acústica perquè absorbeix una part de la càrrega contaminant. 

Pel que fa les emissions atmosfèriques cal garantir el manteniment adequat dels equips, 
la implantació de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) i per part dels vehicles de tot 
tipus, el pas de les inspeccions tècniques periòdiques procedents. L’adequació de les 
empreses a la Llei 3/1998, ja comporta automàticament l’observança d’aquests aspectes 
per a la maquinària i els equips. No obstant, la mesura més efectiva en fase d’explotació 
i que també redundaria en un decrement del soroll, ve donada per una reducció dels 
trajectes en especial dels treballadors, que tindria lloc amb la promoció del transport 
públic fonamentalment per part de l’administració (en aplicació dels Estudis d’Avaluació 
de la mobilitat generada) i amb l’increment i foment de l’ús de la bicicleta. Cal també 
garantir a totes les promocions i noves llicències les prescripcions del Decret 21/2006, de 
14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 

La irrupció dels nous sectors impliquen l'existència d'un focus de contaminació lumínica 
nou per la qual cosa cal imposar les següents condicions a la il·luminació exterior de les 
instal·lacions: 

- El sistema d'encesa nocturna es farà mitjançant rellotges astronòmics. 
- Les làmpades dels vials seran de sodi o de baixa o alta pressió (SAP/SBP). 
- El flux que depassi del pla paral·lel horitzontal (flux de l'hemisferi superior, FHS) haurà de 

ser com a màxim d'1%. 
- Els nivells màxims d'il·luminació a la nit seran de 5 lux en les façanes que donen a sòl no 

urbanitzable (zona E2). 
- El tancament de totes les lluminàries haurà de ser pla. 

5.2. Geomorfologia del relleu i sòls 

Els impactes que es puguin generar sobre la geomorfologia i el sòls dels espais afectats es 
produiran durant la fase de construcció. Tots els sectors es situen en una zona de morfologia 
planera i en conseqüència l’excavació i el replanteig de terrenys serà poc significatiu. 
Tanmateix, i per tal de garantir la minimització de l’impacte degut a l’ocupació de sòl, 
l’alteració de la geomorfologia i el risc de compactació dels sòls, es prendran les següents 
mesures: 
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- Delimitació estricta o afitament de la superfície d’ocupació que estarà supervisada 
per la Direcció Ambiental. A aquest fi, es senyalitzarà els perímetres amb una tanca 
provisional metàl·lica o plàstica. 

- La Direcció Ambiental vetllarà per tal què els vehicles circulin únicament per les 
traces establertes sense afectar a les parcel·les veïnes. 

- Previ a les operacions de replanteig i excavació es realitzarà una retirada superficial 
dels horitzons orgànics de manera que no es malmetin per poder utilitzar-se 
posteriorment per a la restauració de talussos, zones ajardinades i si s’escau per a la 
millora de finques agrícoles de la zona. L’abassegament de terres vegetals es situarà 
on determini la Direcció Ambiental i les piles no han de superar el 1,5 m d'alçada. Les 
cal remoure i adobar cada 6 mesos si l'acopi supera aquest termini. 

- L’estacionament i les tasques de manteniment del parc de maquinària es 
concentraran en una única àrea protegida amb làmina o lona, per minimitzar el risc 
d’afeccions al sòl per vessaments de combustibles, olis i altres líquids. 

 

5.3. Consum d’aigua i gestió d’aigües brutes i d’escorrentia 

L’impacte s’ha de considerar bàsicament en la fase d’explotació i sobretot pel que fa la 
nova demanda. Sens dubte que l’impacte en aquest camp vindrà donat sobretot, per les 
necessitats que generaran els nous residents i sobretot, per les eventuals necessitats de les 
indústries instal·lades. En aquest sentit, és important preveure les següents mesures: 

- Derivació de l’aigua de la pluja i d’escorrentia, a través de la xarxa separativa que 
s'ha d’implantar a tots els sectors. Les aigües pluvials i d’escorrentia que es recullin a 
les cobertes dels edificis i als vials i altres estructures es conduiran al torrent de Renau 
mitjançant col·lectors soterrats, a diferència de les aigües grises i negres que es 
conduiran a la EDAR. 

- Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua a totes les promocions i noves llicències en 
compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per tal de minimitzar els consum 
d’aigua amb el foment de les cisternes dotades de sistema de doble descàrrega en 
els WC i difusors de baix consum (la reducció en el consum s’estima en un 40%). 

- La generació d’aigües brutes d’origen que fos conseqüència de consum no domèstic 
–industrial no sanitari (algun taller, nau,...)– requerirà la instal·lació d’un sistema de 
pre-tractament (compliment taula 3 del RDPH) que garanteixi la no saturació o 
col·lapse del sistema general. 

 

5.4. Vegetació 

Les mesures destinades a la protecció de la vegetació són de caràcter fonamentalment 
compensatori ja que amb la destinació dels sòls la coberta vegetal actual serà eliminada. 
Per això, les mesures es redueixen a les següents: 

- Plantació d'arbres i espècies arbustives autòctones en les zones ajardinades i carrers 
on ho permeti tècnicament el seu ample. Amb aquesta mesura s’aconsegueix 
rebaixar la càrrega acústica global i es millora la qualitat visual. Els arbres han de ser 
de caràcter autòcton i fàcil manteniment (pi blanc, garrofer, xiprers, lledoner, 
tamarius, plataners,...). 

- Manteniment de sòls permeables a les zones verdes i espais lliures per tal de reduir les 
aigües d'escorrentia i afavorir la recàrrega de l’aqüífer. 

- Recs periòdics en l'època càlida a les zones on es genera més pols i limitació de la 
velocitat per a la maquinària i vehicles durant la fase d'execució i moviments de 
terres, per tal de minimitzar l'efecte perjudicial de la pols sobre el metabolisme de la 
vegetació i conreus pròxims a l’àmbit d’estudi. 
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5.5. Fauna 

Els impactes significatius sobre la fauna es produeixen a través de les molèsties potencials 
que pot generar l’activitat humana i els treballs de maquinària, principalment durant la fase 
de construcció. Per això, en la fase de funcionament habitual, les molèsties seran en funció 
del nombre i freqüència de residents i pas de mercaderies. Altres impactes sobre la fauna 
seran els derivats de possibles atropellaments provocats durant la fase d'execució. Entre 
altres mesures es proposa: 

- Ubicar les zones verdes en contacte als hàbitats agraris immediats i esmorteir l’efecte 
de fragmentació i utilitzar espècies arbòries i arbustives autòctones. 

- Realitzar els treballs de maquinària pesant fora de l’època de zel i cria, atès que 
aquesta és una de les èpoques més sensibles per moltes espècies presents a la zona. 
L'època més adequada en aquest sentit seria a partir del maig- juny i fins a 
desembre, és a dir, evitar els mesos de gener a maig. 

- Minimitzar les emissions acústiques, amb mesures de reducció del soroll, principalment 
durant la fase de construcció (apartat 5.1. Atmosfera). 

- Per reduir el risc d’atropellaments durant la fase d’execució, s’evitarà accedir a les 
obres en hores nocturnes i crepusculars i en tot cas, restringir la velocitat màxima. 

- Formació del personal. Mitjançant la distribució de material educatiu apropiat 
s’informarà la constructora i el seu personal, de la necessitat de preservar l’entorn, no 
molestar la fauna, ... S’incidirà especialment en qüestions de minimització de sorolls, 
velocitat dels vehicles, no llançament d’objectes i deixalles, etc. 

5.6. Paisatge 

L’impacte paisatgístic es manifesta tant a un primer pla, és a dir, per la presència d’uns 
sectors d’habitatges nous en un entorn agrari i natural, com per la conca visual extrínseca 
des d’on pot ser visible. De cara a minimitzar aquests impactes, es preveuen les següents 
mesures: 

- Introduir l’arbrat als vials dels nous sectors amb arbres adaptats a la zona (Platanus 
Hyspanica, Celtis australis, Cupressus sempervirens, Ceratonia siliqua, etc.) i en 
general a tot la zona verda i de parcs i jardins. Amb aquesta mesura, la visió externa 
del sector millora globalment i millora molt la qualitat ambiental del sector. En tot cas, 
cal assegurar per a totes les plantacions l’extensió d’un rec de suport localitzat i 
automatitzat. 

- Integració dels materials constructius en l’edificació residencial. Caldria introduir el 
requeriment d’utilitzar mamposteria del país a les façanes i paraments per assolir una 
integració paisatgística en relació al nucli construït, així com l’ús de la teula àrab a la 
coberta en detriment de lloses, uralites, plaques metàl·liques, etc.. així mateix, caldria 
evitar expressament l’ús d’obra vista de fàbrica de totxana. En tot cas, la part vista de 
la edificació ha de respondre a algun criteri estètic degudament justificat. 

- Limitació de l’alçada màxima dels habitatges dels nous sectors, en correspondència 
a les alçades dominants al nucli tradicional, és a dir, PB+1 o com a màxim PB+2. 

- El pla parcial i el projecte d'urbanització han de preveure espai i pressupost per a la 
instal·lació de papereres en nombre suficient per reduir al mínim el llançament i la 
dispersió de brossa per part dels nous residents. 

- Tancament perimetral de l'obra en fase d'execució per a evitar la proliferació de 
deixalles i impropis de l'obra (plàstics, cartrons, ...) que dispersa el vent per les finques i 
camps veïns. 
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5.7. Gestió de residus 

Tan en la fase d’execució com d’explotació s’enregistrarà un augment dels residus. A fi i 
efecte de minimitzar l'impacte negatiu que això representa es plantegen una sèrie de 
mesures: 

- Gestió adequada dels excedents de materials d’excavació. L’excavació necessària i 
les necessitats de replè (on s’aprofita material d’excavació) no sempre s'ajusten de 
manera que es generen sobrants que cal portar de forma controlada a dipòsits 
autoritzats o a àrees abandonades on s’han realitzat activitats extractives. Tanmateix, 
cal procurar evitar aquest tipus de sobrants reutilitzant-los a l'obra. Si, sigui com sigui, hi 
hagués un excedent de terres netes és més recomanable destinar-les a ús agrícola en 
finques veïnes o a reblert de restauració d’activitats extractives, abans que a destinar-
les a un abocador. 

- Gestió adequada dels residus de construcció. Els plàstics, fustes, runes i altres residus 
que es generin durant la fase de construcció es recolliran sistemàticament i selectiva i 
es localitzaran en una àrea d’abassegament d’on periòdicament es conduiran a les 
instal·lacions apropiades, d’acord amb el Decret 201/1994. L’emmagatzematge 
temporal es realitzarà en contenidors tenint en compte que els plàstics i papers 
s’emmagatzemaran en contenidors estancs amb xarxa o tela per evitar l'acció 
dispersadora del vent. La gestió adequada dels residus durant la construcció rebrà 
una especial vigilància per part de la Direcció Ambiental. 

- Els residus ordinaris que generin els nous residents s’hauran d’adaptar al sistema de 
recollida selectiva establert el municipi. Per mandat de la ordenació i la normativa 
del POUM (art. a determinar per la normativa), els plans parcials i els projectes 
d’urbanització han de reservar l’espai adient en vorera –si s’escau al sistema- per als 
contenidors de les diferents fraccions (orgànica, rebuig, paper, vidre i envasos). 

5.8. Socioeconomia 

L’impacte socioeconòmic global és positiu, tal i com s’ha comentat en d’altres parts de la 
memòria, no obstant l’augment d’habitants que pot comportar el desplegament del POUM, 
hauria de preveure mesures i eines d’integració i vinculació dels nouvinguts -siguin 
permanents o estacionals- a la comunitat local. Això pot evitar situacions i contextos de 
marginalitat o segregació negatius per al municipi i difícils d’invertir. En aquest sentit, seria útil 
planificar la integració dels nous col·lectius mitjançant algun tipus de pla o programa i el 
foment de la seva participació i implicació en les dinàmiques locals. 
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5.9. Indicadors 

En correspondència amb els objectius específics per al planejament de Renau, es 
proposa que abans de posar de començar a desenvolupar els nous sectors, els serveis 
tècnics de l’ajuntament periòdicament (cada 10 anys, etc.) o al final del 
desenvolupament dels sectors o la fi de la vigència del POUM o moment de la seva 
revisió, els propis serveis tècnics haurien d’efectuar una mesura dels indicadors descrits 
per avaluar-ne l’evolució i la sostenibilitat del model urbanístic adoptat. 
 

Taula 36. Principals paràmetres de seguiment del model urbanístic. 
Evolució dels principals 
vectors ambientals 

2008 
Aprovació inicial POUM 

2018 
POUM en vigor 

2028 
Revisió POUM 

Consum sòl (habitants/ Ha) 16 23 23 
Consum d’aigua (l/hab./dia) 94 90 85 
Aigües brutes depurades (%) 0 95 100 
Sist. estalvi aigua (% habitatg.) 0 25% 75% 
Fanals adaptats a normativa 0 50% 100% 
Gestió RSU (% fraccions*) 92,2/3,3/1,7/ 2,7 60/20/20/5 60/20/20/5 
Transport públic (nº busos/dia) 0 4 4 

(*) Rebuig (amb orgànica), paper, envasos, vidre. 
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6. Síntesi i avaluació global 
Alhora de definir els PAU o nous sectors d’ordenació, s’ha optat per ordenar dos sectors 
urbans no del tot consolidats a dins del nucli tradicional i dos sectors més, situats a la 
banda inversa d’un vial urbà que en la banda sud ja es troba urbanitzat i en procés de 
construcció. Estem en el marc d’una alternativa mixta entre les dues alternatives inicials 
(restringir l’augment de sòl residencial nou i a canvi, promoure l’emplenat dels buits 
intersticials actuals versus concentrar tot el creixement en nous sectors fruit de la 
transformació del sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable). Aquesta integra tots els 
elements, sense deixar de tenir en compte factors ambientals i socials. En aquest sentit, 
tots els nous sectors delimitats se situen en continuïtat a l’espai construït i garanteixen la 
compacitat del nucli. 

En cap moment no s’han estudiat altres alternatives de localització ja que no hi ha altres 
zones de morfologia planera, lliure de riscos i tan pròxima al nucli (enfront del mateix 
ajuntament) que ofereixen unes condicions tan clares de continuïtat de l’espai construït i 
confrontant amb un vial urbà, cosa que justifica la seva consideració com a sòl urbà no 
consolidat de partida en comptes de sòl urbanitzable. 

Alhora de determinar el volum o magnitud de creixement, en els tres escenaris de 
creixement que es plantegen a l’informe, aquest oscil·la entre els 8 i els 52 habitatges 
nous amb la qual cosa, en cap cas s’arriba a duplicar l’actual cens d’habitatges (59 
habitatges estimats al 2006). Segons les dades d’ocupació per llar, l’augment de 
població que pot anar associat a aquest augment, pot oscil·lar entre els 111 i els 179 
habitants en relació als 93 habitants censats actualment (2006). 

Per a garantir l’obertura diària d’un establiment considerat de primera necessitat, una 
botiga de queviures i pa, i un bar o cafè que juga també una funció social i recreativa 
bàsica, s’estima necessària una massa crítica mínima de 150-180 habitants que és la que 
s’havia assolit fa poc menys d’un segle en el qual la vila comptava amb tots aquests 
serveis. Per a aquest escenari, no bastaria l’alternativa 0 i per tant, és necessària la 
redacció de planejament que permeti ampliar el parc d’habitatges. Actualment, la 
població de Renau es troba encara lluny d’aquestes xifres però la revisió del planejament 
podria permetre elevar el llistó demogràfic fins a un punt òptim per al manteniment d’uns 
serveis que serien molt positius i especialment per a la població major de 65 anys i aquells 
que no disposen de vehicle privat. En cas que la nova població suposés la vinguda de 
parelles joves amb fills petits, també es pot arribar a plantejar l’existència d’una bressola 
que sens dubte representaria la recuperació d’un equipament clau en la vitalitat 
quotidiana del nucli.  

Aquests factors en conjunt, poden permetre mantenir el caràcter del municipi i no posen 
en perill el seu paisatge i idiosincràsia, sempre que no se superin els llindars establerts als 
escenaris que es plantegen basats en estimacions realistes calculades sobre la base de 
creixements efectivament experimentats en un moment o altre. 

En tot cas, la proposta de planejament de Renau amb la previsió de quatre PAU, advoca 
en bona mesura per reomplir buits intersticials a l’interior del nucli urbà, rehabilitar edificis i 
habitatges per a primera i segona residència, basant-se principalment en el manteniment 
del caràcter i paisatge del nucli tradicional. D’altra banda, els nous sectors de 
planejament proposats s’estructuren al voltant del nucli antic per a relligar espais annexes 
que han quedat isolats i donar una continuïtat espacial a l’eixamplament del nucli. 

Per a tota la resta, considerant la situació actual en relació a la obsolescència de 
planejament urbanístic previ, els condicionants i requeriments incorporats en la proposta, 
es conclou que aquesta pot ser adequada als principis de sostenibilitat urbanístics 
sempre i quan s’apliquin efectivament en llur desplegament els criteris d’ordenació i 
mesures reflectides en aquest document, que essencialment passen per evitar 
expansions innecessàries de l’espai urbà, conservar l’estructura territorial, paisatgística i 
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funcional dels espais agrícoles, ordenar adequadament els teixits urbans i periurbans, 
evitar impactes derivats d’una assignació d’usos inadequada, i tendir cap a la 
sostenibilitat en el planejament, és a dir, contemplar les necessitats de les generacions 
futures i finalment, evitar l’augment dels costos d’urbanització als ciutadans per una falta 
de previsió en la demanda urbanística. En tot cas, els àmbits de creixement pre-
projectats en aquest informe no estan compresos en cap figura de protecció ni 
amenacen tàxons amenaçats o rars i no presenta implicacions negatives sobre els 
sistemes naturals de la zona. Els terrenys ocupats tampoc no presenten una aptitud 
agronòmica remarcable i no presenten cap curs fluvial o barranc que els travessin, 
alhora que també es troben fora de qualsevol zona inundable. 

Cal això si, valorar la posició dels factors limitants del creixement, és a dir, xarxes bàsiques 
d’abastament, sanejament i gestió dels residus. En aquest sentit, el municipi, pot afrontar i 
resoldre adequadament la gestió dels residus, i no ha de presentar problemes en relació 
a la xarxa d’abastament i sanejament sempre que s’executin les previsions municipals 
d’ampliació de la capacitat dels dipòsits i construcció de la EDAR i s’apliqui a totes les 
promocions i noves llicències les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

En les condicions esmentades, el desplegament del POUM produirà un impacte moderat 
que pot esdevenir compatible si s’observen els criteris d’ordenació resultants de l’apartat 
de mesures i criteris per al planejament urbanístic i s’implementen les mesures ambientals i 
recomanacions expressament previstes i les corresponents normatives sectorials. 
 

 
Renau, a 3 de març de 2008 

 
Tècnics responsables de l’elaboració de l’ISA 
 
 
 
 
Ramon Queralt i Boldú    Gemma Tolosa Giribet 
Llicenciat en Ciències Ambientals   Llicenciat en Ciències Ambientals 
LA LLENA ambiental, SCP    LA LLENA ambiental, SCP 
nº C.A. 00297      nº C.A. 00593 
 
 
 
 
 
Direcció tècnica de  
la Unitat de Medi Ambient 
del SAM- Servei d’assistència Municipal 
Diputació de Tarragona 
 
 
Vistiplau, 
 
 
 
 
Gabriel Sanz Baeza 
Cap de la Unitat de Medi Ambient 
SAM - Servei d’Assistència Municipal 
Diputació de Tarragona 
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