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1. DADES DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT 
 
 
 
 
 
 

• PLA O PROGRAMA: Pla d’ordenació urbanística municipal de la Selva del Camp 
(Baix Camp) 

 
 

• PROMOTOR: Ajuntament de la Selva del Camp. Plaça Major, 4, 43470-la Selva 
del Camp. 

 
 

• EQUIP REDACTOR DEL PLA O PROGRAMA: DOM Arquitectes Associats SLP. 
Passeig de Gràcia 118, 7è 2a, 08008-Barcelona. 

 
 

• EQUIP RESPONSABLE DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL: MN Consultors en 
Ciències de la Conservació. Rambla Nova, 21, entresòl 1a, 43003-Tarragona. 

 
 

• ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT: 
- Normes subsidiàries de planejament de la Selva del Camp, aprovades 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
en data 7 d’octubre de 1992, i publicades al DOGC en data 21 de 
desembre de 1992.  

- Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Selva del 
Camp, aprovades definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona en data 14 d’octubre de 1998, i 
publicades al DOGC en data 12 de novembre de 1998. 

- Modificacions puntuals de les Normes subsidiàries de planejament 
de La Selva MNS-1 a MNS-21, anys 1997-2012. 

- Plans parcials PP-1 a PP-11. 
- Modificacions puntuals dels Plans parcials MPP-1 i MPP-2. 
- Plans especials urbanístics PE-1 a PE-3. 
- Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament 

pel Govern de Catalunya el 12 de gener de 2010 i publicat al DOGC 
en data 3 de febrer de 2010. 

 
 

• DATA: juliol de 2013 
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• FONAMENTS DE DRET: aquest document es redacta d’acord amb els textos 
legislatius que es relacionen a continuació. 

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

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

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
4. Directiva 2001/42/CE sobre l'avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 
5. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme 
6. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
7. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
8. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 
9. Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA 

 

 

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

 

 

Context territorial: 

 

La Selva del Camp és un municipi de la comarca del Baix Camp de 3535 ha d’extensió, 
amb una població de 5557 habitants (dades facilitades per l’ajuntament a 30 de juliol de 
2009). El Baix Camp forma part de la unitat territorial administrativa d’àmbit superior 
denominada Camp de Tarragona, ocupant-ne el sector central. Es localitza al sector 
meridional de la serralada Prelitoral limitant amb les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp, 
la Conca de Barberà, el Priorat i la Ribera d’Ebre. El Baix Camp té una superfície 695,3 km2 i 
reuneix 28 municipis on hi habiten més de 150000 persones.  

 

La major part de la població de la Selva es concentra en el nucli urbà, ubicat 
aproximadament al centre del terme municipal. Una petita part dels habitants conformen 
una població difusa repartida en edificacions aïllades, sobretot al turó de Sant Pere del Puig. 
El terme municipal limita amb l’Albiol i Alcover al nord, amb Vilallonga del Camp, el Morell i 
Perafort a l’est, amb Constantí i Reus al sud i, finalment, amb Almoster i l’ Aleixar a l’oest. 

 

El nucli urbà té accés per quatre carreteres. La més important, és la C-14 que 
constitueix l’eix principal Reus-Lleida i travessa el terme de sud-sud-oest a nord-nord-est; la 
TP-7013 condueix, a l’oest, cap a Vilaplana i Alforja; la T-422, porta a Constantí, cap al sud-
est; i la TV-7223, a Vilallonga del Camp, a l’est. Cal assenyalar, a més, la TV-7048 que uneix la 
Selva amb Almoster i Castellvell, al sud-oest, i l’inici dins del terme de la TV-7046, cap a 
l’Albiol.  

 

 

Evolució demogràfica i socioeconòmica: 

 

La Selva del Camp va ser un important municipi rural del Camp de Tarragona que, al 
llarg del s. XX, va patir el declivi general que es va produir en el món rural. Entre 1920 i 1956 
es va passar de 3000 a 2500 habitants aproximadament. A partir d’aquest mínim demogràfic 
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es va produir, al llarg dels decennis de 1960, 1970 i 1980, una recuperació demogràfica lenta 
però sostinguda, de la mà del desenvolupament industrial. Al llarg d’aquests 30 anys, la Selva 
del Camp guanya gairebé 700 habitants, amb un creixement mitjà anual de l’1,3%. El ritme 
de creixement es va incrementar a partir de 1990, gràcies a la proximitat dels grans nuclis 
demogràfics del Camp, la febre de la construcció i l’atractiu residencial de la Selva. 
D’aleshores ençà, la població ha crescut més de 2000 habitants, amb un ritme anual mitjà del 
2,7%. 

 

L’agricultura, seguint la tendència general a Catalunya, ha perdut pes específic els 
últims anys: entre 1991 i 2001 ha passat del 20% al 10% del total d’ocupats. Toty i això, 
malgrat una disminució dels ocupats agrícoles del 32%, d’acord amb les dades de l’Idescat, la 
superfície agrària útil ha minvat en una proporció molt inferior (12%), evidenciant, per tant, 
el fet que la superfície necessària per a la viabilitat de l’explotació s’ha incrementat 
notablement. Si l’any 1991 la superfície agrària útil per cada ocupat en l’agricultura era de 
8,5 ha, 10 anys més tard havia pujat a 11 ha. Al llarg dels decennis de 1980 i 1990 l’activitat 
ramadera ha mostrat una evolució similar: el nombre de caps de bestiar ha disminuït 
lleugerament (14%) però el nombre d’empreses ho ha fet en més de la meitat (58%). Tot i 
que les explotacions de porcí són, amb una gran diferència, les més importants (8 empreses 
amb 9500 caps l’any 2001), els darrers anys han crescut significativament les d’oví i cabrum. 

 

A diferència del sector primari, els altres han guanyat població ocupada entre 1991 i 
2001. La indústria, el motor del creixement socioeconòmic d’aquesta àrea el darrer terç del 
s. XX s’ha estabilitzat al decenni de 1990, amb un creixement molt lleuger del nombre 
d’ocupats a la Selva (de 462 a 479). No obstant, en termes relatius ha perdut força pes 
específic, passant del 34.1% al 25.8% dels ocupats en aquests anys. Els sectors que van 
liderar la creació de nova ocupació han estat la construcció i, sobretot, els serveis, que l’any 
2001 congregaven la meitat de la població ocupada. El dinamisme econòmic de la Selva del 
Camp es demostra amb el nombre d’empreses del municipi, que han passat de 232 l’any 
1991 a 341 vuit anys més tard.  

 

En l’actualitat, la Selva del Camp és un municipi amb un mosaic d’activitats ric i 
complex. L’agricultura s’ha convertit en un sector que, si bé ocupa una minoria dels 
habitants, segueix tenint una funció estratègica, no només en l’estructuració del territori 
municipal, sinó també en el caràcter rural de la Selva: actualment, dues cooperatives 
agrícoles completament modernitzades transformen els productes agraris per extreure’n el 
màxim valor afegit. La bombolla immobiliària, amb l’afecció especial sobre el sector de la 
construcció, ha subratllat la importància de la indústria i els serveis com a principals activitats 
creadores d’ocupació, de les que s’han de beneficiar els habitants de la Selva en el futur 
immediat.   

 

 

Entorn físic 
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El municipi de La Selva ocupa una situació sub-marginal de la Depressió Reus-Valls, la 
gran plana del Camp de Tarragona (annex I, plànol 1).  Estructuralment, podem distingir dues 
zones al terme municipal. Aproximadament els dos terços sud-orientals del territori 
s’inclouen en la depressió Reus-Valls: tenen una topografia molt planera, amb un pendent 
uniforme cap al sud-est de l’1-3% i es troben coberts per conreus i, en menor mesura, per 
desenvolupaments urbans i industrials. El terç nord-oest del municipi correspon als 
contraforts meridionals de les muntanyes de Prades, zona on la riera de la Selva, el principal 
curs hídric del terme, separa les serres del Puig d’en Cama (712 m) i del Tossal (493 m). El coll 
de la Batalla (453 m) enllaça aquestes serralades amb la massa orogràfica principal de les 
muntanyes de Prades (annex I, plànols 2 i 3). 

 

La major part dels curos hídrics de la Selva del Camp creuen la plana agrícola en la 
direcció del pendent (NO a SE aproximadament) i són de caràcter torrencial (annex I, plànol 
2). Els més importants tenen el seu origen a les serralades del nord-oest del terme. De sud a 
nord són la riera d’Almoster, que parteix amb el terme municipal homònim i els torrents d’en 
Bartra, la Llebreta i el barranc de la Coma, que conflueixen en la riera de la Sisena (més avall, 
riera de la Boella): ambdós cursos desemboquen al mar, després de rebre l’aportació d’altres 
rieres. Més al nord, els torrents Sant Ramon i de Cassans, i la riera de la Selva i el seu afluent, 
el torrent de les Voltes, desguassen les aigües al Francolí. A l’extrem nord-oest del terme, el 
barranc de les Trilles neix al coll de la Batalla i es dirigeix cap al SE per alimentar la riera de 
Maspujols.     

 

És important tenir en compte que alguns d’aquests cursos (rieres de la Selva i torrent 
de Cassans), poden afectar de forma puntual algunes àrees de nou desenvolupament urbà. 

 

 

Atmosfera:  

 

Per avaluar la qualitat del medi atmosfèric del terme de La Selva del Camp no es 
disposa de cap estació d’anàlisi de les immissions gasoses que es pugui considerar 
representativa. El municipi es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire 4. En aquesta zona de 
qualitat de l’aire, els nivells de diòxid de sofre, monòxid de carboni, òxids de nitrogen, àcid 
clorhídric, benzè i plom estan per sota dels valors límits legislats durant els darrers anys. 

 

Respecte a les mesures de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µm, en 
diverses estacions s’ha superat el valor límit anual i s’ha excedit el nombre de superacions 
permeses del valor límit diari. S’han detectat, tot i que de forma ocasional, superacions dels 
límits del contaminant sulfur d’hidrogen en diferents estacions. 

 

Quant als nivells mesurats per l’ozó troposfèric, s’han produït superacions horàries 
del llindar d’informació a la població i, fins i tot, en algun cas del llindar d’alerta. 
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En aquesta zona, la Xarxa per a la Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA) disposa de diverses estacions, que es troben a una distància entre 6 i 12 
km del nucli urbà.   

 

L’anàlisi més detallada de l’evolució de les partícules en suspensió inferiors a 10 µm 
(PM10) entre 2001 i 2008 a les estacions de Reus, Constantí, Tarragona (Bonavista) i Vila-
seca (ja que les d’Alcover, Sant Salvador i Perafort no mesuren aquest paràmetre), dóna una 
visió més acurada d’aquest problema. El valor límit anual (VLa) de PM10, establert en 40 
µg/m3, és sovint superat en aquestes estacions, essent la mitjana del darrers 8 anys per 
damunt d’aquest objectiu a Reus i Vila-seca: 

 

Valor mitjà anual de PM10
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El valor límit diari (VLd) per a PM10 és de 50 µg/m3, i pot superar-se com a màxim 35 
cops a l’any. Com podem comprovar en el gràfic següent, aquest llindar no se supera de 
forma sistemàtica en cap de les estacions preses en consideració. Habitualment, el nombre 
anual de superacions del límit diari màxim es troba per davall del valor objectiu de 35 
episodis anuals a Bonavista, mentre que de forma esporàdica se supera a les altres: 
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Nombre de superacions del VLd per a PM10
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El sulfur d’hidrogen (H2S), en canvi, no ha mostrat a les estacions més properes cap 
superació en el VRd (valor de referència diari =  40 µg/m3) i, ocasionalment, alguna en el VRs 
(valor de referència semihorari =  100 µg/m3) durant el període 2001-2008 a les estacions de 
Constantí i Sant Salvador (municipi de Tarragona). Tampoc no ho ha fet a Alcover durant els 
anys 2005 a 2008. Els valors mitjans anuals per a aquest contaminant oscil·len normalment 
en un discret rang de 1-2 µg/m3. 

Valor mitjà anual de SH 2
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No obstant això, les estacions de Perafort i Constantí, mostren alguns anys 
superacions del valor de referència semihorari (VRs) per a aquest contaminant (mitjana 
anual de superacions entre 2001 i 2008, 1,3 i 3,9 respectivament). Probablement, aquests 
episodis esporàdics es deuen a les activitats de la indústria química. De forma molt més 
ocasional també l’estació de Sant Salvador, al nord de Tarragona també es veu afectada per 
alguna superació del VRs. Hi ha la possibilitat que episodis similars d’elevacions del sulfur 
d’hidrogen es produeixin també al terme de la Selva del Camp. 
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L’ozó (O3) troposfèric és un contaminant secundari que es genera per les reaccions 
fotoquímiques que la llum solar catalitza sobre els òxids de nitrogen i els hidrocarburs 
presents a l’atmosfera, procedents de les emissions industrials i dels vehicles a motor. A 
banda d’indicar indirectament el nivell de contaminació atmosfèrica, l’ozó pot ser, a 
determinades concentracions, perjudicial per a la salut (irritació de mucoses, problemes 
pulmonars, fatiga,...), tot i que la sensibilitat és molt variable entre les diferents persones. Els 
valors mitjans anuals de l’ozó troposfèric són relativament elevats a les estacions properes 
del Camp de Tarragona que mesuren aquest paràmetre, particularment a Alcover: 

Valor mitjà anual d'O 3
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A Europa es defineixen diversos llindars d’ozó a la troposfera, que estan en funció de 
la concentració i del temps. Els més importants són el llindar d’informació a la població, que 
s’ha fixat en 180 µg/m3 durant 1 hora, el llindar d’alerta a la població, quan es mantenen 240 
µg/m3 durant 1 hora, i el valor objectiu a llarg termini per a la protecció de la salut, establert 
en un valor màxim per a les mitjanes 8-horàries mòbils de 120 µg/m3 que no pot superar-se 
més de 25 cops a l’any. A Catalunya es realitzen mesures en 38 estacions del territori. La 
superació del llindar d’informació és relativament freqüent, sobretot a les hores centrals del 
dia, en els mesos de primavera i estiu, quan la radiació solar és més intensa, a les zones 
industrials. A les estacions de Reus, Constantí i Perafort, aquest límit se supera de forma 
ocasional (nombre mitjà anual d’episodis en el període 2001-2008: 1,8, 1,0 i 0,5 
respectivament), però a  Alcover les superacions són força més freqüents (mitjana 2001-
2008 de 6,3, amb un màxim de 23 episodis l’any 2003): 

 

Nombre de superacions del Llindar d'Informació (180 µg/m
3
 en 1 h) 

any Constantí Reus Perafort Alcover 

2001 1 2 1 3 

2002 0 2 0 2 

2003 8 2  23 

2004 3 0  6 

2005 0 2  3 

2006 2 0  11 

2007 0 0  2 

2008 0 0  0 

Mitjana 1.8 1.0 0.5 6.3 
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La superació de llindar d’alerta ha estat molt puntual en aquest període i només s’ha 
produït en dues ocasions a Reus, i un sol cop a Alcover: 

 

Nombre de superacions del Llindar d'Alerta (240 µg/m
3
 en 1 h) 

any Constantí Reus Perafort Alcover 

2001 0 0 0 0 

2002 0 1  1 

2003 0 0  0 

2004 0 1  0 

2005 0 0  0 

2006 0 0  0 

2007 0 0  0 

2008 0 0  0 

Mitjana 0.0 0.1 0.0 0.1 

 

En canvi, són molt més freqüents les superacions del límit 8-horari establert per 
definir el valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS). De tota manera, excepte a 
Alcover, no arriben a cap estació al màxim permès de 25 episodis/any en tres anys: 

 

Nombre anual de superacions del límit 8-horari (120 µg/m
3
 en 8 h) 

      

any Constantí Reus Perafort Alcover 

      

2001 9 1 9 47 

2002 -- -- -- -- 

2003 21 4 -- 73 

2004 19 6 -- 27 

2005 17 9 -- 60 

2006 13 4 -- 19 

2007 8 2 -- 13 

2008 2 6 -- 12 

Mitjana 12.7 4.6 9.0 35.9 

 

L’extrapolació d’aquestes dades de contaminació atmosfèrica a la Selva del Camp, no 
obstant, no és directa.  

 

Per al control de la qualitat de l’ambient atmosfèric global s’ha ideat, a Catalunya, 
l’Índex Català de Qualitat de l’aire. L’ICQA és un paràmetre adimensional que tradueix a una 
mateixa escala -escala dels efectes sobre la salut de les persones o escala de l'ICQA- les 
concentracions de cada un dels contaminants mesurats. Per tant, no és una mitjana: l'ICQA 
del dia és l'ICQA ocasionat pel contaminant que hagi pogut produïr una major afectació 
sobre la qualitat de l'aire aquell dia. L’anàlisi dels valors de l’ICQA entre 2001 i 2008 a quatre 
estacions entorn de la Selva del Camp, mostra uns valors globals d’acceptables a bons. A 
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l’estació més propera, la de Puigdelfí (Perafort) l’índex mostra una clara tendència a la 
millora en aquest període i durant l’any 2006, gairebé tots els dies van mostrar un ICQA 
excel·lent o satisfactori. A Constantí, Bonavista i Sant Salvador l’evolució durant els últims 8 
anys no mostra una tendència clara. Tot i això, a les dues darreres estacions, el 96-97% dels 
dies l’ambient atmosfèric és satisfactori o excel·lent. A Constantí, la major part dels valors 
van de la banda acceptable a la satisfactòria. L’evolució de l’anomenat “contaminant crític” 
(paràmetre que determina el valor de l’ICQA diari, és a dir el contaminant atmosfèric que 
mostra un valor “pitjor” relatiu als efectes sobre la salut humana) ha sofert variacions al llarg 
d’aquest període a les estacions de Sant Salvador, Perafort i Bonavista, on el contaminant 
crític majoritari ha passat de ser les partícules en suspensió (PST), al diòxid de nitrogen. En 
canvi, a Constantí, el contaminant que ha limitat el valor de l’ICQA ha estat, molt 
majoritàriament, l’ozó: 

 

Evolució dels valors de l'ICQA a Bonavista
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Evolució dels valors de l'ICQA a Perafort
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Evolució dels valors de l'ICQA a Constantí
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Evolució dels valors de l'ICQA a Sant Salvador
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De les dades exposades sembla deduir-se que els contaminants que poden tenir més 
incidència en la qualitat atmosfèrica de la Selva del Camp, són les partícules en suspensió 
principalment, encara que l’ozó i, en el futur els òxids de nitrogen (que al seu torn poden 
incrementar l’ozó troposfèric) tenen elevacions episòdiques amb una certa freqüència. 
D’altra banda, les estacions més properes a la gran indústria (Perafort i Constantí) 
experimenten puntes esporàdiques de diòxid de sofre i de sulfur d’hidrogen que superen els 
valors objectiu. 

 

Per aproximar més l’ambient atmosfèric a la Pobla de Mafumet, l’eina disponible a 
l’abast són els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, que el Tarragonès a la zona 2 
(Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp). Els mapes d’immissió calculats a 
partir de la modelització de les fonts d’emissió i els nivells mesurats a les estacions situen 
l’emplaçament en una àrea de baixes immissions per al CO, PST i SO2, excepte als extrems 
sud i sud-est del terme, en els veïnatges de Reus i del complex petroquímic de la Pobla de 
Mafumet. En conseqüència, els models preveuen que la vulnerabilitat del terme de la Selva 
del Camp al CO, PST i el SO2 és gairebé nul·la i la capacitat d’absorbir aquesta contaminants 
molt alta. Cal afegir encara que d’acord amb les dades meteorològiques disponibles per a 
estacions de l’entorn, els vents dominants a la Selva del Camp són el mestral (NO), 
especialment durant tardor, hivern i primavera i el migjorn (S). En ambdós casos, la dispersió 
del núvol contaminant generat en el complex petroquímic no afectaria la Selva. 

 

Així, si la informació disponible sembla indicar que la qualitat atmosfèrica a l’entorn 
de la Selva del Camp és acceptable, caldria considerar que ens trobem en una zona de risc 
tant per la propera presència de la gran indústria química com pel fort desenvolupament 
residencial i industrial que està experimentant la regió al voltant de Tarragona. 

 

La contaminació acústica també és un vector a tenir en consideració. Les principals 
fonts de soroll provenen, a banda de les fonts típiques del casc urbà, de les activitats 
industrials i del trànsit de vehicles, el qual es concentra especialment en l’eix de la C-14. 
S’han fet mesures d’immissions acústiques en període nocturn al km 14,8 d’aquesta via, just 
a la sortida sud de la Selva, amb els resultats següents: 
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CARRETERA: C-14 

MUNICIPI: Constantí 

PK: 14,8 (a 500 m del nucli de la Selva del Camp) 

TRAM: Alcover-Reus 

PERIODE: NIT  

VELOCITAT ESPECÍFICA (km/h): 100 

LAeq (dB(A)): 66,5 

LA90 (dB(A)): 48 

 

El període de mesura va ser de 1 hora, entre les 23 i les 24 h del 17/11/2005, amb el 
sonòmetre ubicat a 30 m de l’eix de la via. Durant aquest període van passar 210 vehicles 
lleugers (incloent 1 moto) i 68 de pesants, dades de les quals es deriva un IMD de 20226 
vehicles. El nivell de soroll obtingut es representa en la gràfica següent: 

 

 

 

Cal indicar que aquest nivell acústic supera els llindars permesos d’immissió 
establerts a la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. No obstant, és poc 
probable que aquesta font de sorll afecti de forma significativa l’entorn urbà, ja que es troba 
a una distància considerable.  

 

L’Ajuntament de la Selva del Camp va aprovar en sessió ordinària del 12 de novembre 
de 2012 el mapa de capacitat acústica, en el qual es distingeixen les següents zones i 
subzones de sensibilitat acústica:  
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• A: Zones de sensibilitat acústica alta  

� A1: Espais d’interès natural , altres i zona ZEPQUA 

� A2: Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 

� A3: Habitatges situats al medi rural 

� A4: Predomini del sòl d’us residencial 

• B: Zona de sensibilitat acústica moderada 

� B1: Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 

� B2: Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 

� B3: Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial 

• C: Zona de sensibilitat acústica baixa 

� C1: Usos recreatius i d’ espectacles 

� C2: Predomini del sòl d’ús industrial 

� C3:  Àrees del terri tori afectades per si stemes general s 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 

 

Pel què fa a la contaminació lumínica, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, regulada pel Decret 82/2005, 
va ser la primera norma promulgada a l’Estat Espanyol no exclusivament associada a garantir 
la qualitat astronòmica del cel. La Selva del Camp té uns nivells de contaminació lumínica 
comparables als que presenten els municipis de dimensió similar, amb un valor situat entre 
10000 i 20000 klm. 

 

Per a l’aplicació de la Llei 6/2001 sobre contaminació lluminosa, l’Oficina per a la 
Prevenció de la Contaminació lluminosa (OPCL), que depèn del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, ha dividit el territori en funció de la vulnerabilitat a la contaminació 
lumínica en quatre zones:  

 
Zones E1 

Són les zones de màxima protecció envers la contaminació lluminosa i corresponen a les 
àrees dels espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees englobades 
dins la Xarxa Natura 2000. 

Zones E2 

Es considera zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de 
protecció especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000. 

Zones E3 

Són les àrees que el planejament urbanístic qualifica de sòl urbà o urbanitzable. 

Zones E4 

Són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis 
així com vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual 
haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
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que l’haurà d’aprovar. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 

 

La Direcció General de Qualitat Ambiental va elaborar una proposta de mapa de 
zonificació del territori català d’acord amb la vulnerabilitat lumínica, que va trametre a tots 
els Consells Comarcals per tal que els municipis modifiquessin convenientment i aprovessin 
el mapa municipal de protecció vers la contaminació lluminos a del medi nocturn. En el cas 
de la Selva del Camp (annex I, plànol 4), la major part del territori no urbanitzat es classifica 
com E2, amb l’excepció de l’extrem septentrional del terme, ocupat pels contraforts de les 
muntanyes de Prades inclosos al PEIN (Roca del Moro), que es classifica com E1. Les zones 
urbanes i industrials es classifiquen com E3. Arran de la nova ordenació del sòl proposada en 
el POUM, l’ajuntament haurà de modificar coherentment el mapa de protecció vers la 
contaminació lluminosa del medi nocturn: bàsicament, la zona E3 ha d’estendre’s a les noves 
àrees de sòl urbà i urbanitzable. D’altra banda, l’àrea E1 hauria d’ampliarse, a més del PEIN / 
Xarxa Natura 2000, a la resta de sòls de protecció especial definits pel Pla Territorial Parcial 
del Camp de Tarragona, el qual s’ha utilitzat com a base per a la zonificació del sòl no 
urbanitzable del POUM. 

 

Quant a la contaminació electromagnètica, les dades disponibles indiquen que els 
nivells de contaminació electromagnètica han de ser baixos a la Selva del Camp. Els camps 
elèctrics d’origen antròpic en l’ambient són generats principalment per les línies d’alta tensió 
(f = 50 Hz) i pels sistemes de comunicació per radiofreqüència (f = 0,9-300 GHz), tot i que, 
dins d’aquest últim espectre, molts aparells domèstics també generen camps 
electromagnètics.  

 

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

 

Segons diferents estudis realitzats pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, al voltant de les línies d’alta tensió arriben a mesurar-se intensitats de camp 
elèctric (E) superiors a 1000 V/m, però aquests valors baixen molt ràpidament en allunyar-
se’n. Les estacions transformadores també generen camps elèctrics ambientals 
considerables. De tota manera, segons les mateixes fonts, els mesuraments del camp elèctric 
a l’interior d’habitatges adjacents a estacions transformadores no superen els 10 V/m. En el 
cas de la telefonia mòbil, existeix una xarxa anomenada Sistema de Monitorització de 
Radiofreqüència (SMRF) que proporciona dades de forma quasi contínua respecte a les 
immissions del camp elèctric en aquest rang de freqüències, posada en marxa La Generalitat 
de Catalunya (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació). A prop de la 
Selva del Camp es troben les estacions de Reus-nord (6 km a al sud-sud-oest), Valls, al Pius 
Hospital (12 km al nord-est). Els mesuraments del darrer trimestre (juliol a setembre de 
2009, veure gràfics) així com l’històric, donen valors molt per davall del valor de referència, 
lleugerament més alts a Valls que a Reus:  
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Estació Reus-Nord: 

* Període: 01/07/2009 a 30/09/2009 

* Mitjana del període: 1.83 V/m 

* Valor màxim del període: 2.25 V/m 

* Percentatge de valors que compleixen la normativa: 100 % 

 

 

 

Estació Valls-Pius Hospital 

* Període: 01/07/2009 a 30/09/2009 

* Mitjana del període: 4.82 V/m 

* Valor màxim del període: 5.38 V/m 

* Percentatge de valors que compleixen la normativa: 100 % 

 

 

  Valor de referència 

Valors mesurats 

  Valor de referència 

Valors mesurats 
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Prop del nucli de la Selva del Camp hi circula una línia d’alta tensió (220 kV) en 
direcció NNE-SSO. Més al sud, hi ha una altra línia pràcticament paral·lela, de 380 kV. Pel 
nord del terme municipal hi passa una línia de 110 kV en direcció E-O. En general, els valors 
del camp elèctric al voltant d’aquestes línies (fins 1000 V/m) estan força per davall del valor 
de referència a aquesta freqüència (5000 V/m). 

 

Els valors del camp magnètic (H) són molt més variables en l’espai. Dins d’un mateix 
habitatge hi pot haver diferències de dos ordres de magnitud en funció del lloc concret. Així, 
les immissions de camp magnètic en habitatges al costat d’un transformador poden oscil·lar 
entre 0,05 i 10 µT, i aquells que es troben propers a línies d’alta tensió, entre 0,1 i 0,2 µT. En 
l’ambient exterior s’arriben a mesurar fins a 5 µT sota les línies d’alta tensió i fins a 10 µT a 
nivell del terra per on passen cables de l’enllumenat públic o de distribució, però aquest 
valor disminueix fins a 1 µT a 1,5 m d’alçada. El nivell de referència del camp magnètic a 
Catalunya és de 100 µT. En resum, les dades disponibles porten a concloure que la 
contaminació electromagnètica és força baixa a la Selva del Camp en general i, en concret, a 
les zones de creixement del nucli urbà. 

 

Al nord-oest del terme municipal la qualitat dels paràmetres atmosfèrics 
probablement millora de forma significativa, degut a l’allunyament i la dilució de les 
principals fonts emissores. 

 

 

Geologia i litologia: 

 

L’esquema descrit en l’apartat d’entorn físic per a la Selva del Camp es correlaciona 
perfectament amb la geologia (annex I, plànol 5). Els dos treços sud-orientals del terme que 
forment part de la plana estructural del Camp de Taragona estan constituïts per sediments 
quaternaris al·luvials, mentre que el terç nord-occidental, d’orografia clarament més abrupta 
correspon a sediments carbonífers metamorfitzats pel contacte del gran batòlit granític dels 
catalànids.  

 

Els sediments quaternaris corresponen a l’estrat litològic qvrv2, format durant 
l’holocè. Es tracta de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls constituïts per graves, 
conglomerats i sorres. Les graves són heteromètriques i anguloses, de procedència variable 
majoritariament del Paleozoic, i en menor proporció del Mesozoic i Cenozoic. La matriu és 
llimoargilosa de color gris i vermell. En el sector nord s'intercalen abundants crostes 
carbonatades, i generalment en el sostre de la unitat es desenvolupa una crosta calcària de 
gruix centimètric. Per les dades de sondejos la potència és de 2 a 80 metres. Aquest estrat 
conforma, com ha estat ja indicat, la plana agrícola del Camp, amb un pendent entre l’1% i el 
2,5% cap al sud-est, i està solcat per una xarxa de rieres i torrents orientats en la mateixa 
direcció. 
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Cap al nord-oest es produeix el contacte discordant amb els sediments paleozoics. La 
transició entre ambdós estrats sol ser abrupta. Les serres del Puig d’en Cama i del Tossal, 
entre els quals circula la riera de la Selva corresponen a la unitat litològica mc_Capg, 
provinent del metamorfisme de les pissarres i les lidites carboníferes. Aquests materials 
s’han transformat en pissarres pigallades amb biotita (fàcies de l'albita-epidota), i en 
cornianes quars-feldspàtiques amb cordierita (fàcies de les cornianes hornblèndiques). Les 
cornianes tenen textura granoblàstica i porfiroblàstica, i estan formades per poiquiloblasts 
de cordierita en una matriu granoblàstica de gra fi amb quars, biotita i feldespats. 

 

L’extrem nord-oest del terme, al voltant de la Roca del Moro i del coll de la Batalla, 
correspon al residu erosionat del batòlit, identificat com la unitat Ggd. Està formada per 
granodiorites molt erosionades. Aquestes presenten textura granuda, més o menys 
heterogranular, hipidiomòrfica a al·lotriomòrfica de gra mitjà. Els minerals essencials són: 
plagiòclasi, quars, biotita i ortosa. La plagiòclasi és el mineral dominant i es presenta en grans 
hipidiomòrfics, maclats, zonats i, sovint, alterats a sericita o saussurita. El quars apareix en 
cristalls al·lotriomòrfics, en alguns casos molt desenvolupats donant a la roca un aire porfíric. 
El feldspat potàssic forma grans al·lotriomòrfics amb pertites. Les biotites presenten 
inclusions d'apatita o zircó, sovint estan alterades a clorita i algunes vegades a epidota. Els 
accessoris més freqüents són: hornblenda, apatita, zircó, opacs i  moscovita. 

 

L’anterior estrat es troba creuat per alguns dics de pòrfir granodiorític de petita 
significació cartogràfica i orientació predominant NE-SO i (unitat Fgd). L'amplada d'aquests 
dics és variable, d'un decímetre a 10 metres. Un d’aquests dics apareix al voltant del mas de 
les Caragoles. Està integrat per filons de pòrfirs granodiorítics amb una textura 
holocristal·lina, heterogranular porfírica. Els minerals fonamentals són: quars, feldspat 
potàssic, plagiòclasi i biotita. Estan formats per fenocristalls de plagiòclasi i quars inclosos en 
una matriu quarsfeldspàtica. Els components accessoris són: apatita, zircó, calcita, hematites 
i opacs. 

 

No hi ha cap àrea inclosa a la llista d’espais d’interès geològic al terme municipal de la 
Selva. 

 

 

Hidrogeologia: 

 

El terme de La Selva pertany es troba a cavall de les unitats hidrogeològiques de 
Llaberia-Prades i del Camp de Tarragona (annex I, plànol 6). D’acord amb la legislació 
(Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya), el territori municipal 
es troba afectat per dos aqüífers protegits: els aqüífers del Baix Camp - Mont-roig, al nord-
oest del terme, i els aqüífers del Baix Francolí, al sud-est (annex I, plànol 7).  
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Una tercera classificació de les aigües subterrànies, fonamental de cara  a la futura 
gestió integral de totes les masses d’aigua és la que s’ha confeccionat per tal d’implementar 
la Directiva Marc de l’Aigua (DMA). En aquest esquema també es reflecteix el caràcter 
transicional del terme de la Selva del Camp, on hi conflueixen tres masses d’aigua 
subterrània (annex I, plànol 8): 

 

• 24 Baix Francolí: ocupa el terc sud-oriental del terme, des de la carretera C-14, 
que fa de límit amb la unitat 26. 

• 26 Baix Camp: ocupa la part central del terme, afectant el nucli urbà i la major 
part de superfícies industrials, entre la C-14 i els contraforts muntanyosos 
septentrionals. 

• 28 Llaberia – Prades meridional: afecta el nord-oest del terme municipal, que 
orogràficament representa el contrafort meridional de les muntanyes de 
Prades. 

 

Massa d’aigua subterrània 24, Baix Francolí: forma part de la unitat hidrogeològica 
de la depressió del Camp de Tarragona. S’estén pel Tarragonès assolint el sud-est de l’Alt 
Camp i l’est del Baix Camp. Es caracteritza per una litologia predominant de tipus detrític 
(bàsicament no al·luvial). Està constituït per diversos aqüífers, predominantment lliures, i la 
zona litoral presenta risc d’intrusió salina. Les aigües pertanyen a una fàcies bicarbonatades 
sulfatada magnèsica – clorurada. Les característiques hidrodinàmiques són relativament 
simples: la recàrrega es produeix per infiltració de l’aigua pluvial a tota la superfície, i per 
l’aportació de les aigües superficials i altres masses subterrànies als límits nord i oest, mentre 
que la descàrrega es produeix a través del riu Francolí (i, secundàriament, de les rieres que 
drenen la superfície) i directament al mar al límit meridional del sector. Respecte a la 
piezometria, els nivells s’estan recuperant i han experimentat un notable ascens i una 
disminució de l’amplitud de les oscil·lacions interanuals des de l’any 1989 amb l’arribada del 
minitransvasament. Aquesta recuperació s’ha esmorteït a partir del 2000, any en que s’han 
observat lleugers descensos de nivell en les tendències generals, descensos més acusats a la 
zona entre Reus i Constantí. Entre les pressions sobre l’estat químic que suporta aquesta 
massa d’aigua, destaquen per la seva magnitud l’agricultura intensiva, les infraestructures 
lineals, els abocaments industrials i urbans (EDAR), els sòls contaminats, els dipòsits 
controlats de residus i les extraccions causants d’intrusió salina. Quant a l’estat quantitatiu, 
la pressió més important (tot i que només moderada) es deu a l’extracció d’aigua. Si les 
pressions sobre l’estat químic i quantitatiu són alta i moderada respectivament, els impactes 
comprovats sobre aquests vectors són alt i nul. S’ha de destacar el fort impacte sobre l’estat 
químic, degut a les elevades concentracions mitjanes de nitrats, sulfats, clorurs, 
organoclorats i metalls. Així, el risc d’incompliment dels objectius derivats de la DMA és alt, 
la qual cosa reflecteix bàsicament el risc d’incompliment sobre els objectius de l’estat químic. 

 

Fitxa de la massa d’aigua 24: 
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Codi massa d'aigua subterrània 24 

Nom massa d'aigua subterrània Baix Francolí 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat químic 

Dejeccions ramaderes (DJ) Baixa 

Agricultura intensiva (AG) Alta 

Aplicació de biosòlids (BI) Moderada 

Zones urbanes i i industrials (UI) Moderada 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Alta 

Abocaments industrials (AI) Alta 

Sòls contaminats (SC) Alta 

Dipòsits controlats de residus (DR) Alta 

Runams salins (RS) Nul·la 

Abocaments d'EDAR (AE) Alta 

Extracció d'àrids (EX) Baixa 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Alta 

Recàrrega artificial (RA) Baixa 

Pressió total per estat químic Alta 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat quatitatiu 

Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Moderada 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 

Extraccions d'àrids (EX) Baixa 

Pressió total per estat quantitatiu Moderada 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 

Vulnerabilitat Alta 

impacte potencial estat químic Alt 

Impacte potencial estat quantitatiu Moderada 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Impacte comprovat estat químic Alt 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic 

Les concentracions mitjanes de nitrats, sulfats, 
clorurs, organoclorats i metalls són notablement 
elevades (les mitjanes de nitrats superen els 50 
mg/l) 

Impacte comprovat estat quantitatiu Nul 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu Recuperació de nivells piezomètrics 

Risc d'incompliment 

Risc sobre l'estat químic Sí 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total Sí 

 

Massa d’aigua subterrània 26, Baix Camp: forma part de la unitat hidrogeològica de 
la depressió del Camp de Tarragona. S’estén per la plana del Baix Camp, des de la Selva del 
Camp fins a l’Hospitalet de l’Infant. Es caracteritza per una litologia predominant de tipus 
detrític (bàsicament no al·luvial). Està constituït per diversos aqüífers, predominantment 
lliures, i la zona litoral presenta risc d’intrusió salina. Les aigües pertanyen a una fàcies 
bicarbonatades sulfatada magnèsica. La recàrrega es produeix per infiltració de l’aigua 
pluvial a tota la superfície, i per la transferència lateral d’altres masses subterrànies. La 
descàrrega es produeix a través de les rieres al mar on també es produeix una descàrrega 
directa al límit sud. També hi ha descàrrega lateral a altres masses d’aigua. Els nivells 
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piezomètrics més elevats es localitzen en l’extrem septentrional i descendeixen cap al sud. La 
sèrie històrica de mesures reflexa que els nivells en la zona costanera estan ascendint 
lentament en els darrers anys, però que no han arribat als valors més alts, no arribant per 
tant als valors de referència. En altres zones s’observa un lleu descens. Entre les pressions 
sobre l’estat químic que suporta aquesta massa d’aigua, destaquen per la seva magnitud els 
abocaments urbans (EDAR) i les extraccions causants d’intrusió salina. La pressió més 
important l’estat quantitatiu es deu a l’extracció d’aigua i, en menor mesura, a les 
extraccions d’àrids. Les pressions sobre l’estat químic i quantitatiu són elevades, fet que es 
reflecteix en l’impacte comprovat sobre l’estat químic, que és alt, i no tant en l’impacte 
comprovat de l’estat quantitatiu (moderat). El risc d’incompliment dels objectius derivats de 
la DMA és alt, la qual cosa reflecteix bàsicament el risc d’incompliment sobre els objectius de 
l’estat químic. 

 

Fitxa de la massa d’aigua 26: 

 

Codi massa d'aigua subterrània 26 

Nom massa d'aigua subterrània Baix Camp 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat químic 

Dejeccions ramaderes (DJ) Baixa 

Agricultura intensiva (AG) Moderada 

Aplicació de biosòlids (BI) Moderada 

Zones urbanes i i industrials (UI) Baixa 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Baixa 

Abocaments industrials (AI) Nul·la 

Sòls contaminats (SC) Moderada 

Dipòsits controlats de residus (DR) Nul·la 

Runams salins (RS) Nul·la 

Abocaments d'EDAR (AE) Alta 

Extracció d'àrids (EX) Moderada 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Alta 

Recàrrega artificial (RA) Baixa 

Pressió total per estat químic Alta 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat quatitatiu 

Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Alta 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 

Extraccions d'àrids (EX) Moderada 

Pressió total per estat quantitatiu Alta 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 

Vulnerabilitat Moderada 

Impacte potencial estat químic Moderat 

Impacte potencial estat quantitatiu Alta 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Impacte comprovat estat químic Moderat 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic 
Es detecten concentracions elevades de sulfats (fins 
587 mg/l), clorurs, organoclorats i metalls. La 
conductivitat també és localment notable 

Impacte comprovat estat quantitatiu Baix 
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Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu No es constata 

Risc d'incompliment 

Risc sobre l'estat químic No 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total No 

 

Massa d’aigua subterrània 28, Llaberia – Prades meridional: forma part de la unitat 
hidrogeològica del paleomesozoic de Llaberia-Prades. Ocupa els contraforts muntanyosos 
septentrionals del Baix Camp, des de les muntanyes de Prades fins a les de Tivissa-Vandellòs. 
Es caracteritza per una litologia predominant de materials carbonatats, amb una incidència 
menor de roques granítiques, gresos i pissarres. Està constituït per un conjunt d’aqüífers 
lliures, sense comunicació significativa entre ells. És per això que les fàcies de les aigües que 
integra són diverses: a la zona de la Selva del Camp són bicarbonatades càlciques, de 
conductivitat mitjana. L’aqüífer es recarrega per la pluja i la infiltració dels cursos hídrics que 
creuen la superfície. La descàrrega es produeix a través de fonts, rieres i torrents i, al sud del 
sector, directament al mar. Els nivells piezomètrics tenen una dinàmica independent degut a 
l’aïllament dels aqüífers. Les pressions, tant sobre l’estat químic com sobre l’estat 
quantitatiu, són relativament poc importants. En consonància, els impactes comprovats són 
baixos: només es destaca l’aparició puntual de la concentració de sulfats i compostos 
organoclorats. Aquesta anàlisi de pressions i impactes conclou que la massa d’agua no es 
troba en risc d’incompliment dels objectius de la DMA.  

 

Fitxa de la massa d’aigua 28: 

 

Codi massa d'aigua subterrània 28 

Nom massa d'aigua subterrània Llaberia - Prades meridional 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat químic 

Dejeccions ramaderes (DJ) Baixa 

Agricultura intensiva (AG) Nul·la 

Aplicació de biosòlids (BI) Nul·la 

Zones urbanes i i industrials (UI) Nul·la 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Baixa 

Abocaments industrials (AI) Nul·la 

Sòls contaminats (SC) Baixa 

Dipòsits controlats de residus (DR) Nul·la 

Runams salins (RS) Nul·la 

Abocaments d'EDAR (AE) Nul·la 

Extracció d'àrids (EX) Baixa 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Nul·la 

Recàrrega artificial (RA) Nul·la 

Pressió total per estat químic Baixa 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat quatitatiu 

Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Baixa 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 

Extraccions d'àrids (EX) Baixa 
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Pressió total per estat quantitatiu Baixa 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 

Vulnerabilitat Moderada 

Impacte potencial estat químic Baix 

Impacte potencial estat quantitatiu Baixa 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Impacte comprovat estat químic Baix 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic 
Presència puntual de nitrats amb baixes 
concentracions, sulfats (fins 404 mg/l) i 
organoclorats 

Impacte comprovat estat quantitatiu Baix 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu No es constata 

Risc d'incompliment 

Risc sobre l'estat químic No 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total No 

 

 

El terme municipal, a més, s’inclou a les zones vulnerables als nitrats procedents de 
fonts agràries. Les aigües freàtiques, doncs, presenten problemes de contaminació per 
nitrats deguts, sobretot, a les fonts difuses de l’agricultura intensiva.  És força il·lustratiu 
analitzar el resultat d’una sèrie històrica de concentració de nitrats a tres pous o sondatges 
del terme municipal. Un d’ells s’ubica uns 400 m al sud-est del nucli urbà, i els altres dos a la 
plana agrícola del sud-est: 

 

Pou Ollé 43145-1 Pou Campanyé 43145-2 Pou Domingo 43145-4
UTM X 346517 UTM 344033 UTM 344033
UTM Y 4562054 UTM Y 4563666 UTM Y 4563666

Data [NO3
-] (mg/l) Data [NO3

-] (mg/l) Data [NO3
-] (mg/l)

01/05/1996 44.9 01/05/1996 32.7 01/05/1996 184.9
08/11/1996 64.0 08/11/1996 18.2 08/11/1996 93.7
06/11/1997 137.7 06/11/1997 27.9 06/11/1997 194.4
01/11/1998 98.0 01/11/1998 30.0 25/11/1998 25.0
26/10/1999 97.0 26/10/1999 31.0 07/11/1999 102.0

Mitjana 88.3 Mitjana 28.0 Mitjana 120.0  

 

És evident que el pou 43145-2 té uns nivells molt inferior de nitrats que els pous 
43145-1 i 43145-4, que sobrepassen àmpliament del límit de 50 mg/l establert per a les 
aigües de consum humà. El primer s’ubica en una zona molt marginal de la plana estructural 
del Camp, a pocs centenars de metres dels primers relleus muntanyosos, mentre que els 
altres dos es troben al bell mig de la depressió, amb un entorn d’agricultura intensiva 
dominant. 

 

 

Flora i vegetació: 
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D’acord amb el Mapa de la Vegetació Potencial de Catalunya el terme municipal de la 
Selva del Camp es troba en el domini de l’alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum ilicis = 
Quercetum ilicis galloprovinciale). La vegetació actual, però, està molt modificada a causa de 
la pressió antròpica, tot i que encara es conserven, al nord del terme, alguns claps de 
vegetació pròxima a la climàcica, així com diverses etapes serials i algunes variants degudes 
als factors físics. 

 

L’anàlisi de la cartografia dels hàbitats Corine és una bona eina per a l’anàlisi de les 
cobertes vegetals actuals. D’acord amb aquesta cartografia, tres quartes parts del territori 
municipal són cobertes agrícoles, mentre que encara no un quart correspon a vegetació 
natural. La resta es reparteix entre aigües continentals, zones urbanitzades i espais cremats. 
El mapa dels hàbitats Corine permet de veure’n la distribució en el territori municipal, que 
coincideix amb la d’altres cartografies (usos del sòl, cobertes del sòl,...), en el sentit que els 
hàbitats naturals es concentren al terç nord-oest del municipi, és a dir al puig d’en Cama i als 
contraforts de les muntanyes de Prades, mentre que els conreus i les zones urbanitzades es 
troben a la zona planera del terme (annex I, plànol 9). 

 

A continuació es resumeix, en forma de taula, la quantificació superficial de cadascun 
dels hàbitats i grups d’hàbitats: 

 

Grup Subgrup 
Codi 
HabCat 

Codi 
Corine 

Descripció Sup (ha) % 

2 AIGÜES CONTINENTALS 22.9990 0.651% 

    24 AIGÜES CORRENTS 22.9990 0.651% 

        24a   
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació 
llenyosa densa 

22.9990 0.651% 

3 VEGETACIÓ ARBUSTIVA I HERBÀCIA 541.3789 15.316% 

    31 
BOSQUINES I MATOLLARS DE MUNTANYA I D'AMBIENTS FRESCALS DE TERRA 
BAIXA 

1.4302 0.040% 

        31y 31.891 
Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus 
ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge montà) 

1.4302 0.040% 

    32 BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS 304.0802 8.603% 

        32n   Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 295.4336 8.358% 

        32t 32.41 
Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o 
gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge 
submontà 

5.4670 0.155% 

        32u   
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda 
(Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de 
terra baixa 

3.1797 0.090% 

    34 
PRATS (I ALTRES FORMACIONS HERBÀCIES) BASÒFILS, SECS, DE TERRA BAIXA I 
DE LA MUNTANYA MITJANA 

235.8685 6.673% 

        34h   
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics 
calcícoles, de terra baixa 

45.6091 1.290% 

        34k 34.634 
Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells 
de les contrades marítimes 

190.2594 5.383% 
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4 BOSCOS 250.9225 7.099% 

    42 BOSCOS ACICULIFOLIS 76.9751 2.178% 

        42aa 42.8412* 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o 
garrigues 

54.3808 1.538% 

        42ac 42.8416* 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles 
silicícoles, de terra baixa 

1.6891 0.048% 

        42y 42.8315 
Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de 
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 

20.9051 0.591% 

    44 BOSCOS I BOSQUINES DE RIBERA O DE LLOCS MOLT HUMITS 1.9430 0.055% 

        44h 44.6111* 
Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de les 
contrades marítimes 

1.2819 0.036% 

        44l 44.637 Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa 0.6611 0.019% 

    45 BOSCOS ESCLEROFIL·LES I LAURIFOLIS 172.0045 4.866% 

        45c   Alzinars (boscos o  màquies de Quercus ilex) de terra baixa 172.0045 4.866% 

5 MOLLERES I AIGUAMOLLS 8.1097 0.229% 

    53 VORES D'AIGUA I HÀBITATS INUNDABLES 8.1097 0.229% 

        53d 53.62 Canyars de vores d'aigua 8.1097 0.229% 

8 TERRES AGRÍCOLES I ÀREES ANTRÒPIQUES 2700.3537 76.396% 

    82 CONREUS HERBACIS 0.5675 0.016% 

        82b 82.31 Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 0.5675 0.016% 

    83 CONREUS LLENYOSOS I PLANTACIONS D'ARBRES 2433.3633 68.843% 

        83a   
Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea 
europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),. 

395.8290 11.198% 

        83d   Vinyes 14.7683 0.418% 

        83e 83.221* Camps d'avellaners (Corylus avellana) 2022.5228 57.220% 

        83i 83.4* Vivers de plantes llenyoses 0.2432 0.007% 

    86 CIUTATS, POBLES, ÀREES INDUSTRIALS 96.7156 2.736% 

        86a   Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 96.6978 2.736% 

        86b   Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 0.0179 0.001% 

    87 CAMPS ABANDONATS, ERMOTS I ÀREES RUDERALS 168.3635 4.763% 

        87a   Conreus abandonats 168.3635 4.763% 

    89 PORTS, BASSES I CANALS ARTIFICIALS 1.3437 0.038% 

        89b 89.23 
Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles,... grans canals i estanys 
ornamentals 

1.3437 0.038% 

9 ÀREES TALADES O CREMADES 10.9052 0.309% 

    90 ÀREES TALADES O CREMADES 10.9052 0.309% 

        90k   Àrees afectades per incendis el 2003 10.9052 0.309% 

         

  TOTAL           3534.6690 100.000% 

 

Els resultats obtinguts amb la cartografia dels hàbitats Corine a Catalunya poden 
comparar-se amb els derivats del mapa d’usos del sòl, en el punt següent: 
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Grans grups de cobertes 
Cartografia 
d'hàbitats (ha) 

Usos del sòl 
2002 (ha) 

Bosquines, brolles i prats 549.49 521.5 

Boscos 250.92 151.6 

Conreus 2602.29 2656.3 

Improductiu 33.90 65.0 

Superfícies transformades 98.06 139.7 

  

La vegetació climàcica del territori, d’acord amb la cartografia dels Hàbitats de 
Catalunya, ocupa només un 5% del seu àmbit potencial. En efecte, els alzinars poblen, de 
forma fragmentada, fondalades i vessants obacs per damunt de 300 m. A les zones més 
elevades o en fondals especialment ombrívols i humits, es veuen envaïts per roure cerrioide 
(Quercus cerrioides), al mateix temps que perden algunes plantes termòfiles com el llentiscle 
(Pistacia lentiscus). Respecte a les formes típiques d’alzinar litoral, és un bosc menys 
esponerós, dominat per l’alzina però amb una presència important de roures, un sotabosc 
més clar, i un estrat lianoide menys desenvolupat. Aquesta formació pot afiliar-se a l’alzinar 
litoral amb roure cerrioide (Quercetum ilicis galloprovinciale subass. cerrioidetosum). Un 
inventari realitzat al vessant obac del puig d’en Cama s’exposa a continuació: 

 

Indret: Obaga del puig d’en Cama 

Comunitat: alzinar litoral amb roure cerrioide 

X: 340293 Y: 4565170 Z: 701  

Orientació: NO Pendent: 55%   

Substrat litològic: pissarres pigallades 

Estrat arbori Estrat arbustiu alt Estrat arbustiu baix i 
herbaci 

Estrat lianoide 

Dominant 

Quercus ilex ssp ilex 

 

Abundant 

Quercus cerrioides 

 

Present 

Pinus halepensis 

 

Dominant 

Erica arborea 

 

Abundant 

Phyllirea latifolia 

 

Present 

Arbutus unedo 

Bupleurum fruticescens 

Abundant 

Ruscus aculeatus 

Polypodium cambricum 

Asplenium onopteris 

 

Present 

Brachypodium retusum 

Dactylis glomerata ssp 
hispanica 

Galium lucidum 

Teucrium chamaedris 

Rubia peregrina 

 

Present 

Hedera helix 

Clematis flammula 

Lonicera implexa 

 

 

La degradació dels alzinars condueix a tota una sèrie de comunitats serials en funció 
de la intensitat i la freqüència de les alteracions. Es tracta de prats secs, brolles i matollars. 
En ocasions, aquestes formacions arbustives i herbàcies van recobertes per un estrat arbori 
de pi blanc o pi pinyer. Les pinedes mediterrànies no són molt rellevants quant a superfície 
(se n’ha cartografiat poc més de 70 ha), però tenen una importància paisatgística evident. 
Les pinedes de pi blanc es reparteixen bàsicament pels solans de les muntanyes del terme. A 
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continuació es reprodueix l’inventari efectuat en una pineda de pi blanc del coll de la Batalla. 
La seva estructura i composició denoten un estat avançat de regeneració de l’alzinar: 

 

Indret: vessant al nord del coll de la Batalla 

Comunitat: pineda de pi blanc amb sotabosc de màquia d’alzinar 

X: 338828 Y: 4565719 Z: 475  

Orientació: SE Pendent: 38%   

Substrat litològic: granitoides 

Estrat arbori Estrat arbustiu alt Estrat arbustiu baix i 
herbaci 

Estrat lianoide 

Dominant 

Pinus halepensis 

 

Abundant 

Quercus ilex ssp ilex 

Quercus cerrioides 

 

Present 

Pinus pinea 

Dominant 

Erica arborea 

 

Present 

Arbutus unedo 

 

 

Present 

Polypodium cambricum 

Asplenium onopteris 

Brachypodium retusum 

Ruscus aculeatus 

 

Present 

Lonicera implexa 

 

 

 

Les comunitats de la sèrie degradativa de l’alzinar més esteses al terme de la Selva del 
Camp són les brolles i matollars silicícoles de terra baixa, que ocupen gairebé una desena 
part del territori (més d’una tercera part de les cobertes naturals). Per il·lustrar a grans trets 
la composició d’aquest cercle de comunitats, s’adjunten dos inventaris realitzats al coll de la 
Batalla i a la serra de Sant Pere del Puig. El primer és una brolla densa d’estepes amb un 
estrat arbustiu alt i esclarissat format per ginestes i pins blancs joves esparsos: 

 

Indret: vessant al sud del coll de la Batalla 

Comunitat: brolla silicícola d’estepes  

X: 338836 Y: 4565647 Z: 467  

Orientació: N Pendent: 15%   

Substrat litològic: granitoides 

Estrat arbustiu alt Estrat arbustiu baix Estrat herbaci Estrat lianoide 

Abundant 

Spartium junceum 

 

Present 

Pinus halepensis 

Rosa micrantha 

 

Abundant 

Cistus monspeliensis 

Cistus albidus 

 

Present 

Asparagus acutifolius 

Ulex parviflorus 

Helichrysum stoechas 

Dorycnium pentaphyllum 

Bupleurum fruticosum 

Daphne gnidium 

Rosmarinus officinalis 

Cistus salviifolius 

Prunus spinosa 

Abundant 

Brachypodium retusum 

 

Abundant 

Rubus ulmifolius 

 

Present 

Lonicera implexa 

Clematis flammula 
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L’inventari de la serra de Sant Pere del Puig és un matollar alt de ginesta, bruc boal i 
coscoll, amb un estrat baix i dens d’estepes i altres camèfits silicícoles o indiferents edàfics: 

 

Indret: carena de Sant Pere del Puig 

Comunitat: matollar silicícola de ginesta i bruc boal amb estepes  

X: 342114 Y: 4564827 Z: 573  

Orientació: ESE Pendent: 12%   

Substrat litològic: pissarres pigallades i cornianes 

Estrat arbustiu alt Estrat arbustiu baix Estrat herbaci Estrat lianoide 

Dominant 

Spartium junceum 

 

Abundant 

Erica arborea 

Quercus coccifera 

 

Present 

Rhamnus alaternus 

Quercus ilex ssp ilex 

Bupleurum fruticosum 

 

Abundant 

Cistus monspeliensis 

Cistus albidus 

Cistus salviifolius 

Lavandula stoechas 

 

Present 

Alyssum maritimum 

Bupleurum fruticescens 

Asparagus acutifolius 

Euphorbia characias 

Thymus vulgaris 

Abundant 

Brachypodium retusum 

 

Present 

Dactylis glomerata ssp 
hispanica 

Aster sedifolius 

 

Abundant 

Rubus ulmifolius 

Smilax aspera 

 

Present 

Clematis flammula 

 

 

Les comunitats serials que se situen a la base de la sèrie degradativa de l’alzinar són 
els prats secs entre els quals, a la Selva, predominen els prats sabanoides d’albellatge, que 
poblen els vessants assolellats amb un sòl mínimament profund. Es tracta de comunitats 
herbàcies altes i, generalment, força denses, que sovint es troben embosquinades per mates 
i arbusts de les comunitats llenyoses veïnes. Com a exemple, un inventari realitzat prop del 
camí de Sant Pere Nou, en un àmbit residencial difús: 

 

Indret: vessant proper al camí de Sant Pere Nou 

Comunitat: prat sabanoide d’albellatge  

X: 343062 Y: 4564194 Z: 315  

Orientació: ESE Pendent: 25%   

Substrat litològic: pissarres pigallades i cornianes 

Estrat arbustiu alt Estrat arbustiu baix Estrat herbaci Estrat lianoide 

Abundant 

Spartium junceum 

 

Present 

Rhamnus alaternus 

Quercus ilex ssp ilex 

Erica arborea 

 

Abundant 

Lavandula stoechas 

Galium lucidum 

 

Present 

Phagnalon saxatile 

Alyssum maritimum 

Asparagus acutifolius 

 

Abundant 

Hyparrhenia hirta 

Foeniculum vulgare 

Reichardia picroides 

Plantago lanceolata 

Brachypodium retusum 

 

Present 

Dactylis glomerata ssp 
hispanica 

Present 

Rubus ulmifolius 

Lonicera implexa 
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Psoralea bituminosa 

Aster sedifolius 

Carlina corymbosa 

Eryngium campestre 

Echium vulgare 

Polypodium cambricum 

 

Entre les comunitats permanents (aquelles que, dins d’un domini climàcic, 
s’estableixen en indrets de condicions edafoclimàtiques particulars), que habitualment no 
tenen una importància cartogràfica destacable, hem de referir-nos a les comunitats de 
ribera. Malgrat que les rieres que travessen el terme de la Selva no presenten, en la major 
part del seu trajecte, les condicions adequades per a l’establiment de boscos de ribera, sí que 
alguns trams on s’ha desenvolupat petites terrasses fluvials podrien reunir-les, especialment 
a la riera de la Selva. Com a màxima representació dels boscos de ribera ens han pervingut 
petits fragments d’albereda amb vinca a la part mitjana de la riera de la Selva que, en 
conjunt, ocupen una extensió de menys de 2 ha. S’han realitzat dos inventaris al llarg 
d’aquest tram, que il·lustren les característiques bàsiques d’aquestes forests en galeria. El 
primer correspon a un bosc impenetrable per l’abundància d’esbarzers instal·lat en una 
petita terrassa al marge dret de la riera que conté alguns elements característics d’aquestes 
comunitats: 

 

Indret: riera de la Selva, davant del mas de Rifà 

Comunitat: albereda amb vinca 

X: 341292 Y: 4566330 Z: 320  

Orientació: pla Pendent: 0%   

Substrat litològic: graves, sorres i llims 

Estrat arbori Estrat arbustiu i 
arborescent 

Estrat herbaci i fistulós Estrat lianoide 

Dominant 

Populus alba 

 

Present 

Quercus cerrioides 

 

Dominant 

Rubus ulmifolius 

 

Present 

Fraxinus angustifolia 

Salix atrocinerea 

Corylus avellana 

 

Abundant 

Equisetum telmateia 

Arundo donax 

 

Present 

Rubia peregrina 

Carex pendula 

Equisetum ramosissimum 

Abundant 

Hedera helix 

Smilax aspera 

 

Present 

Clematis vitalba 

Convolvulus sepium 

 

 

El segon inventari correspon a una altra albereda aigües avall, força més degradada, 
fet que es denota en un sotabosc més pobre i esclarissat: 

 

Indret: riera de la Selva, prop de la Resclosa 

Comunitat: albereda amb vinca 

X: 341871 Y: 4565979 Z: 295  

Orientació: pla Pendent: 0%   

Substrat litològic: graves, sorres i llims 
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Estrat arbori Estrat arbustiu i 
arborescent 

Estrat herbaci, fistulós i 
repent 

Estrat lianoide 

Dominant 

Populus alba 

 

Abundant 

Rubus ulmifolius 

 

Present 

Rosa sempervirens 

Asparagus acutifolius 

Abundant 

Arundo donax 

 

Present 

Hedera helix 

Rubia peregrina 

Dominant 

Hedera helix 

 

Present 

Smilax aspera 

Clematis vitalba 

 

L’antropització del territori, especialment intensa a les zones urbanitzades ubicades 
entre la plana agrícola i les muntanyes septentrionals, implica el desenvolupament de 
comunitats vegetals oportunistes i ruderals, amb nombroses plantes nitròfiles i la presència 
d’espècies al·lòctones. Especialment remarcable per la seva raresa, és un matollar de sumac 
(Rhus coriaria) que apareix en pendents molt degradats del vessant sud de Sant Pere del 
Puig, indret on s’ha realitzat l’inventari que segueix. Aquesta comunitat està completament 
dominada pel sumac, una planta procedent del mediterrani oriental i la regió iranoturaniana, 
antigament cultivada pel seu contingut en tanins, que s’ha subespontaneïtzat en alguns 
indrets. En, aquest cas, la composició florística de la comunitat no difereix significativament 
de la dels prats d’albellatge, llevat de l’abundància de sumac: 

 

Indret: vessant sud de Sant Pere del Puig 

Comunitat: prat sabanoide d’albellatge  

X: 342325 Y: 4564478 Z: 475  

Orientació: S Pendent: 80%   

Substrat litològic: pissarres pigallades i cornianes 

Estrat arbustiu alt Estrat arbustiu baix Estrat herbaci Estrat lianoide 

Dominant 

Rhus coriaria 

 

Abundant 

Spartium junceum 

 

Present 

Erica arborea 

 

Abundant 

Phagnalon saxatile 

 

Present 

Thymus vulgaris 

Asparagus acutifolius 

Euphorbia characias 

Bupleurum fruticescens 

Lavandula stoechas 

Abundant 

Hyparrhenia hirta 

Foeniculum vulgare 

Brachypodium retusum 

 

Present 

Pallenis spinosa 

Psoralea bituminosa 

Present 

Smilax aspera 

Lonicera implexa 

 

 

S’ha cartografiat, al terme de La Selva, cinc tipus d’hàbitats naturals d’interès 
comunitari, que s’estenen, sobretot, per la zona muntanyosa del nord del terme i al llarg de 
la riera de la Selva i el torrent de Cassans. En conjunt, els hàbitats d’interès comunitari, dels 
quals un tipus és prioritari (6220, Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia), ocupen 817 ha de superfície, al terme de la Selva del Camp, és a dir girebé 
una quarta part (23,1%) del territori (annex I, plànol 10). Aquesta superfície es reparteix de la 
forma següent:  

 

Codi Nom Prioritat Àrea (ha) 

3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi No prioritari 3.63 
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6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) Prioritari 45.75 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera No prioritari 6.79 

9340 Alzinars i carrascars No prioritari 406.35 

9540 Pinedes mediterrànies No prioritari 354.54 

TOTAL 817.06 

 

Els alzinars, en les seves diverses variants, són l’hàbitat d’ineterès comunitari més 
estès a la Selva del Camp. Com s’ha vist, ocupen els indrets més obacs i abruptes de la zona 
nord. Les pinedes (habitualment de pi blanc) en canvi, mostren una clara tendència per 
establir-se a les exposicions assolellades, ambients que també prefereixen els prats 
mediterranis basòfils (6220). Els cursos de les rieres de la Selva i del torrent de Cassans 
també són ambients rics en hàbitats d’interès comunitari. Les alberedes són presents en 
ambdós (si bé com a petits fragments bastant lluny de l’òptim). A més, al llarg de la primera 
també s’hi ha cartografiat pinedes i comunitats glareícoles pròpies dels codolars fluvials 
(3250).  

 

 

Usos del sòl: 

 

Una part important del sòl del terme de La Selva del Camp es dedica a la producció 
agrícola, que ocupa la pràctica totalitat de la superfície plana del terme, així com els terrenys 
més favorables de la zona muntanyosa septentrional. La superfície agrària útil, d’acord amb 
les dades de l’Idescat, ha disminuït lleugerament entre 1982 (2330 ha) i 1999 (2055). Ha 
impulsat aquest descens la pèrdua de superfície de fruiters llenyosos, de l’ordre d’unes 500 
ha en aquest període, i de vinya (86 ha menys). Aquest descens ha estat parcialment 
compensat per un lleuger increment dels olivers (186 ha) i dels herbacis (98 ha). 

 

Segons els mapes d’usos del sòl de Catalunya, una font més fiable des del punt de 
vista cartogràfic, però que no permet un gran detall de les cobertes, el descens de la 
superfície conreada ha estat, entre 1987 i 2002, de 330 ha, superfície que ha anat a 
incrementar els sòls transformats (usos urbans, infraestructures, etc., 105 ha), els sòls 
imporductius (44 ha) i les zones de vegetació natural (148 ha), tal com pot deduir-se de la 
taula que es representa a continuació.  
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Les transformacions més importants en aquest període han estat: 

 

1. La pèrdua progressiva de conreus de fruiters de secà (ametllers, avellaners, 
garrofers), a la zona muntanyosa septentrional i la seva substitució per prats secs i 
brolles. 

2. L’ampliació de les superfícies urbanitzades coresponents als desenvolupaments 
residencials a l’entorn del nucli i als creixements industrials. 

 

Aquestes tendències són ben visibles en la imatge següent, on es representa 
l’evolució dels usos del sòl comparant els mapes obtinguts el 1987, 1992, 1997 i 2002: 

 

 

 

Els usos del sòl de l'any 2002 es reprodueixen al plànol 11 (annex I). 

 

1987 1992 1997 2002 

Ús del sòl 1987 1992 1997 2002 1987 1992 1997 2002
Aigua continental 0.0 2.1 5.9 5.9 0.0% 0.1% 0.2% 0.2%
Infraestructures viàries 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Urbanitzacions 2.5 5.2 0.0 0.0 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Nuclis urbans 32.5 42.0 48.1 50.8 0.9% 1.2% 1.4% 1.4%
Zones industrials i comercials 0.0 0.0 19.6 82.7 0.0% 0.0% 0.6% 2.3%
Conreus herbacis de secà 39.5 16.0 159.7 167.9 1.1% 0.5% 4.5% 4.7%
Conreus herbacis de regadiu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fruiters de secà 807.7 479.3 422.0 322.4 22.6% 13.6% 11.9% 9.1%
Fruiters de regadiu 2101.5 2425.5 2236.7 2165.0 58.9% 68.6% 63.3% 61.3%
Vinya 37.8 4.1 1.0 1.0 1.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Bosquines i prats 360.6 388.6 402.9 521.5 10.1% 11.0% 11.4% 14.8%
Bosc d'escleròfil·les 10.4 9.5 9.7 7.8 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Bosc de caducifolis 0.0 0.0 10.8 10.9 0.0% 0.0% 0.3% 0.3%
Bosc d'aciculifolis 154.2 132.0 129.7 132.8 4.3% 3.7% 3.7% 3.8%
Vegetació de zones humides 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sòl amb vegetació escassa o nul·la 19.5 7.6 88.7 63.6 0.5% 0.2% 2.5% 1.8%
Zones cremades 1.7 21.7 0.0 1.4 0.0% 0.6% 0.0% 0.0%
Total 3567.87 3533.67 3534.88 3533.94 100% 100% 100% 100%
Grans grups de cobertes
Bosquines, brolles i prats 360.6 388.6 402.9 521.5 10.1% 11.0% 11.4% 14.8%
Boscos 164.5 141.5 150.2 151.6 4.6% 4.0% 4.2% 4.3%
Conreus 2986.5 2925.0 2819.3 2656.3 83.7% 82.8% 79.8% 75.2%
Improductiu 21.2 29.3 88.7 65.0 0.6% 0.8% 2.5% 1.8%
Superfícies transformades 35.0 49.3 73.7 139.7 1.0% 1.4% 2.1% 4.0%
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Incendis forestals i risc d’incendi: 

 

Els incendis forestals són un fenomen que avui es reconeix com a endogen d’aquells 
climes sotmesos a un període de estrès hídric. No obstant, s’ha demostrat que, al menys en 
bona part, els sinistres que es produeixen tenen el seu origen en accions humanes, ja sigui 
per negligència o de forma voluntària. Per tant, és important considerar el risc d’incendi com 
un factor a tenir en compte en el planejament territorial. 

 

El risc bàsic d’incendi forestal és un paràmetre resultat de la combinació d’altres dos: 
la combustibilitat d’un sistema natural (o la càrrega de combustible per unitat de superfície) i 
la seva inflamabilitat, és a dir, la facilitat amb la qual entra en ignició. 

 

Segons el mapa de models de combustibilitat, elaborat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, que avalua la càrrega de foc d’un punt determinat del territori al 
territori, a la Selva del Camp apareixen els següents (annex I, plànol 12): 

 

Model 4 

Grup: Matollars 
Descripció: Matollar o plantació jove molt densa (>2 m d’altura) amb branques seques a 
l'interior. Quantitat de combustible: 25-30 Mg/ha. 
Comportament del foc: Focs ràpids i intensos que es propaguen per les capçades del 
matollar. 
Localització: apareix en una petita superfície a l’obaga del Puig d’en Cama. 
 
Model 5 

Grup: Matollars 
Descripció: Matollar dens i verd (< 1 m d’altura). Quantitat de combustible: 5-8 Mg/ha. 
Comportament del foc: El foc es propaga pel sòl cremant la fullaraca i la pastura. Focs poc 
intensos. 
Localització: vessants elevats d’orientació diversa al voltant del Puig d’en Cama i la Roca del 
Moro. 
 
Model 7 

Grup: Matollars 
Descripció: Matollar d'espècies molt inflamables; de 0,5 a 2 m d'alçada. Quantitat de 
combustible: 10-15 Mg/ha. 
Comportament del foc: El foc es propaga pel matollar i la fullaraca. El matollar propaga el foc 
encara que estigui verd. 
Localització: a les obagues del Puig d’en Cama. 
 
Model 9 

Grup: Fullaraca 
Descripció: Bosc dens sense matollar, amb fullaraca mitjanament compacta: acícules llargues 
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de coníferes o fulles grans de frondoses. Quantitat de combustible: 7-9 Mg/ha. 
Comportament del foc: El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 
amb alçades de flama superiors. Velocitat de propagació elevada a grans velocitats del vent. 
Localització: Vegetació de ribera de la part alta de la riera de la Selva. 
 
Matollars 

Terrenys no arbrats ocupats per espècies arbustives amb un recobriment superior al 20%. 
Inclou brolles i garrigues, camps abandonats i terrenys que han patit incendis. 
Localització: vessants meridionals dels relleus del Puig d’en Cama, Sant Pere del Puig i el 
Tossal i també al llarg del tram inferior de la riera de la Selva. 
 
Conreus 

En aquesta categoria s'inclouen els camps de conreu en actiu o abandonats recentment. 
Localització: àrees amb predomini dels conreus, àmpliament majoritàries a la plana sud-
oriental i en mosaic amb altres cobertes a les muntanyes del nord-oest. 
 
Urbà 

En aquesta categoria s'inclouen els nuclis urbans. 
Localització: nucli urbà de la Selva del Camp. 
 
Urbanitzacions 

En aquesta categoria s'inclouen les zones d’urbà disseminat o urbà industrial. 
Localització: una zona classificada amb aquesta categoria de la zona industrial al costat de la 
C-14. 
 
La inflamabilitat, o facilitat que té una massa forestal per entrar en ignició, ve condicionada 
per: 
 
* La humitat del combustible 
* La quantitat i naturalesa dels gasos volàtils 
* La relació superfície/volum  
 
La inflamabilitat d'una espècie (o específica) es mesura des de dos punts de vista: a) el 
temps d'espera fins a l'aparició de la flama (temps d'inflamació) davant d'un focus de calor 
constant i, b) percentatge d'assaigs positius. En funció del valor de les dues variables 
anteriors es poden classificar les espècies forestals en quatre tipus: 
 
1. Espècies inflamables tot l'any.  
2. Espècies altament inflamables durant l'estiu  
3. Espècies moderadament inflamables  
4. Espècies poc inflamables  
 
A partir d'aquesta informació es defineixen els models d'inflamabilitat (10 en total) en funció 
de dos criteris: 

• El tipus d'inflamabilitat de cada espècie a l'estiu (agrupant els tipus 1 i 2) 

• La suma dels percentatges de recobriment de les espècies agrupades segons el tipus 
d'inflamabilitat.  
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El mapa de models d’inflamabilitat assenyala, en l’àmbit de la Selva del Camp, els següents 
(annex I, plànol 13): 
 

• Model 2: % Recobriment d'espècies amb inflamabilitat de tipus 4 >75%. Vegetació de 
ribera de la part alta de la riera de la Selva. 

• Model 7: % de recobriment >50% d'espècies tipus 1 i 2. Un petit vessant a l’obaga de 
la carena del Puig d’en Cama. 

• Model 8: % de recobriment >75% d'espècies tipus 1 i 2. Vessants al voltant del Puig 
d’en Cama. 

 
No entren dins d’aquests models d’inflamabilitat les superfícies cobertes per vegetació no 
forestal o elements artificials: matollars baixos, conreus, sòls nus i zones urbanes i 
industrials. 
 
La consideració conjunta dels paràmetres d’inflamabilitat i combustibilitat, juntament amb 
altres variables físiques, com l’orografia (pendent), la climatologia (dèficit hídric, velocitat i 
direcció mitjana del vent, etc.), aporten les dades a partir de les quals es dedueix el risc bàsic 
d’incendi forestal (annex I, plànol 14). Aquest paràmetre divideix el territori en quatre 
categories atenent a la facilitat amb què pot declarar-se i propagar-se un incendi forestal 
que, de forma generalista, corresponen als entorns següents: 
 

• Risc baix: correspon a aquelles superfícies sense vegetació, recobertes per elements 
artificials o amb vegetació higròfila, amb un grau d’ignició molt alt. 

• Risc moderat: correspon als boscos humits o subhumits de planifolis, de caràcter 
medioeuropeu. 

• Risc alt: correspon als boscos esclerofil·les frescals i a les rouredes i boscos mixts 
submediterranis. 

• Risc molt alt: correspon a les pinedes, matollars mediterranis i brolles. 
 

Al terme de la Selva les zones amb predomini dels conreus presenten un risc baix 
d’incendi forestal. Les zones amb vegetació forestal del nord del terme són les que tenen un 
risc superior: als vessants solans el risc és molt alt i als vessants obacs, alt. 

 

Des de l’any 1986 els únics incendis forestals de consideració que han afectat el 
terme municipal de la Selva del Camp s’han esdevingut els anys 2000 i 2003. 

 

L’any 2000 es va produir un gran incendi que va afectar les muntanyes de l’Albiol i 
l’obaga de la Selva, amb més de 620 ha cremades. El terme de la Selva s’en va veure 
lleugerament afectat en el seu extrem septentrional (1,6 ha). 

 

El segon incendi de consideració va esdevenir-se l’any 2003 i va cremar 25 ha al 
vessant occidental del Purgatori, de les quals 10,5 ha van afectar les partides del Vilamunt i el 
Pi Reboll, al terme de la Selva.  
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En definitiva, la superfície cremada a la Selva del Camp les darreres dècades és 
relativament baixa, però aquest fet no ha d’impedir fer atenció al fet que la part nord-
occidental del terme té risc alt o molt alt d’incendi forestal. 

 

Per a la prevenció i la lluita efectiva contra els incendis forestals, la Generalitat de 
Catalunya va establir els anomenats Perímetres de Protecció Prioritària -Decret  64/1995, de 
7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals, i de zones  classificades com a 
perímetres de protecció prioritària (PPP). El terme de la Selva del Camp es veu afectat 
parcialment pel PPP T3 Muntanyes de Prades - Bosc de Poblet, el límit del qual el marquen 
les carreteres TP-7013 i C-14 (annex I, plànol 15). Sorprenentment, la massa forestal del Puig 
d’en Cama i Puig d’en Gulló queda exclosa d’aquest PPP.  

 

 

Paisatge: 

 

D’acord amb els Catàlegs de Paisatge del Camp de Tarragona, en tràmit d’aprovació 
en aquest moment, el terme municipal de la Selva del Camp es troba a cavall de dues unitats 
de paisatge (annex I, plànol 16): 

 

UP 17, Conca d’Alforja – Vilaplana 

UP 21, Camps del Francolí 

 

Aquestes dues unitats responen bàsicament a la zona muntanyosa nord-oest i la 
plana agrícola sud-est que, a grans trets, s’han definit a l’apartat entorn físic (vegeu més 
amunt). A continuació es resumeixen els trets essencials de cadascuna. 

 

Unitat de la Conca d’Alforja – Vilaplana (17) 

 

Les característiques distintives d’aquesta unitat són: 

 

• Depressió oberta al peu de la serra de la Mussara que s’interposa entre aquestes muntanyes i la plana 
del Baix Camp. 

• Les masses forestals més extenses, constituïdes per pi blanc i alzines, es localitzen als vessants de les 
serres que encerclen la depressió. 

• Paisatge agrícola molt homogeni en el sector d’Alforja i de caràcter agroforestal en el sector entre 
Vilaplana i la Selva del Camp. 

• Als sectors propers als nuclis de població hi predomina una agricultura de regadiu, on s’hi conreen 
avellaners i oliveres. 

• A les terres de secà hi apareixen conreus de vinya, ametllers, garrofers i cereals. 



POUM DE LA SELVA DEL CAMP.  INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR. 
MEMÒRIA 

 

 PÀG.: 37                      
 
 

• Els cursos d’aigua són humils i presenten forts estiatges. Destaquen les rieres d’Alforja, de Maspujols i 
de la Selva. 

• La disposició urbanística i l’estil arquitectònic dels nuclis de població tenen un marcat caràcter rural en 
un entorn paisatgístic agrícola. 

• La proximitat a la ciutat de Reus afavoreix el desenvolupament del fenòmen del residencialisme i la 
construcció de segones residències. 

 

Aquesta unitat integra la depressió de granitoides i pissarres que apareix entre la 
serralada Prelitoral (cingles de la Mussara i Alforja) i els relleus que s’interposen a la plana 
litoral (la Bruguera, Serret d’en Cisa, Rocanys, Puig d’en Gulló, Puig d’en Cama i el Tossal). Els 
seus límits naturals són: al nord, els cingles meridionals de les muntanyes de Prades; a l’oest, 
les serres del Molló i el Puigcerver, al límit amb el Priorat; i, al sud, la línia força ben definida 
que separa la plana agrícola de les muntanyes litorals. Tot i que la xarxa hidrogràfica té una 
circulació predominant nord-sud, a través de rieres torrencials de curt recorregut (Alforja, 
Maspujols, la Selva), al centre de la depressió força els cursos a circular est-oest (part alta de 
les rieres d’Alforja i la Selva, barranc de les Trilles). El conjunt de la unitat està formada pel 
residu erosionat d’un gran batòlit granític que va irrompre a finals del Carbonífer, i per les 
pissarres metamorfitzades que en van sofrir la pressió.   

 

 

 

 

Les cobertes del sòl estan bastant repartides entre els conreus, predominants (51,8%) i 
la vegetació espontània (46,1%). La resta (poc més del 2%) correspon a espais construïts. Al 
fons de la conca hi predomina un mosaic agroforestal, on els conreus –principalment 
d’espècies llenyoses- alternen amb rodals de pinedes. Les brolles d’estepes i els prats secs 
colonitzen els conreus abandonats, que solen ubicar-se a les zones de més pendent o de més 
difícil accés. A la perifèria de la unitat, la vegetació forestal predomina sobre els conreus. Els 
boscos són de pins i alzines (aquests últims als vessants obacs), que s’enriqueixen amb 
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espècies submediterrànies (pinassa, roures) per damunt de 400 m. La vegetació de ribera és 
pràcticament testimonial: en trobem alguns claps més o menys degradats al llarg dels cursos 
hídrics de la unitat. 

 

Entre els elements antròpics d’aquesta unitat, hi ha la presència de tres nuclis urbans 
(Alforja, l’Aleixar i Vilaplana), als que cal afegir la presència d’un polígon industrial i diverses 
urbanitzacions concentrades a l’oest de la unitat (sobretot al terme d’Alforja). La unitat es 
veu travessada per diverses infraestructures. Quant a les carreteres, la TP-7013 travessa la 
unitat d’oest a est i la T-704 ho fa de sud a nord. Altres vies solquen lateralment la unitat, 
com la C-242, que passa pel costat occidental, o la carretera de l’Albiol (TV-7046), que circula 
per l’extrem oriental. Llevat de la C-242, es tracta de vies amb un trànsit de baixa intensitat. 
Una línia d’alta tensió travessa la unitat en direcció SE-NO. D’aquesta en parteix una altra 
que es dirigeix cap a l’est a través del coll de la Batalla.  

 

La dinàmica actual del paisatge ve determinada, de forma particular, pel creixement 
urbanístic dels últims anys, que ha causat pressió tant sobre l’espai agrícola com sobre les 
característiques tradicionals dels nuclis. Si bé l’Aleixar i Vilaplana encara mantenen un perfil 
característic, la proliferació d’edificis diversos al voltant d’Alforja ha desdibuixat el seu 
caràcter compacte. La millora de les infraestructures (en particular la construcció de la TP-
7013, veritable “eix” de la unitat) ha facilitat els moviments interns però, alhora, ha produït 
una fragmentació del paisatge i, indirectament, ha contribuït a augmentar la pressió 
urbanística. A les zones no afectades pels processos urbanitzadors, la dinàmica del paisatge 
es troba molt més estabilitzada. Certament hi ha una tendència a la substitució d’alguns 
conreus (particularment l’avellaner) per d’altres més rendibles o que exigeixin menys 
dedicació (oliver, ametller), però els canvis s’esdevenen de forma parsimoniosa en l’espai i el 
temps. Amb algunes excepcions, com la irrupció d’una coneguda firma del sector vitivinícola, 
que ha transformat una extensa finca d’avellaners a l’est del coll de la Batalla, en un 
moderna explotació de vinya.  

 

Els catàlegs assenyalen els següents valors paisatgístics de la conca d’Alforja - 
Vilaplana: 

o Valors estètics: Es destaca el caràcter ondulat del terreny, les vistes sobre les 
muntanyes de Prades i el mar, així com els nombrosos camins que permeten 
gaudir-ne, la diversitat cromàtica i els nuclis antics. Es consideren etnoestètics 
els valors associats a les construccions rurals de pedra, les fonts i els arbres 
singulars. 

o Valors ecològics: s’ha de considerar un valor ecològic el conjunt d’alzinars de 
les obagues de la perifèria de la unitat. Es tracta de claps d’alzinar, en un estat 
proper al climàcic en algunes estacions i que integra espècies 
submediterrànies als indrets més enlairats. D’altra banda, el mosaic 
agroforestal del centre de la unitat constitueix un territori de transició entre 
les muntanyes de Prades i la plana agrícola litoral, amb una notable 
biodiversitat.  
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o Valors productius: centrats en la producció agrària que, majoritàriament, es 
comercialitza dins de la unitat, i que està emparada per la DO Avellana de 
Reus i DO Siurana per a la producció d’oli. La futura declaració del Parc 
Natural de les muntanyes de Prades i la proximitat a la costa permeten pensar 
en el caràcter rural de l’entorn de la unitat com a valor productiu, si 
s’aconsegueix estructurar una oferta turística pròpia i diferenciada.  

o Valors històrics: l’ocupació de l’espai i l’organització del territori en nuclis i 
grans masos és un dels valors històrics de la unitat. També podem esmentar 
els molins fariners (actualment enrunats o transformats), diversos jaciments 
arqueològics d’escassa entitat i el conjunt de construccions de pedra seca. 

o Valors espirituals: representats per les ermites de Sant Antoni (Alforja), Santa 
Anna (Castellvell), Sant Antoni (Maspujols) i, sobretot, Sant Blai (l’Aleixar), que 
antigament acollia devots de diverses poblacions de l’entorn. 

o Valors simbòlic i identitaris: darrerament han sorgit diverses associacions i 
grups de caràcter local en defensa dels valors patrimonials del territori. 

 

Els principals impactes (potencials o actuals) sobre el paisatge són, en aquesta unitat, 
de diferents tipus:  

o L’estesa de línies d’alta i mitjana tensió, sobretot a l’est de Vilaplana.  

o Les conseqüències dels incendis forestals són molt evidents en el paisatge, ja 
que solen tenir grans dimensions. 

o L’abandonament dels conreus resulta en una pèrdua de diversitat paisatgística 
i en un increment del ris de grans incendis forestals. 

o La pressió creixent sobre els recursos (particularment aigua i sòl) degut al 
procés urbanitzador, que resulten en un deteriorament de la qualitat 
ambiental. 

o La irrupció de les noves tècniques en la rompuda del terreny implica sovint la 
pèrdua d’elements patrimonials com els marges i altres construccions de 
pedra seca. 

o La utilització inadequada dels camins rurals per motos, quads, vehicles tot-
terreny, etc., a banda dels conflictes que genera amb el seu ús tradicional, 
comporta també una pèrdua de qualitat ambiental. 

 

Els objectius de qualitat paisatgística de la unitat s’enfoquen en tres eixos: la 
consolidació d’un paisatge agrícola viu i respectuós amb els elements tradicionals, el 
manteniment del patró històric de poblament, associat als nuclis històrics i els grans masos 
repartits pel territori, i la integració de les urbanitzacions existents, dotant d’una estructura 
el més compacta possible el seu interior i tenint cura de la transició a l’espai agrícola o 
forestal. 
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Unitat dels Camps del Francolí (21) 

 

El paisatge d’aquesta unitat, on queda inclòs el nucli urbà de la Selva del Camp, 
presenta els trets distintius que es reprodueixen a continuació: 

 

• Paisatge agrícola de plana, entre el riu Francolí i les muntanyes de la serra de la Mussara. 

• Mosaic agrícola molt divers i heterogeni on predominen els conreus llenyosos de regadiu: avellaners, 
oliveres i ametllers. 

• Els camps de secà ocupen molt poca extensió i estan dedicats al conreu d’oliveres, ametllers, cereals i 
vinya. 

• Els espais naturals estan poc representats. La vegetació de les ribes del Francolí i dels torrents que li són 
tributaris constitueixen els hàbitats més valuosos. 

• Contrast entre els conreus agrícoles tradicionals i els usos industrials dels complexos petroquímics del 
Morell i la Pobla de Mafumet. 

• Creixements urbanístics concentrats a les perifèries dels nuclis rurals i de les poblacions on hi ha 
instal·lat algun polígon industrial. 

 

La unitat comprèn la plana agrícola de la riba dreta del baix Francolí, formant un 
triangle entre Alcover, Constantí i Castellvell. Els seus límits naturals són: al nord-oest, els 
contraforts orientals de les muntanyes de Prades; a l’est, el riu Francolí; i, al sud, els forts 
desenvolupaments urbans de l’eix Reus-Tarragona. El relleu és força planer i el pendent és 
bastant uniforme, amb una suau baixada d’ONO a ESE. La xarxa hidrogràfica, per tant, està 
formada per barrancs i rieres que, seguint aquesta direcció, condueixen les aigües d’aquest 
sector de les muntanyes de Prades al Francolí. El conjunt de la unitat està formada per 
materials del Plistocè i l’Holocè, majoritàriament graves, sorres i llims d’origen al·luvial i 
col·luvial. Si bé normalment tenen molt poca coherència, poden arribar a constituir 
conglomerats amb una certa resistència a l’erosió. 
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Les cobertes del sòl estan dominades de forma àmplia pel conreus, que ocupen un 
85,5% de la superfície. La bona disponibilitat d’aigua fa que predominin els cultius 
d’avellaners (de llarg, predominants), olivers i ametllers de regadiu. Menys freqüents són  els 
camps de secà, que també poden contenir garrofers i cereals. La vegetació espontània, per 
contra, hi és escassa, i cobreix només el 5,7% de la superfície: es tracta, sobretot, de 
bosquetons de pi blanc que ocupen els ribassos dels conreus i i els talussos dels barrancs. Les 
escasses finques abandonades poden presentar prats secs o brolles mediterrànies. 
Finalment, al llarg de ribassos i rieres, combinant-se amb els pins, hi apareixen bardisses, 
canyars i, en els indrets més favorables, fragments de bosc de ribera.  Algunes granges de 
ramaderia intensiva (porcí, aviram) apareixen esparsament entre els conreus. 

 

Com a elements antròpics s’han de destacar, en aquesta unitat, la presència de 
diversos nuclis de grandària mitjana o petita, i de forma molt singular, el gran complex 
petroquímic de la Pobla de Mafumet i el Morell: en conjunt, les zones urbanitzades ocupen 
un 8,5% del sòl, és a dir, força més que la vegetació espontània. La unitat es veu travessada 
per importants infraestructures: en primer lloc carreteres. La C-14, travessa la unitat de sud a 
nord i posa en contacte els nuclis de la banda occidental, ubicats als peus dels contraforts 
pradencs: Castellvell, Almoster, la Selva del Camp, Masies Catalanes i Alcover. D’altra banda, 
l’eix secundari format per la T-721 i la T-722 comunica els pobles de la franja oriental de la 
unitat, propers a la riba del Francolí: Constantí, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del 
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Camp, el Rourell, la Masó i el Milà. Un conjunt de vies secundàries enllacen aquests dos 
eixos. El desdoblament de la N-240, que passarà per la dreta del Francolí (probablement 
seguint un recorregut similar al de la T-721 i T-722) tindrà uns efectes molt perniciosos sobre 
el paisatge, si no es valora correctament el seu impacte i s’implementen les mesures 
preventives i correctores escaients. La unitat també es veu travessada per la via fèrria 
Madrid-Barcelona, però des del punt de vista paisatgístic, sobretot, per la del tren de gran 
velocitat, que crea una gran escletxa enmig de la plana agrícola septentrional. Tres línies 
d’alta tensió creuen l’àmbit d’oest a est, mentre que una quarta ho fa de nord a sud.  

 

La dinàmica actual del paisatge ve determinada, de forma especial, per les tensions 
existents entre els diferents actors d’aquesta unitat. Des del punt de vista de paisatge global, 
és evident que l’agricultura, en els últims segles, ha estat el principal motor de transformació 
i creació del paisatge actual predominant. que s’acosta al monocultiu de l’avellaner. Durant 
les darreres dècades, han incidit de forma clara en el paisatge l’expansió urbana de nuclis 
com la Selva o Alcover, que en els últims anys s’han traslladat, de forma més moderada, a la 
Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp o el Rourell, amb un model urbanístic 
clònic i despersonalitzador, tant en el cas dels creixements residencials com industrials. No 
obstant això, la majoria de les poblacions segueixen mantenint un interessant nucli antic, 
sovint ben arranjat. És innegable, finalment, el fort impacte paisatgístic del complex 
petroquímic del sud de la unitat. Independentment de la valoració estètica que se’n pugui 
fer, les seves fumeres s’han convertit en elements de referència no només del paisatge  
d’aquesta unitat, sinó també de les unitats veïnes. 

 

Dels valors paisatgístics de la unitat dels Camps del Francolí es destaquen els següents: 

o Valors ecològics: el més destacable és el Francolí, com a element connector 
ecològic i paisatgístic, malgrat la forta degradació que pateix en molts dels 
seus trams i la gran fragmentació dels ecosistemes de ribera associats. La 
xarxa de barrancs i rieres té una importància com a connector entre els espais 
naturals de les muntanyes de Prades i la plana agrícola i el litoral, i també com 
a zones on s’ha preservat la vegetació original de la plana, actualment 
eliminada de tota la resta de superfícies. Finalment, els bosquetons de pins 
que apareixen esparsament entre les finques agrícoles constitueixen refugis 
faunístics per a moltes espècies.  

o Valors productius: es troben molt enfocats en el conreu intensiu de 
l’avellaner. Aquesta unitat, juntament amb la de la Plana del Baix Camp, 
integren la zona de conreu d’avellaner més extensa de la península Ibèrica.  

o Valors estètics: bona part d’ells es troben centrats també en els conreus 
d’avellaner, de gran singularitat i personalitat. D’una banda, perquè ofereixen 
el doble vessant, amb fulles (estival) i sense fulles (hivernal). De l’altra perquè 
els avellaners solen tenir alçades de 3-4 m, que provoquen que, des del seu 
interior, el camp visual sigui molt reduït per a les persones. Des de petits 
promontoris, però, el panorama que es pot albirar és extens degut a 
l’orografia planera. També tenen importància estètica la resta de conreus, en 
especial les antares de garrofers i olivers, que subratllen els límits de les 
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finques, i la vinya, poc representada, però amb una certa importància a 
l’entorn del Milà, Sant Ramon i Almoster. 

o Valors històrics: es troben representats, en primer lloc, pels masos, com a 
model de relació de les persones amb l’entorn per a l’explotació dels seus 
recursos. Els nuclis antics de la Selva, Alcover i Vilallonga del Camp integren 
carrers estrets, construccions amb elements tradicionals, porxos i arcades. 
L’aqüeducte de la Selva, del s.XVIII i els diversos molins (particularment els del 
Ricard i de la Selva), constitueixen un patrimoni hidràulic amb moltes 
connotacions històriques. Altres elements d’importància històrica són els 
antics ponts de Goi i de la Masó, que per la seva longevitat i visibilitat han 
passat a ser elements del paisatge. 

o Valors espirituals: representats per les les ermites de Paretdelgada a La Selva i 
la del Roser a Vilallonga,. i el convent de Sant Agustí, a la Serra. 

 

Els principals impactes (potencials o actuals) sobre el paisatge són, en aquesta unitat, 
de caire molt divers i es llisten tot seguit:  

o La disminució contínua de l’espai  agrícola, en favor dels creixements 
residencials i industrials. 

o La gran proliferació de casetes agrícoles, moltes de les quals han esdevingut 
habitatges, configurant un model urbanístic poc sostenible. 

o El polígon petroquímic de la Pobla de Mafumet i el Morell, envoltat de 
construccions a mig acabar. 

o L’elevada densitat de línies elèctriques a l’entorn de Constantí i en direcció a 
la Selva. 

o La gran quantitat de sitges metàl·liques entre Constantí i la Selva del Camp. 

 

Els objectius de qualitat paisatgística de la unitat s’enfoquen, d’una banda, a 
l’adequació dels entorns residencials i industrials i, de l’altra, a la potenciació del paisatge de 
l’avellaner, alliberant-lo d’edificacions alienes a l’activitat agrària, i fent-lo compatible amb la 
preservació de l’entorn riberenc del Francolí. 

 

 

Espais naturals 

 

L’extrem nord-oest del terme municipal de la Selva del Camp es veu afectat per la 
delimitació de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Muntanyes de Prades. El límit inclou 13 
ha del municipi al voltant de la Roca del Moro i fins al coll de la Batalla (annex I, plànol 17). 
No hi ha altres espais naturals protegits en aquest territori, ni tampoc forests d’utilitat 
pública. 
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Cal tenir en compte la delimitació proposada per al futur parc natural de les 
Muntanyes de Prades, que amb aquesta figura esdevindrà un espai natural de protecció 
especial (ENPE). Si bé el límit del PEIN es veu ampliat en alguns punts, no és així a la zona que 
afecta el terme de la Selva on la delimitació, en principi, no variaria. 

 

Tot i que les muntanyes de Prades constitueixen un espai natural de primer ordre i 
que conformen la façana paisatgística septentrional de la Selva del Camp, la seva afecció 
territorial és molt modesta. Els espais naturals del municipi no es troben inclosos en cap 
figura de protecció: es concentren al nord-oest i inclouen les serres del Puig d’en Cama i del 
Tossal, i la riera de la Selva que circula entremig d’aquests relleus. També ha de considerar-
se la xarxa hídrica que transcorre a través de la plana sud-oriental: els torrents i les rieres 
constitueixen una via de connexió i de refugi per a la flora i la fauna al bell mig de l’entorn 
agrari predominant, a més de complir amb la seva funcionalitat hidrològica. 

 

 

Patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric i cultural: 

 

La Selva és un municipi ric en patrimoni, part del qual es cartografia al plànol 17 de 
l'annex I. A continuació es fa una breu síntesi dels elements patrimonials catalogats o 
inventariats al terme de la Selva del Camp:  

 

Patrimoni arqueològic i paleontològic 

D’acord amb la consulta realitzada al Catàleg del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic del Nucli de la Selva del Camp i  a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya, al municipi de la Selva del Camp es troben localitzats els 
següents jaciments: 

 

Codi 
fitxa 

Denominació Ubicació Tipus Cronologia 
Nivell de 
protecció 

UTM X 
(ED50) 

UTM Y 
(ED50) 

J - 001 
Mas 
d'Anguera 

Roca del 
Moro 

Varis desconegut 
-5500 / -650 Neolític? / 
Bronze? 

--- 338497 4566193 

J - 002 
Castell del 
Paborde 

Plaça les 
Pletes 

Assentament militar 
al castell 

1150/1789 Medieval 
Consolidació Corona 
d’Aragó / Modern 
-200 / 100 Ferro - Ibèric 
Final / Romà Alt Imperi 

BCIN 343827 4564619 

J - 003 Paret Delgada 
Polígon 9, 
parcel·la 53 

Lloc d’habitació amb 
estrucutres 
conservades vil·la. 
Edifici religiós 
esgésia. 

-218 / 476 Romà / Romà 
Baix Imperi 
1150 / 1959 Medieval / 
Segles XVIII - XX 

--- 347140 4564293 

J - 004 
El Vilar de la 
Quadra de 
Paborde 

Partida del 
Mas de 
Bertran 

Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades altres 

-218 / 476 Romà / Romà 
Baix Imperi 

--- 345575 4565145 
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J - 005 
Mas d'en 
Bertran 

Partida del 
Mas de 
Bertran 

Lloc d’habitació amb 
estrucutres 
conservades vil·la. 
Lloc d’enterrament 
Inhumació col·lectiu 
necròpolis 

-218 / 476 Romà / Romà 
Baix Imperi 

--- 345911 4564974 

J - 006 
El Vilar de la 
Font d'Abelló 

Partida de la 
Rasa 

Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades vil·la. 
Lloc d’enterrament 
Inhumació 

-27 / 476 Romà August / 
Romà Baix Imperi 

--- 343749 4563898 

J - 007 Mas Murillo 
Partida del 
Camí del 
Profiter 

Lloc d’habitació 
sense estructures 

-650 / 14 Ferro - Ibèric / 
Roma August 

--- 346079 4563052 

J - 008 Mas Nolles 
Partida del 
Prat 

Lloc d’habitació 
sense estructures 

-27 / 476 Romà August / 
Romà Baix Imperi 

--- 346995 4562534 

J - 009 
Barranc de 
Sales 

Polígon 
industrial 
Mil·lènium 

Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades vil·la. 
Lloc o centre de 
producció i 
explotació 
ceramista. 

- 218 / 715 Romà / 
Medieval Domini visigòtic 

--- 344807 4565359 

J - 010 Mas del Cristià 
A l'est del 
Polígon la 
drecera 

Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades altres. 

-218 / 476 Romà / Romà 
Baix Imperi 

--- 345729 4564595 

J - 011 Prat 
Partida del 
Prat 

Lloc d’habitació 
sense estructures 

-218 / 476 Romà / Romà 
Baix Imperi 

--- 346511 4562066 

J - 012 
Muralla de la 
Selva 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Assentament militar 
muralla 

1150 / 1789 Medieval 
Consolidació Corona 
d’Aragó / Modern 

BCIN 344002 4564651 

J - 013 
Subsòl del 
nucli 
emmuralat 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades ciutat 
Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades poblat 

-650 / - 50 Ferro - Ibèric 
1150 / 1789 Meideval / 
Modern 

BCIN 344002 4564509 

J - 014 
Plaça de Sant 
Andreu 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Varis sitja isolada 
-450 / -200 Ferro - Ibèric 
Ple / Ferro - Ibèric Ple 
400 / 1492 Medieval 

BCIN 343885 4564635 

J - 015 

Molí del 
Rovellat (Molí 
de Més Avall, 
la Cotxera) 

Rotonda 
Aniguda de 
Martin 
Luther King 
/ TP-7014 

Lloc o centre de 
producció o 
explotació agrícola 
molí 

1150 / 1789 Medieval / 
Modern 

--- 343645 4564619 

J - 016 
Carrer Gentil i 
Vellet núm.39, 
muralla 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Assentament militar 
muralla 

1230 / 1789 Medieval 
Baixa Edat Mitjana / 
Modern 

BCIN 343862 4565488 

J - 017 
Carrer Gentil i 
Vellet núm.33, 
muralla 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Assentament militar 
muralla 

1230 / 1289 Medieval 
Baixa Edat Mitjana / 
Modern 

BCIN 343872 4564473 

J - 018 

Camí de 
Tarragona, 
prop del Mas 
de Belltall 

Partida del 
Camí de 
Tarragona 

Lloc d’habitació 
sense estructures 

-27 / 192 Romà Augsut / 
Romà Alt Imperi 

--- 345643 4562358 

J - 019 
Coll de la 
Batalla 

Partida del 
Coll de la 
Batalla 

Varis desconegut 
-5500 / -650 Neolític /  
Bronze Final 

--- 338844 4565678 
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J - 020 Carrer Major 
Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Lloc d’habitació amb 
estructures 
conservades ciutat 

400 / 1789  Medieval / 
Modern 

BCIN 343949 4564559 

J - 021 
Mas d'en 
Belltall 

Partida del 
Camí de 
Tarragona 

Lloc d’habitació 
sense estructures 

-218 / 476  Romà / Romà 
Baix Imperi 

--- 345623 4562366 

J - 022 
Carrer Forn 
Nou núm. 28, 
muralla 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Assentament militar, 
muralla 

1300 / 1999  Medieval 
Baixa Edat Mitjana / 
Segles XVIII - XX 

BCIN 344072 4564599 

J - 023 
Partida de 
l'Horta 

Partida de 
l'Horta 

Lloc d’habitació -218 / 476 Romà / Romà --- 346349 4562809 

J - 024 
Passeig Josep 
Cristià núm. 3, 
muralla 

Casc antic 
de la Selva 
del Camp 

Assentament militar, 
muralla 

1230 / 1999  Medieval 
Baixa Edat Mitjana / 
Segles XVIII - XX 

BCIN 344177 4564530 

 

Nou d’aquests jaciments ja es troben relacionats a les normes subsidiàries vigents. 

 

Patrimoni urbà i arquitectònic  

 

El Catàleg del Patrimoni Urbà i Arquitectònic del Nucli de la Selva del Camp i  
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya inclouen  trenta-vuit elements 
patrimonials una dotzena dels quals es troben a totes dues llistes. Es relacionen a la taula 
següent: 

 

Codi 
fitxa 

Denominació Adreça Època Tipologia i estil 
Nivell de 
protecció 

UTM X 
(ED50) 

UTM Y 
(ED50) 

E - 001 
Església de Santa 
Llúcia i Sant Jaume 

Hospital, 13 
s. XIV amb 
reformes s. XIX 

Gòtic B1 BCIN 344093 4564494 

E - 002 
Casa de la Vila (Casa 
dels Montserrat) 

Plaça Major, 3 s. XV - XVI 
Renaixentista - 
gòtic tardà 

B1 BCIN 343916 4564519 

E - 003 L’Ateneu (el Casino) Major, 11 segle XVI --- B2 344055 4564444 

E - 004 Cooperativa Agrícola Major, 50 
principis segle 
XX, 1917 

Noucentista B2 343945 4564576 

E - 005 
Església Parroquial 
de Sant Andreu 

Major, 63 s. XVI - XVII Renaixament B1 BCIN 343857 4564600 

E - 006 Castell del Paborde Plaça les Pletes Medieval --- B1 BCIN 343827 4564619 

E - 007 Escorxador 
Plaça de Sant 
Andreu, 9 

segle XX 
Modernisme 
popular 

B1 343897 4564652 

E - 008 
Esglesia de Sant 
Agustí Convent de 
les Claretianes 

Camí de Tarragona, 
2 

segle XVI - XVII Renaixament B1 BCIN 344090 4564335 

E - 009 
Convent de Sant 
Rafael Església de 
Carmelites 

Raval de Sant 
Rafael, 17 

segle XVII 
Barroc - 
Renaixentista 

B1 BCIN 343814 4564281 

E - 010 Església de Sant Pau 
Raval de Sant Pau, 
19 

segle XIV - XV Gòtic tardà B1 343753 4564747 

E - 011 La Defensa Agrària 
Av. Puig i Ferreter, 
2 

1925 Noucentista C2 344127 4564346 
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E - 012 

Santuari de 
Paretdelgada 
(Ermita de la Mare 
de Déu de 
Paretdelgada) 

Polígon 9, parcel·la 
53 

segle XII - XIV 
Romànic, gòtic, 
renaixament i 
barroc 

B2 347140 4564293 

E - 013 
Ermita de Sant Pere 
del Puig 

Polígon 26, 
parcel·la 58 

segle XX Obra popular B2 342249 4564800 

E - 014 
Mas de l’Hort 
Iglésies 

Tarragona, 10 1802 - 1805 Neoclàssic C2 344045 4564111 

L - 001 
Font de Mitja Vila o 
Font Nova 

Carrer Major, 
cantonada amb el 
carrer de la Font. 

1519, segle XVI --- B6 344051 4564487 

L - 002 Font del Castell 
Plaça de Sant 
Andreu 

1448, segle XV --- B6 343866 4564625 

L - 003 
Portal Nou o de 
Mates 

Raval Sant Pere - 
Passatge 
Carnisseria - Carrer 
Forn Nou 

1765 --- B6 344067 4564606 

L - 004 
Portal del Carrer de 
la Font 

Raval Sant Pere - 
Carrer de la Font 

--- --- B6 344107 4564572 

L - 005 Torres i muralles 
Raval de Sant 
Rafael 

segle XII - XVII --- B6 BCIN 343802 4564618 

L - 006 Els Ponts 
Raval de Sant 
Rafael 

segle XVI Obra popular B6 343788 4564595 

L - 007 
Safareig (Els 
rentadors) 

Plaça les Pletes, 3 --- --- B6 343793 4564582 

L - 008 
El Pont Alt (El Pont 
Major) 

Riera de la Selva segle XIV - XVI Obra popular B6 342075 4565755 

L - 009 
La Resclosa o El 
pantà 

Riera de la Selva segle XVIII Obra popular B6 341891 4565960 

L - 010 Aqüeducte Riera de la Selva --- --- B6 341921 4565967 

L - 011 
Molí del Mas de 
Moixó 

Partida del Mas de 
Ripoll 

segle XIII 
Medieval - obra 
popular 

B6 341026 4566401 

L - 012 
Creu del Camí de 
Tarragona 

Rotonda d’accés al 
poble, en l’antiga 
cruïlla del camí de 
Tarragona i la ctra. 
vella de Reus i 
Salou 

segle XVI --- B6 344203 4563998 

L - 013 
Creu Blanca o Creu 
dels Peus Llevats 

Camí de la Mare de 
Déu de 
Paretdelgada, 
actual TV - 7223 

segle XVII Barroc B6 346580 4564491 

L - 014 Creu Coberta 

Antiga cruïlla crta. 
vella d’Alcover al 
Santuari de 
Paretdelgada 
(Carrer Joan Pie 
Faidella) 

segle XII Gòtic B6 344516 4564602 

L - 015 
Escut del convent de 
les Claretianes (Sant 
Agustí) 

Plaça del Portal 
d’Avall 

segle XVI Renaixament B6 344093 4564376 

L - 016 
Escut del Santuari de 
Santa Maria de 
Paretdelgada 

Carretera de la 
Selva del Camp a 
Vilallonga, Ermita 
de Paretdelgada 

segle XVI Renaixament B6 347113 4564291 

--- 
Centre històric de la 
Selva del Camp 

--- --- --- --- --- --- 

--- Mas de la Serra* 
Partida del Mas de 
la Serra 

segle XVII - XIX Obra popular --- 347809 4564477 
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--- Mas d'Alimbau 
Partida del Mas 
d'Alimbau 

XX Noucentisme --- 340776 4564302 

--- 
Mas dels Casaments 
(Mas de Xammar) 

Partida del Camí de 
l'Horta 

XX Noucentisme --- 345915 4563165 

--- Mas del Mestret Partida de Bertran XX --- --- 344704 4563203 

--- 
Mas del Metge (Mas 
de Fontanals) 

Partida de Bertran XIX Noucentisme --- 346856 4564886 

--- 
Mas de Sant Josep 
(Mas de la Cabrera) 

Vall de la Selva XVIII Obra popular --- 340176 4566110 

--- Mas del Víctor 
Partida de la Riera 
Gran 

XIX 
Neoclassicisme-
Romàntic 

--- 345262 4561274 

        

 Elements inclosos al Catàleg del Patrimoni Urbà i Arquitectònic del Nucli de la Selva del Camp 
        

 Elements inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 
        

 Elements inclosos a ambdues llistes 
        

* Tot i que s'inclou a la llista de la Selva del Camp, en realitat pertany al terme de Vilallonga del Camp 

        

 

La memòria de la revisió de les normes subsidiàries de planejament de l'any 1998 
inclou, en el Catàleg de béns d'interès històric,  el Mas de Passamané, que no recullen els 
catàlegs anteriorment esmentats. La seva ubicació és  UTM X: 345776; UTM Y: 4561311. És 
un edifici modernista, obra de Lluís Domènech i Muntaner, que actualment funciona com a 
hotel. 

 

Catàleg de masos i cases rurals 

 

El Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable de la Selva 
del Camp va ser aprovat provisionalment en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en data 
13 de maig de 2013. Inclou 100 construccions que no es reparteixen pas homogèniament pel 
terme municipal, sinó que es concentren a la plana del Camp de Tarragona i a la vall de la 
riera de la Selva (annex I, plànol 18). En canvi, les zones més muntanyoses, com els pendents 
del Tossal i del Puig d'en Cama estan pràcticament desproveïts de masos. 

 

S'ha de remarcar que un nombre significatiu dels elements inclosos al Catàleg de 
Masies i Cases Rurals, també ho estan als catàlegs del patrimoni arquitectònic i arqueològic. 

 

Patrimoni miner 

 

La intrusió d’un batòlit granític en els sediments paleozoics que formen el basament 
que aflora al nord del terme de la Selva, va provocar un metamorfisme de contacte, causa de 
la recristal·lització dels minerals originaris. Aquest fenomen, acompanyat de la generació de 
filons metal·lífers per l’ascensió d’aigües hidrotermals a través de les fractures, explica 
l’origen de la riquesa mineralògica del nord del terme de la Selva del Camp. Al seu terme -així 
com al terme veí de l'Albiol- es van explotar nombroses mines, particularment durant el s. 
XIX, on s'extreia sobretot plom a partir de la galena, però també altres minerals com la 
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calcopirita o la pirolusita. Moltes d'elles van funcionar fins al primer quart del s. XX, però no 
més enllà de 1930. Un plànol del terme datat de 1929 exposat a l'ajuntament conté 
nombroses referències a mines i terrenys miners, a la part alta de la conca de la riera de la 
Selva. Un fragment d'aquest mapa es reprodueix a sota, amb els topònims referits a 
explotacions mineres ressaltats en groc: 

 

 

 

Un treball de recerca de batxillerat anomenat "Extracció minera a la Selva del Camp" 
(Aleu Andreazini Sabaté, 2008) identifica fins a 47 mines documentades, de les quals en visita 
i caracteritza 8. A continuació es relaciona aquestes explotacions en una taula (vegeu també 
annex I, plànol 17): 

 

N Nom (treball) Partida Propietari de l'explotació Recurs explotat 

1 Velocidad Xalamec Salvador Caballé (la Selva) Plom 

2 Guillermo Tell Mas d'en Valls Bonaventura Baiget (la Selva) Plom 

3 Bancadera Torrent de la Pols Salvador Caballé (la Selva) Plom 

4 Aurora Puig d'en Cama Pio Hospital i cia. (Reus) Plom 

5 Florida TM de l'Albiol Salvador Caballé (la Selva) Plom 

6 Campanada Tossal Francisco Hebrard (Tarragona) Diversos metalls 

7 Amistad Torrent de la Pols Pablo Blanco (la Selva) Diversos metalls 

8 San Bernabé   Torrent de la Pols Pedro Consul (la Selva) Plom 

9 Martinica   Garramell Ramon Martí i cia. (la Selva) Plom 

10 Peñafuerte   Puig d'en Cama Pio Hospital i cia. (Reus) Plom 

11 Secretaria Torrent de la Pols Antonio Almenara i cia. (la Selva) Plom 

12 Afortunada Torrent de la Pols 
José Antonio Agrás i un altre (la 
Selva) Plom 

13 San Lorenzo II  Garramell José Martí i cia. ( Reus) Plom 

14 Tesoro Garramell José Montaner (Reus) Plom 

15 Tan Suspirado Aixanaleu Esteve Amat (la Selva) Plom 



POUM DE LA SELVA DEL CAMP.  INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR. 
MEMÒRIA 

 

 PÀG.: 50                      
 
 

16 Viage la Coma Sebastían Morera (la Selva) Plom 

17 Invariable Garramell Antonio Batlle (la Selva) Plom 

18 Selva Aixanaleu Pablo Ferrer (la Selva) Plom 

19 Santa Eulàlia Engrau Pablo Caballer (la Selva) Plom 

20 Amarilla Banyadors Bartolomé Guinobart (la Selva) Plom 

21 Campís les Costes Pedro Sabaté (la Selva) Plom 

22 Chasqueada les Costes Pedro Gay (la Selva) Plom 

23 Miserable Garramell Pedro Gay (la Selva) Plom 

24 Marieta Tossal Juan Ferran (la Selva) Plom 

25 Riego Aubagues Ramon Balcells (la Selva) Plom 

26 Paula Mas d'en Valls Ramon Cort i cia. (Reus) Plom 

27 Misma Mas d'en Valls Joan Daga i cia. (la Selva) Plom 

28 Especulación Mas d'en Valls Ramon Cort i cia. (Reus) Plom 

29 Josefa Mas d'en Valls Joan Daga (la Selva) Plom 

30 Señora Mas d'en Valls Joan Daga (la Selva) Plom 

31 Abandonada  Mariano Fortuny (Reus) Plom 

32 Buena la Devesa Gregorio Munné (la Selva) Plom 

33 Capitana  Francisco Costa (la Selva) Plom 

34 Venturosa Garramell Pedro Gay (la Selva) Plom 

35 Inagotable Xalamec La Sociedad Prodigiosa Manganès 

36 Bien-Venida Xalamec Juan José Fernandez (la Selva) Manganès 

37 Santa Filomena Xalamec Francisco París y Feipera (Reus) Manganès 

38 Santa Aulalia  Xalamec Santiago de Salxer Padilla (Reus) Manganès 

39 Pinedal Mas Ripoll José Maria Flores de Tierra (la Selva) Coure 

40 Buenaventura 
Torrent de la 
Cogullada Antonio Fonts y Boqué (la Selva) Plom 

41 Juana Mas Ripoll Jaime Fortuny (la Selva) Plom 

42 Generada Aubagues Juan Baiget (Reus) Plom 

43 San Fernando Vilamunt Platard de Quenin Plom 

44 No identificada Mas de Galofré Platard de Quenin Plom 

45 No identificada Mas del Salt Platard de Quenin Plom 

46 No identificada Barranc del Salt Platard de Quenin Plom 

47 No identificada la Devesa  Plom 

 

Arbres catalogats 

Al terme de la Selva no hi ha catalogat cap arbre monumental o d’interès local o 
comarcal. No obstant, sí que molt a prop del terme hi ha tres exemplars d’arbre monumental 
(annex I, plànol 17): 

 

• Alzina del Mas de Borbó (Quercus ilex ssp ilex): aquest arbre, al terme de 
l’Aleixar, s’ubica al sud del coll de la Batalla, aproximadament a  350 m del 
límit del TM de la Selva. Té una soca de 6,45 m de volta de canó i una capçada 
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de 24,5 m de diàmetre. Catalogat com a arbre monumental (Decret 
214/1987). 

• Plàtans del Mas de Cavaller (Platanus x hispanica): són dos exemplars de 
tamany notable ubicats al costat del mas homònim, al terme de Constantí, uns 
1200 m al sud-est del límit de la Selva. Catalogat com a arbre monumental. 
Catalogats com a arbres monumentals (Ordre MAH/228/2005). 

• Pi del Baró (Pinus pinea): és l’unic pi pinyer viu catalogat com a arbre 
monumental. Es troba al terme de Vilallonga, al costat de la carretera TV-
7223, a només 250 m del límit del terme de la Selva. 

 

 

Infraestructures:  

 

Carreteres 

- C-14, de Salou a la Seu d’Urgell. Gran eix viari, recentment desdoblat, que 
travessa la plana agrícola de la Selva, uns 500 m a l’est del nucli. 

- T-422, de la Selva del Camp a Constantí 

- TP-7013, de la Selva del Camp a Alforja 

- TV-7223, de la Selva del Camp a Vilallonga del Camp 

- TV-7048, de la C-14 a l’Albiol. 

 

Línies elèctriques 

- Línia d’alta tensió (110 kV), circula pel nord del terme, entrant pel coll de la 
Batalla i sortint pels desenvolupaments industrials que limiten amb el terme 
d’Alcover . 

- Línia d’alta tensió (220 kV), circula se OSO a ENE pel mig de terme: entra per 
Almoster i surt pel santuari de Paretdelagada. 

- Línia d’alta tensió (380 kV), circula se OSO a ENE pel sud de terme: entra per 
Castellmoster i surt per la partida de l’Horta. 

 

Mines i xarxes tradicionals de reg  

Les mines i les seves conduccions cap als conreus de regadiu configuren 
infraestructures que havien estat de gran importància funcional al terme de La Selva, 
sovint no exemptes de valors arquitectònics o etnològics. Malauradament, no existeix 
un inventari de les surgències, les canalitzacions per al regadiu i el elements 
patrimonials que les integren. 
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Vies pecuàries  

El terme de la Selva del Camp inclou dues vies pecuàries classificades i una de 
documentada (annex I, plànol 17). A continuació es descriu breument les seves 
característiques i recorregut:  

 

- Vereda de la Riera: travessa el terme municipal d'est a oest seguint 
aproximadament el recorregut de la riera de la Selva. Té una longitud 
establerta de 7 km. tot i que el traçat proposat per la Generalitat totalitza 
9,55 km. L'amplada protegida és de 20 m. La classificació d'aquesta via va 
ser aprovada per Ordre Ministerial del 30/09/1963 (BOE 242). 

- Colada riera d'Almoster: segueix el traçat de la riera d'Almoster, la qual 
marca el límit amb el terme d'Almoster, des de la solana del Puig d'en Cama 
fins al vèrtex corresponent al terme municipal de Reus. La seva longitud 
reconeguda és de 5 km (molt similar a la longitud de la cartografia de la 
Generalitat, 5,09 km) i l'amplada protegida de 12 m. La classificació 
d'aquesta via va ser aprovada per Ordre Ministerial del 01/02/1973 (BOE 
52). 

- Carrerada de Reus a Vimbodí: està documentat com un camí principal de 
transhumància que passava pels termes de Reus, la Selva del Camp, Alcover, 
la Riba, Vilaverd, Montblanc, l'Espluga de Francolí i Vimbodí, amb una 
longitud total de 40,6 km. Travessa el terme de la Selva de sud-oest a nord-
est seguint aproximadament el traçat de la C-14. 

 

Camins rurals 

Conformen una densa xarxa que arriba a tots els racons del terme municipal. 
Alguns d’ells coincideixen amb les rieres i/o les vies pecuàries.  
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2.2. Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en 
l’àmbit del pla 

 

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

 

Els textos de protecció ambiental que afecten el POUM de La Selva s’organitzen en 
diversos nivells d’acord amb el seu abast territorial i sectorial. S’especifiquen a continuació: 

 

Conservació de la diversitat biològica i els sistemes naturals: 

 

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

 

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

• Conveni de Rio sobre la diversitat biològica, 1992 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Preservació del medi atmosfèric: 

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

• Decret 8/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

• Decret 245/2005, de 8 de novembre,  pel qual es fixen els criteris per a 
l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

• Reial decret 524/2006, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l'entorn 
produïdes per determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 
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• Directiva 2007/34/CE, de 14 de juny, per la qual es modifica, als efectes 
d'adaptació al progrés tècnic, la Directiva 70/157/CEE, sobre el nivell sonor 
admissible i el dispositiu d'escapament dels vehicles de motor. Aquesta darrera 
directiva ha tingut actualitzacions periòdiques a causa dels avenços tecnològics 
en el camp de l'automoció. 

• Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 
1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB-HR 
Protección frente al ruido" del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. 

 

Preservació del paisatge: 

 

• Conveni europeu del paisatge. 

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

• Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 

Gestió de residus: 

 

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

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

• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

 

Mobilitat: 

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

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

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

 

Sostenibilitat dels habitatges: 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
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• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

• Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats 
documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació aprovats pel Reial decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. 
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2.3. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla 

 

Per analitzar els arguments ambientals més destacables del terme de la Selva del 
Camp és necessari copsar la seva ubicació en les dinàmiques actuals de moviments de 
persones i béns (vegeu mapa 1). La Selva es localitza en un eix de desenvolupament al 
rerapaís del litoral, on també s’hi ha d’ubicar els nuclis veïns d’Alcover, l’Aleixar, Vilaplana, 
Alforja i altres en similar ubicació.  Aquest eix es desenvolupa entre el cinturó demogràfic i 
industrial principal del Camp de Tarragona (Reus - Tarragona - Valls) i els espais rurals poc 
poblats de les muntanyes de Prades.  

 

Les principals vies de comunicació (C-14 i ferrocarril) s’inscriuen en la ruta Reus – 
Lleida que travessa el terme de SSO a NNE. Les rutes ortogonals són secundàries, encara que 
la TP-7013 entre Alforja i la Selva té una paper estructurador de l’eix de desenvolupament 
prelitoral.  

 

En l’àmbit dels sistemes naturals, cal diferenciar el sector nord-oest del terme 
municipal del sector sud-est. El primer (veure 2.1), de caràcter muntanyós, està format per 
un mosaic agroforestal a les zones planeres, mentre que als vessants abruptes hi domina la 
vegetació natural. Al sud-est, que forma part de la plana estructural del Camp, el predomini 
dels conreus és total, sobretot les plantacions llenyoses intensives. En aquest context, són les 
rieres i torrents els elements que juguen el paper principal de refugi i connector ecològic 
entre les muntanyes litorals i els migrats espais naturals del sistema costaner. És en aquest 
sector planer i agrícola, és on es produeixen els desenvolupaments urbans i industrials, cada 
cop més importants. 

 

L’estructura i l'emplaçament del municipi són factors que expliquen l’elevat atractiu 
residencial de la Selva del Camp, ja que el poble, a més de situar-se a prop dels principals 
nuclis del Camp de Tarragona (Tarragona, Reus, Valls), manté un entorn agrari i natural de 
força qualitat, presenta una oferta de serveis notable i uns preus del sòl moderats. 

 

Així, a banda dels criteris lògics i legítims que guien la formulació de la majoria dels 
plans d’ordenació urbanística municipal, des d’una òptica ambiental, el POUM de la Selva 
intenta equilibrar el creixement residencial i industrial del municipi amb la preservació de la 
matriu agrària i natural que caracteritza el seu terme. Certament, la magnitud de les àrees 
de creixement urbà és important, però és necessari que el municipi es doti d’instruments 
per administrar correctament la pressió urbanística derivada de trobar-se a pocs 
quilòmetres de Reus i en plena zona de desenvolupament residencial i industrial. A la Selva 
del Camp, no obstant, també ha repercutit el col·lapse general del sector de la construcció 
d’habitatges: després del creixement exponencial de la primera meitat del present decenni, 
les estadístiques demostren una caiguda en l’inici de la construcció d’habitatges a partir de 
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2006, i dels habitatges finalitzats a partir de 2007. A tall d’exemple, els certificats de final 
d’obra van caure de 191 l’any 2007 a 38 l’any 2008 (descens del 80%). 

 

En definitiva, la Selva del Camp és un nucli que, malgrat haver sofert un fort 
creixement urbanístic els darrers anys, aquest ha quedat restringit en una zona ben 
delimitada del terme municipal: la plana existent entre els contraforts muntanyosos del 
nord, la C-14 a l’oest, i la T-422 i la TP-7013 al sud. La resta del terme municipal 

 

Els objectius ambientals del POUM, d’acord amb el seu nivell d’importància, es 
detallen a continuació: 

 

1. Ús racional del territori: l’ús racional del territori és, un dels  objectius de 
creixement sostenible, d’acord establerts als articles 3 i 9 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Aquest aspecte esdevé, d’acord amb el caràcter estratègic del 
corredor agrícola Reus-Valls, un dels ambientalment més rellevants sobre els que 
ha de centrar l’atenció el POUM de la Selva del Camp. En aquest sentit, el POUM 
preveu la transformació d’unes 107 ha, ara majoritàriament agrícoles, en sòls 
urbans i urbanitzables. Els criteris ambientals a contemplar en aquest apartat són 
els següents: 

• Observar el principi de creixement compacte de la trama urbana, o 
de no dispersió del creixement. 

• Dissenyar i combinar tipologies residencials orientades a integrar-se 
en la trama existent del nucli, propiciar un ús eficient del sòl, i 
abaratir la dotació de serveis urbanístics. 

 

2. Protecció de la biodiversitat i els sistemes naturals: el POUM de la Selva del 
Camp ha de tenir en compte la situació estratègica que el municipi ocupa en la 
matriu territorial del camp de Tarragona, entre la plana agrícola i els contraforts 
de les muntanyes de Prades. Un dels principals objectius del planejament ha de 
ser la conservació de la continuïtat dels espais lliures i la protecció dels sistemes 
naturals, especialment en un territori on les infraestructures han creat profundes 
cicatrius, amb la fragmentació que generen. Aquest objectiu es concreta en els 
criteris següents: 

• Ordenar el territori mantenint la continuïtat dels espais agraris. 

• Assegurar la connectivitat dels espais naturals dins del terme 
municipal i també permetent la seva continuïtat als termes veïns, 
atorgant-los la normativa de protecció adient. 

 

3. Protecció del paisatge i el patrimoni: el paisatge és uns dels altres valors de la 
Selva del Camp que cal contemplar amb atenció a l’hora de redactar el 
planejament municipal. En el punt 2.1 s’ha definit el paisatge d’aquest municipi 
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com a complex, ja que integra espais naturals, planes conreades i espais 
urbanitzats residencials i industrials. Aquests elements, no obstant, ocupen àrees 
ben definides del territori municipal, creant un conjunt que reflecteix un equilibri 
entre els diferents usos. Els criteris referents a la protecció del paisatge són: 

• Pel què fa al creixement urbà, assegurar la integració dels nous 
desenvolupaments, tot preservant les visuals dels elements 
paisatgístics que personalitzen el nucli i l'entorn de la Selva. 

• Quant als entorns agraris, la normativa ha de preservar-ne el 
paisatge, tot definint-ne les activitats permeses i les condicions i 
característiques de les construccions pròpies del medi rural. 

• Protegir i gestionar adequadament el patrimoni cultural catalogat, a 
més d'inventariar altre tipus de patrimoni com els arbres singulars, 
les mines i xarxes tradicionals de reg o els elements rellevants de 
l'arquitectura popular de pedra en sec (escassos, això sí, en un terme 
amb pocs afloraments rocosos). 

• Preveure la gestió dels espais naturals del terme, amb la finalitat de 
preservar-ne o millorar-ne el paisatge. 

 

4. Ús eficient dels recursos i preservació de l’ambient atmosfèric: Els creixements 
residencials i industrials tenen, en relació a la seva magnitud, un impacte més o 
menys important sobre la qualitat de l’atmosfera. En relació amb aquest aspecte, 
gestionar amb més eficiència els recursos necessaris ajuda a reduir els efectes 
negatius sobre l’atmosfera. Atès que com s’ha vist en el punt 2.1 la Selva del 
Camp gaudeix d’un ambient atmosfèric que pot qualificar-se d’acceptable 
(malgrat la vulnerabilitat, a la gran indústria propera), els criteris del POUM han 
de ser: 

• Adaptar el mapa de capacitat acústica a la nova estructura urbana 
prevista en el POUM. 

• Preveure per a l’enllumenat públic sistemes d’alta eficiència 
energètica i que evitin la contaminació lumínica del cel nocturn. 

• Preveure la contaminació per partícules en suspensió derivades de 
les obres dels creixements urbans i establir els criteris per a la seva 
reducció. 

• Establir normativament els límits d’emissions de contaminants 
assumibles a les noves zones de creixement industrial. 

 

5. Mobilitat: l’horitzó de creixement que contempla la proposta del POUM de la 
Selva del Camp és relativament important. La influència en la mobilitat urbana 
serà també important en termes relatius. En compliment de la legislació s’està 
redactat un estudi de mobilitat del Pla, i els seus objectius es resumeixen a 
continuació: 

• Adequar la xarxa viària intermunicipal a l’entorn del nucli. 



POUM DE LA SELVA DEL CAMP.  INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR. 
MEMÒRIA 

 

 PÀG.: 60                      
 
 

• Promoure la mobilitat en bicicleta 

• Fomentar i prioritzar el trànsit de vianants 

• Potenciar la relació entre les diferents àrees del nucli mitjançant el 
disseny de la trama viària 

• Ampliar i millorar el transport públic col·lectiu. 

 

6. Gestió de materials i residus: el concepte de creixement sostenible porta associat 
el tractament curós de l’ús de materials i generació de residus. En aquesta línia els 
objectius del POUM són: 

• Incentivar la minimització de residus domèstics i la seva tria selectiva. 

• Preveure la gestió dels residus de la construcció. 

• Promoure l’ús de materials de construcció de baix cost ambiental, 
fàcilment reciclables o reutilitzables. 

 

7. Riscos naturals: l’únic a considerar és el risc hidrològic, el darrer aspecte 
ambiental rellevant del POUM de la Selva del Camp. En el punt 2.1 s’ha descrit el 
medi físic del terme i la xarxa de rieres i torrents que el travessen. En relació al 
risc hidrològic, els objectius ambientals són: 

• Determinar les condicions d’inundabilitat de les zones potencialment 
inundables que afecten les àrees d'expansió urbana. 

• Qualificar el sistema hidrogràfic dels torrents i les rieres que circulen 
pel terme (particularment per la zona agrícola), tot reconeixent la 
seva funcionalitat hidrològica i ecològica, i establint normes per a la 
protecció d’aquestes funcions. 
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
D’ORDENACIÓ PROPOSADA 

 

 

3.1. Alternatives considerades 

 

Ja que l’aspecte amb una incidència ambiental més significativa i important del POUM 
de La Selva del Camp és la proposta d’expansió urbana, aquest punt se centrarà en les 
alternatives per a la ubicació i l’extensió de les noves àrees urbanes i urbanitzables, tenint en 
compte els diversos condicionants que restringeixen les possibilitats dels nous 
desenvolupaments urbans. 

 

Les alternatives defineixen en el seu conjunt uns límits clars per a l'expansió urbana, 
tant residencial com industrial, del nucli de la Selva del Camp: 

- Al nord-est, el límit amb el terme municipal d'Alcover. 

- Al nord-oest, els relleus del Puig d'en Cama i del Tossal de les Forques. 

- Al sud-oest, el barranc de la Coma. 

- I al sud-est, l'eix de desenvolupament viari de la C-14.  

 

Per tant, les possibilitats d'expansió urbana es veuen restringides a unes poques 
zones. En el cas del nucli residencial, hi ha possibilitats d'ampliació cap al sud-oest, en 
direcció al barranc de la Coma i cap al nord-est, fins al límit de l'espai fluvial de la riera de la 
Selva. Quant a les àrees industrials, poden expandir-se cap al nord-est, fins al límit del terme 
d'Alcover i cap al sud-oest, fins al barranc de la Coma, tot i que cal destacar que queden força 
espais vacants entre la línia ferroviària i la C-14. Pot dir-se que, en el cas de les ampliacions 
residencials, les possibilitats es presenten més restringides 

 

Quant a les alternatives considerades per al creixement urbà, l’alternativa A, és a dir, 
el manteniment del planejament actual (annex I, plànol 20), es considera inviable per poc 
realista. La pressió urbanística és un fet incontrovertible a La Selva del Camp. Els darrers 15 
anys (entre 1998 i 2012), la superfície del sòl urbà consolidat a la Selva del Camp ha 
augmentat de 87.7 a 144.8 ha, és a dir, un 65%. Tot i que encara queden àrees per 
desenvolupar (sòl urbanitzable o unitats d'actuació), aquestes no són suficients per definir 
l'horitzó de 25 anys que fixa el POUM . És sabut que el dèficit de sòls urbanitzables en indrets 
amb gran pressió residencial afavoreix les actituds especulatives i els creixements il·legals, 
com ha succeït en altres nuclis del Camp de Tarragona. Per tant, l’alternativa 0 es descarta 
d’antuvi. 
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Les alternatives de creixement contemplades presenten només petites diferències 
quant a les àrees d'expansió residencial, però en canvi realitzen propostes força diferents per 
a l'expansió dels polígons industrials.  

 

Alternativa B (creixement moderat): Contempla un creixement de les àrees 
residencials al sud i oest del nucli actual, tot completant una anella viària perimètrica que 
assegura una mobilitat eficient, a través del desenvolupament de diversos sector de sòl 
urbanitzable delimitat i no delimitat. Globalment, els nous sòls qualificats per al 
desenvolupament residencial sumen 44,1 ha. El sector de creixement industrial més 
important se situaria a l'est del polígon Silva, entre el torrent de les Voltes i el límit amb el 
terme d'Alcover. Un de menys important implica la compleció de l'espai ubicat entre la línia 
fèrria, la C-14 i les vies transversals d'accés a aquesta última, TP-7013 i TV-7048a, on ja hi ha 
un desenvolupament industrial en l'actualitat. El tercer i últim sector de creixement 
industrial s'estén com una franja que segueix la C-14 entre l'ampliació anterior i el polígon La 
Drecera. Les noves àrees industrials proposades en aquesta alternativa totalitzen 45,9 ha. 

 

Alternativa C (creixement potenciat): Aquesta és la proposta més ambiciosa des del 
punt de vista del creixement. Preveu l'ampliació de les zones residencials un una extensió 
només lleugerament superior que l'alternativa B (46,3 ha), ja que arribaria fins a la cruïlla de 
la TP-7014 i el camí de Sant Pau. Però excepte aquest últim sector, la resta serien de sòl 
urbanitzable delimitat, d'execució molt més directa. El desenvolupament industrial proposat 
és, en canvi, molt superior, ja que implicaria el farciment dels espais lliures entre els polígons 
actualment existents per tal de confegir una gran zona industrial quasi contínua, només 
interrompuda pel pas de la riera de la Selva, que la dividiria en dues meitats. Es faria a través 
de tres sector de sòl urbanitzable delimitat i un de no delimitat que, en conjunt, implicarien 
107,6 ha. 

 

Alternativa D (creixement equilibrat): En aquesta última alternativa, a diferència de 
les dues anteriors, un tram de l'anella viària perimetral desapareixeria per d'acostar el trànsit 
de pas al nucli vell a través de l'avinguda Martin Luther King, amb un creixement residencial 
menys important (32,0 ha de nova qualificació). Aquest es desenvoluparia en set petits 
sectors de sòl urbanitzable delimitat, per tal de facilitar les opcions dels possibles promotors. 
La creació de nou sòl industrial s'acosta, quantitativament, a la de l'alternativa B: seguiria 
preveient el sector de sòl urbanitzable no delimitat entre el polígon Silva i el terme d'Alcover, 
i proposaria quatre sectors de sòl urbanitzable delimitat annexos a les àrees industrials 
existents en l'actualitat, deixant, a diferència de les dues alternatives prèvies, el sòl industrial 
dividit en dos pols, un al voltant de la riera de la Selva (polígons Silva, Mil·lènium i la Drecera) 
i l'altre, més modest, al sud del nucli. El conjunt d'aquests sectors consumiria 44,4 ha.  

 

Les dades de cadascun d'ells s'il·lustren a la figura i taula següents: 
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Situació actual (NNSS 2012)

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Qualificació del sòl

Escala 1:30000

N

Sòl urbà residencial

Sòl urbà industrial

Sòl urbanitzable
delimitat (programat)

Sòl urbanitzable
delimitat: equipaments

Sòl urbanitzable
no delimitat

Disseminat industrial
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Zona del sòl Ús 
Normes subsidiàries 
2012 

Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

  Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % 

SÒL NO URBANITZABLE 3327,51 94,33% 3237,90 91,79% 3173,52 89,96% 3243,71 92,17% 

Sòl rural  3084,17 87,43%       

Protecció forestal  189,15 5,36%       

Disseminat 
industrial 

 13,68 0,39%       

Protecció de 
sistemes 

 40,52 1,15%       

PEIN/XN2000    14,50 0,41% 14,50 0,41% 14,50 0,41% 

Valor natural i 
connexió 

   1847,34 52,37% 1837,10 52,08% 1848,10 52,39% 

Interès agrari i/o 
paisatgístic 

   1024,74 29,05% 1024,74 29,05% 1024,74 29,05% 

Preservació de 
corredors 
d'infraestructures 

   90,30 2,56% 90,25 2,56% 90,25 2,56% 

Riscos i afectacions    114,46 3,24% 114,46 3,24% 114,46 3,24% 

Sòl de protecció 
preventiva 

   146,55 4,15% 92,47 2,62% 159,17 4,51% 

SÒL URBANITZABLE 8,92 0,25% 94,38 2,68% 158,76 4,50% 88,58 2,30% 

Sòl urbanitzable 
delimitat 
(programat) 

residencial 8,92 0,25% 31,34 0,89% 49,83 1,41% 38,41 1,09% 

Sòl urbanitzable 
delimitat 
(programat) 

industrial   16,65 0,47% 78,74 2,23% 15,41 0,44% 

Sòl urbanitzable no 
delimitat (no 
programat) 

residencial   19,16 0,54% 2,95 0,08%   

Sòl urbanitzable no 
delimitat (no 
programat) 

industrial   27,23 0,77% 27,23 0,77% 27,23 0,77% 

SÒL URBÀ 191,12 5,42% 195,27 5,54% 195,27 5,54% 195,27 5,54% 

Sòl urbà residencial 76,34 2,16% 78,83 2,23% 78,83 2,23% 78,83 2,23% 

Sòl urbà industrial 114,78 3,25% 116,44 3,30% 116,44 3,30% 116,44 3,30% 

TOTAL  3527,55 100,00% 3527,55 100,00% 3527,55 100,00% 3527,55 100,00% 

 

 

Entre les tres alternatives de creixement s'ha seleccionat l’alternativa D (annex I, 
plànol 21) per les raons que es discuteixen en el punt següent. 
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3.2. Anàlisi dels efectes globals de les alternatives sobre el medi ambient  

 

Ja que les alternatives se centren en les opcions de desenvolupament de nous sòls 
urbanitzables, tant d'ús residencial com industrial i, de moment, no es planteja pas diferents 
propostes d'ordenació del sòl no urbanitzable, l'anàlisi se centrarà en les característiques i 
conseqüències de les ampliacions urbanes. 

 

En aquesta fase d'avanç de planejament es defineixen únicament les zones 
d'ampliació i la qualificació que rebran. No es detallen, en canvi, densitats d'habitages, 
edificabilitat de zones residencials o industrials ni altres aspectes de l'ordenació que es 
concretaran en fases més madures del Pla. Per tant, l'anàlisi d'alternatives es basarà en el 
quadre de superfícies de les zones d'ampliació i al seva qualificació, representat a 
continuació en forma de taula i de mapa: 

 

 Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

Canvis en la qualificació del sòl (ha) 

De sòl no urbanitzable a 
sòl urbà 

2.43 2.43 2.43 

De sòl urbanitzable a sòl 
urbà 

2.75 2.75 2.75 

De sòl no urbanitzable a 
sòl urbanitzable 

87.54 151.53 73.92 

De sòl urbà a sòl 
urbanitzable 

0.08 0.08 0.08 

Sense canvis 3434.75 3370.76 3448.37 

TOTAL 3527.55 3527.55 3527.55 

Balanç dels tipus de sòl (ha) 

Balanç sòl urbà +5.10 +5.10 +5.10 

Balanç sòl urbanitzable +84.87 +148.86 +71.25 

Balanç sòl no urbanitzable -89.97 -153.96 -76.35 

Nous sòls qualificats (ha) 

Nous sòls residencials 44.06 46.34 31.97 

Nous sòls industrials 45.92 107.62 44.38 
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Tot seguit es compara de forma relativa els efectes previsibles de les alternatives B, C 
i D sobre quatre indicadors que reflecteixen sengles aspectes relacionats d'alguna manera 
amb la qualitat ambiental, en sentit ampli, del municipi. 

 

Efectes derivats del creixement residencial i industrial 

 

El creixement urbà, ja sigui residencial o industrial, produeix, d'una banda, un 
increment en l'ús de recursos -aigua, energia i sòl rústic, bàsicament-; de l'altra un increment 
en la producció de residus gasosos (contaminació atmosfèrica), líquids (aigües residuals 
domèstiques i industrials) i sòlids. A tall de comparació, la magnitud d'aquests efectes pot 
considerar-se proporcional a la superfície de creixement. D'acord amb les dades de l'avanç, 
el creixement de l'extensió urbana en cada alternativa és: 

 

Figura de planejament 
Superfície dels sòls 

qualificats (ha) 
Creixement urbà 

(ha) 
% Creixement urbà 

Normes subsidiàries 2012 200,05 --- --- 

Alternativa B 289,66 89,61 +44,8% 

Alternativa C 354,03 153,99 +77,0% 

Alternativa D 276,33 76,28 +38,1% 

 

Des d'aquest punt de vista l'alternativa C és la que tindria uns efectes més importants 
sobre els vectors assenyalats. Admetent la simplificació de la proporcionalitat entre extensió 
urbana i efectes sobre el medi, podem concloure que els efectes produïts per les alternatives 
B i D equivaldrien al 58,2% i 49,5%dels produïts per l'alternativa C.  

 

Efectes derivats del disseny de les àrees de creixement 

 

Com s'ha exposat en l'apartat 3.1, les zones de creixement urbà de la Selva del Camp 
es veuen més o menys condicionades per factors del medi físic i altres de caire administratiu 
(límit del terme municipal), de manera que les possibilitats queden força restringides a 
l'entorn del nucli actual i a les àrees adjacents als sòls industrials. Per tant, no es discutirà 
aquí la filosofia subjacent a cadascuna de les alternatives, sinó els seus efectes de cara a la 
compacitat del creixement urbà. 

 

Per determinar aquesta compacitat, s'ha emprat l'índex de circularitat, una magnitud 
adimensional que compara el perímetre d'una figura geomètrica amb el d'un cercle de 
superfície equivalent. L'índex es mou entre 1 (compacitat màxima) i infinit (compacitat 
nul·la). S'expressa com: 
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D = L / (2·(ππππA)1/2) 

 

On L és el perímetre (en m) i A l'àrea (en ha) considerades. L'invers d'aquest valor pot 
considerar-se un índex de compacitat que pot prendre valors entre 0 (compacitat nul·la) i 1 
(compacitat màxima). 

 

Per a la definició de les superfícies geomètriques corresponents a cada alternativa, 
s'ha considerat que algunes infraestructures, com la C14, la via fèrria i la riera de la Selva 
tenen un efecte separador significatiu entre zones urbanes. A partir d'aquestes 
consideracions, els resultats són: 

 

Figura de planejament 
Superfície de les 
àrees urbanes 

(ha) 

Perímetre de 
les àrees 

urbanes (ha) 

Índex de 
circularitat 

Índex de 
compacitat 

Normes 
subsidiàries 2012 

 

200.0 16594.7 3.31 0.302 

Alternativa B 

 

289.8 18448.1 3.06 0.327 

Alternativa C 

 

354.0 18095.3 2.71 0.369 

Alternativa D 

 

276.6 16858.4 2.86 0.350 

 

 Queda clar totes les alternatives tenen un efecte de compactació del nucli urbà, 
essent l'alternativa C la que aconsegueix un índex de compacitat més alt, seguida de les 
alternatives D i B, que assoleixen un 94,9% i un 88,7% d'aquell. 

 

Efectes derivats del ritme de generació de noves àrees urbanes 

 

Les diferents alternatives defineixen fases distintes del creixement urbà en 
consonància amb la qualificació dels sòls. La cronologia de la urbanització dels sectors 
dissenyats segueix la seqüència lògica: sòls urbans - sòls urbanitzables delimitats - sòls 
urbanitzables no delimitats. 
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Tot i que, a la fi, el ritme de desenvolupament dels nous sectors urbans depèn de 
molts imponderables, el dibuix que fa cada alternativa implica, en absència de factors 
limitants, un ritme teòric de creixement. La velocitat de l'expansió urbana és una variable 
que pot tenir efectes ambientals i socials. Entre els primers destaca la percepció -
habitualment negativa- dels canvis accelerats en el paisatge, més intensa com més ràpid 
evoluciona el procés. Quant als efectes socials, els conflictes derivats de la implantació de 
nous sectors urbans s'accentuen amb la rapidesa dels canvis o, dit d'una altra manera, un 
ritme més lent afavoreix la integració dels nous sectors. La taula següent especifica la 
velocitat relativa de les tres fases de creixement respecte a la superfície actual: 

 

  
1. Nous sòls 

urbans 

2. Nous sòls 
urbanitzables 

delimitats 

3. Nous sòls 
urbanitzables 
no delimitats 

Alternativa B 2.59% 20.71% 23.09% 

Alternativa C 2.59% 60.70% 15.09% 

Alternativa D 2.59% 23.38% 13.61% 

 

La primera fase (execució dels nous sòls urbans ja consolidats de facto) és idèntica a 
totes les alternatives, ja que depèn bàsicament de la situació de partida. A les altres dues 
fases hi ha diferències importants. L'alternativa C és amb gran diferència la que més accelera 
la segona fase, en proposar la urbanització de quasi dues terceres parts de la superfície 
existent avui, mentre que aquest percentatge es redueix a menys d'una quarta part en 
l'alternativa D i només una cinquena part en l'alternativa B. Aquesta última, en canvi, és la 
que proposa un creixement més important a la tercera fase (execució dels sòls urbanitzables 
no delimitats), més modest a l'alternativa C i encara més a l'alternativa D. La figura següent 
il·lustra els ritmes de creixement de cada alternativa 
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Efectes derivats del tipus de creixement 

 

Us aspecte a tenir en compte, és com es combinen els diferents sectors residencials i 
industrials entre ells i en relació al sòl no urbanitzable. Idealment, les zones industrials i 
residencials han de ser segregades i complementàries, evitant situacions d'apantallament 
excessiu d'uns usos respecte els altres. D'altra banda, la permeabilitat en la matriu del sòl no 
urbanitzable s'hauria de mantenir, com a mínim, respecte a la situació de partida, assegurant 
un correcte accés a les partides de conreu des del nucli residencial. En aquest aspecte hi ha 
una diferència important entre les alternatives B i C i l'alternativa D. 

 

Les dues primeres creen una zona industrial pràcticament contínua entre la via fèrria i 
la C-14, que apantalla l'accés dels terrenys rústics situats a l'est del terme municipal. No 
importa gaire que l'alternativa B proposi una requalificació menys extensa en aquest sector, 
ja que l'efecte barrera segueix essent pràcticament el mateix al quedar un sòl rústic envoltat 
de zones industrials. En canvi, l'alternativa D, manté dos pols de desenvolupament industrial 
deixant un espai lliure de l'est del nucli residencial en contacte directe amb el sòl no 
urbanitzable, on parteixen els camins que van a les partides de les Berengueres, el Profiter i 
l'Horta.  

 

L'apantallament causat pel sòl industrial no implica la pèrdua de permeabilitat, ja que 
aquesta es pot mantenir amb el disseny viari però, en canvi, té d'una banda, un efecte 
psicològic de separació i, de l'altra no afavoreix la mobilitat en barrejar trànsit de vehicles 
industrials i agrícoles. En sentit estricte, actualment existeix en el front est del nucli de la 
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Selva del Camp una barrera prou important com és la C-14, sense passos subterranis o 
elevats per a la vialitat rural. Però aquesta és una situació millorable; en canvi, un 
desenvolupament urbanístic poc meditat és pràcticament irreversible. 

 

La taula següent detalla de forma quantitativa l'efecte de l'apantallament del sòl no 
urbanitzable respecte al nucli residencial provocat pel sòl industrial en cada alternativa. 

 

 
Perímetre del nucli 

residencial 

Perímetre 
apantallat pel 
sòl industrial 

% Perímetre lliure 

Alternativa B 4932.5 1649.5 66.6% 

Alternativa C 5254.2 1649.5 68.6% 

Alternativa D 4522.5 858.2 81.0% 

 

 



POUM DE LA SELVA DEL CAMP.  INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR. 
MEMÒRIA 

 

 PÀG.: 72                      
 
 

 

 

3.3. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada 

 

Els objectius de creixement es deriven de les projeccions de població a 25 anys vista 
realitzades en l’avanç del Pla, que situen un horitzó a l’entorn dels 10000-12000 habitants el 
2037, i es justifiquen pels moviments demogràfics actuals en el conjunt de Catalunya. De fet, 
el Pla Territorial General (PTG) de Catalunya, considera la plana del Camp de Tarragona com 
a sistema de reequilibri de nivell 1 en relació a l’àrea metropolitana de Barcelona. Dins del 
Camp de Tarragona, la Selva del Camp se situa a menys de 10 km de Reus, en l’eix de 
desenvolupament Reus - Valls. La situació i les dinàmiques territorials, combinades amb la 
qualitat de l’entorn i del paisatge de la Selva del Camp atorguen a aquest municipi un gran 
atractiu residencial i unes bones condicions per a la implantació industrial.  

 

Idealment, l'alternativa seleccionada hauria de ser la que, considerant les projeccions 
i expectatives del municipi des d'una òptica realista, produeixi un impacte global sobre el 
factors mediambientals més baix. Per tal d'avaluar l'impacte global de les alternatives de 
creixement sobre els factors ambientals s'ha relativitzat els valors corresponents als quatre 
indicadors descrits en el punt 3.2 respecte al valor màxim de cadascun d'ells.  

 

Posteriorment, per a cada alternativa, s'ha addicionat els diferents valors amb signe 
positiu o negatiu en funció de l'efecte ambiental associat a cada indicador, tal com es 
reflecteix a la taula següent: 

 

Indicador 
Efecte 
ambiental 

Valors absoluts Valors relatius respecte al màxim 

Alternativa 
B 

Alternativa 
C 

Alternativa 
D 

Alternativa 
B 

Alternativa 
C 

Alternativa 
D 

Creixements urbans (ha) Negatiu 89.61 153.99 76.28 58.2 100.0 49.5 

Índex de compacitat Positiu 0.327 0.369 0.350 88.7 100.0 94.9 

Ritme mitjà de creixement (fases 2 
i 3, %) 

Negatiu 21.90% 37.89% 18.50% 57.8 100.0 48.8 

Perímetre del sòl residencial no 
apantallat pel sòl industrial (%) 

Positiu 66.56% 68.61% 81.02% 82.1 84.7 100.0 

VALORACIÓ RELATIVA  +54.9 -15.3 +96.5 

 

La valoració relativa, tal com el seu nom indica, no s'ha de prendre en un sentit 
absolut. Per tant, un valor final positiu no significa que l'alternativa sigui beneficiosa per al 
conjunt de factors del medi. Més aviat és un sistema per ordenar de forma seqüencial el grau 
d'afectació de cadascuna d'elles. Així l'alternativa amb un impacte global major sobre el 
medi, seria la C, seguida de la B i la D. 
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L’alternativa D, finalment seleccionada per a l’ordenació del territori municipal de la 
Selva del Camp, és la que presenta un menor impacte global. A més, com es descriu en els 
punts següents, és coherent amb els objectius i criteris generals de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya vigent.  

 

• Observa el principi d’ús racional del sòl (art. 3.1 de la Llei d'Urbanisme), ja que 
els sòls que qualifica de nou suposen la pèrdua de només un 2,3% del sòl no 
urbanitzable, encara molt majoritari en l'estructura del municipi (92,2%). 

 

• Respecta el principi del creixement urbanístic compacte (art. 3.2 de la Llei 
d'Urbanisme), ja que incrementa la compacitat dels sòls urbans actuals d'un 
15,7% (d'un índex de 0,302  a 0,350). 

 

• No entra en contradicció amb les directrius de preservació front als riscs 
d'inundació (art. 9.2 de la Llei d'Urbanisme i art. 6 del Reglament 
d'Urbanisme). Les límnies d'inundabilitat de 10, 100 i 500 anys de retron de la 
riera de la Selva, establertes en la PEF del Fracolí, són tingudes en compte per 
definir els límits del desenvolupament urbà i els usos al voltant de la riera. En 
una fase posterior el Pla haurà de delimitar de forma detallada les zones a 
preservar d'alguns petits torrents que queden immersos en zones de 
creixement urbà (punt 2.1). 

 

• Compleix el principi de preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals (art. 3.1 i 9.3 de la Llei 
d'Urbanisme). D'una banda estableix una ordenació bàsica del sòl no 
urbanitzable d'acord amb la delimitació del Pla Territorial Parcial del Camp de 
Tarragona (annex I, plànol 19), amb una predomini dels sòls de protecció 
especial -pels seus valors naturals- i de protecció territorial -pels seus valors 
agrícoles i paisatgístics. De l'altra, estableix un catàleg preliminar d'elements 
del patrimoni. Ambdós aspectes hauran de ser abordats amb més profunditat 
en una fase posterior, tant pel què fa al detall de la delimitació com per la 
inclusió de zones i elements considerats d'interès local. 

 

• No es preveu la qualificació de nous terrenys en zones de pendent superior al 
20% (art. 9.4 de la Llei d'Urbanisme). 
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Tarragona, juliol de 2013 
 
 
Roger Pascual Garsaball  Margarita Manzano Serra 
Doctor en Ciències Biològiques Enginyera d’Obres Públiques 
 Núm. col·legiat 012747  
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