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1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.- Antecedents 

El senyor Guillem Cuadrado Mateo amb NIF 46590335V, veí de Rodonyà, és el 

propietari des de l’any 2000 de la finca ubicada a la parcel·la 19 i 20 del polígon 16, 

segons cadastre, al terme municipal de Vilabella. En aquest emplaçament hi ha una 

col·lecció zoològica privada d’animals. 

A conseqüència de la seva voluntat de registrar i legalitzar la residència canina i les 

seves instal·lacions com a nucli zoològic i la col·lecció zoològica existent, s’exigeix 

l’elaboració d’un projecte tècnic per tal d’aconseguir la corresponent Llicència 

Municipal, requisit previ necessari per tal d’aconseguir la inclusió al Registre de Nuclis 

Zoològics del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda, l’activitat de residència canina que es pretén realitzar a la parcel·la 

implica la realització d’un seguit d’obres menors corresponents a la construcció de les 

gàbies per a l’allotjament dels animals. Per a aquesta finalitat, la legislació exigeix la 

redacció d’un projecte tècnic i de l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística de les 

obres previstes. 

L’estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) és un document tècnic que permet 

projectar les conseqüències de les actuacions sobre el territori en el paisatge, es tracti 

d’un projecte constructiu o de planejament, alhora que s’exposen les mesures i criteris 

que contribueixen a la integració paisatgística de la proposta analitzada. 

1.2.- Objecte del document 

Així doncs, i tenint en compte els antecedents exposats anteriorment, el senyor 

Guillem Cuadrado Mateo amb NIF 46590335V decideix: 
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� Encarregar el Projecte tècnic de legalització de nucli zoològic i obtenció de 

llicència municipal a l’enginyer tècnic Sergi Martí Vallvè, col·legiat núm.11140, 

amb domicili social al c/ Sant Isidre,3 del municipi de La Masó (CP 43143) i 

amb telèfon 695459863. 

� Encarregar l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística (EIIP) per a la 

implantació d’un centre caní al terme municipal de Vilabella (Alt Camp) a 

l’empresa L’Alzina SCP amb domicili social al c/ Sant Sebastià, 10 de La 

Masó (CP 43143) i amb telèfon 977.637.675. 

El present informe correspon a l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) i té 

com a objecte complir amb les exigències de la legislació vigent per a la obtenció de la 

Llicència Municipal i la inclusió de la parcel·la objecte de l’estudi al Registre de Nuclis 

Zoològics del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

És necessari que els processos d’integració paisatgística siguin processos paral·lels 

al disseny i redacció de la proposta tècnica, alhora que els documents EIIP siguin eines 

adaptades a cada una de les particularitats projectades. 

En aquest sentit, aquest document es redacta conjuntament amb el projecte tècnic de 

manera que ambdós presenten una complementarietat. Així, per evitar duplicitats 

gràfiques i explicatives innecessàries, en alguns casos es referenciaran dades al 

projecte mencionat. 

La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya és 

l’òrgan a qui pertoca avaluar l’EIIP mitjançant un Informe d’integració Paisatgística, que 

serà el document que validarà o no les actuacions amb criteris paisatgístics. 
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2.- MARC LEGAL 

La redacció de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) que es desenvolupa 

a continuació s’estructura segons l’article 21 del Decret 343/2006 de 19 de setembre, 

que desenvolupa la Llei 8/2005 de 8 de juny de protecció, gestió, i ordenació del 

paisatge de Catalunya, que regula el contingut d’aquest tipus d’informes. 

Més concretament, aquest article estableix que:  

L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística ha de tenir el següent contingut: 

21.1.1 La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat i 

fragilitat del paisatge. 

21.1.2 Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen el projecte 

tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes rellevants. 

21.1.3 Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les alternatives, 

justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures adoptades per a la prevenció, correcció i 

compensació dels impactes. 

21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els 

impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de la informació referida a 

l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació. 

Per altra banda, la necessitat d’elaborar aquest tipus de document per a totes 

aquelles actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada que puguin implicar canvis en 

el paisatge, es recull en el Decret 343/2006 de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 

8/2005 de 8 de juny de protecció, gestió, i ordenació del paisatge de Catalunya; el 

Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, el Decret 305/2006 de 18 de juliol que desenvolupa la Llei d’urbanisme i, 

finalment, en les normatives dels Plans Territorials Parcials que, en el cas del Camp de 

Tarragona, està en fase d’elaboració. 

Així, el Decret 343/2006 de 19 de setembre en el seu article 20 anuncia: 
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1. L'Estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els següents supòsits: 

a) en aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable que s’han 

d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.  

b) en els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic. 

c) en tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de caràcter general. 

2. Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 d’aquest 

decret. 

3. El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar L’Estudi d’impacte i 

integració paisatgística que haurà de ser elaborat per persona tècnicament competent.  

L’article 47 del Decret 1/2005 de 26 de juliol estableix en els punts 4, 5, 6, 7 i 8 que: 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o 

els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès 

públic:  

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es 

desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es 

tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d’accessibilitat. 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 

infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i 

subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de 

fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic. 

5. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat 4 ha de 

justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual 

siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a 

limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin 

no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la 

connectivitat territorial. 
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7. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació 

d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les 

construccions i les activitats autoritzades. 

8. L’autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està subjecta, 

prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen els dits 

preceptes. 

L’article 48 del Decret 1/2005 de 26 de juliol estableix en els punts 4, 5, 6, 7 i 8 que: 

1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’article 47.4, si no 

estan incloses en un pla especial urbanístic, han d’ésser sotmesos a informació pública per l’ajuntament, 

per un termini d’un mes. Tant el projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic 

formulat per a acomplir-les han d’incloure la documentació següent:  

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el 

planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d’impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació afecta restes 

arqueològiques d’interès declarat. 

d) Un informe del Departament d’agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és comprès en un pla sectorial 

agrari. 

e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o 

zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments paleontològics o punts 

geològics d’interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l’apartat 1 correspon a l’ajuntament i l'aprovació 

definitiva correspon a la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de 

tres mesos des que se li presenta l’expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de fixar les 

mesures correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la fragmentació d’espais agraris i de minorar 

els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats 

sobre la qualitat del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de 

les quals s’ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que 
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estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 85. L’avaluació d’impacte ambiental es tramita d’acord amb la 

legislació sectorial específica, quan és preceptiva. 

3. L'aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no incloses en un pla 

especial urbanístic és requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions municipals relatives a 

l’actuació, que tanmateix poden ésser tramitades simultàniament, condicionades sempre a l'aprovació del 

projecte. 
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3.- DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI 

3.1.- Descripció de l’emplaçament objecte de l’estudi 

3.1.1.- Situació i context general 

La situació de la finca objecte del present estudi és al terme municipal de Vilabella, a 

la part meridional de la comarca de l’Alt Camp, en contacte amb el Tarragonès. 

El terme de Vilabella presenta una extensió de 18,2km2 i limita amb els municipis de 

Montferri, Bràfim i Puigpelat al nord, Nulles a l’oest, Renau al sud-oest, Vespella de 

Gaià al sud-est i, finalment, Salomó a l’est. Disposa d’una població de 787 habitants 

(any 2006). 

El nucli urbà de Vilabella es troba a 254m d’alçada per sobre del nivell del mar, prop 

de turons del sud est, el més alt dels quals és el de Tossa Grossa de Montferri de 

386,9m d’altitud i que pertany a la vila veïna de Montferri. Així, el terme municipal de 

Vilabella no presenta relleus importants ni punt elevats amb panoràmiques rellevants. 

La vila està estructurada conservant la seva forma medieval tot i que les muralles de 

l’època no es conserven i només resta en peu un dels quatre portals. Majoritàriament 

les cases són de pedra arrebossada amb coloracions blanques o terroses, tot i que les 

més velles són de pedra visible i les de nova construcció són d’obra vista. Al centre del 

poble es localitza l’església amb el campanar de pedra i de secció quadrangular. 
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Panoràmica del nucli urbà de Vilabella vist des del sud-oest. 

El camp, paisatgísticament, és predominantment planer ocupat per conreus de vinya, 

ja des de la dècada del 1980, i secundàriament, pels conreus d’avellaners i d’ametllers. 

Per altra banda, al terme destaquen granges d’aviram i porcs i petites indústries al 

voltant del municipi. 

La localització concreta de la finca objecte de l’estudi és a la zona nord-oest del terme 

municipal, concretament a la parcel·la 19-20 del polígon 16, segons cadastre (veure 

annex1 de l’Informe). 

Pel que fa als nuclis poblacionals propers, destaquen el poble de Vilabella, a 1,25km 

de distància, la vila de Bràfim a 2km, Puigpelat a 3km i, finalment, el nucli de Nulles a 

2km de la finca. L’únic municipi però, en contacte visual des de la parcel·la és Vilabella. 

Les vies de comunicació existents a la zona que accedeixen a la parcel·la són 

escasses i només es limiten a la TV-2034, de Vilabella a Puigpelat, que dóna accés 

directe a la propietat i la carretera TP-2031 que intersecciona amb l’anterior al nord de 

la zona objecte de l’estudi. 

A les proximitats, concretament a la zona nord-oest, es localitza una línia elèctrica 

d’alta tensió aèria, subjectada per diferents torres metàl·liques, de 132 i 220Kv. 
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Els límits veïnals venen configurats, al nord per una finca molt estreta plantada amb 

ametllers de gran port en explotació; a l’est per la carretera TV-2034 de Puigpelat a 

Vilabella propietat de la Diputació de Tarragona; al sud per una finca d’olivers en 

explotació i, finalment, a l’oest per una finca conreada de vinya en explotació. El marge 

oposat de la carretera TV-2034 que limita la finca per l’est, és ocupat també per conreu 

d’olivers en ús (veure annex2 de l’Informe). 

Finalment, cal destacar la presència d’una nau industrial, propietat de l’empresa X, de 

grans dimensions i de color blau situada a la part nord de la parcel·la observable des de 

gran part del terme municipal de Vilabella. 

3.1.2.- Descripció de la finca 

La finca objecte d’estudi es localitza a la partida de La Socarrada, del municipi de 

Vilabella, a 253,9m d’altitud i presenta una extensió de 8.318 m2, distribuïts de forma 

trapezoïdal allargada, amb una base molt petita, dividits en dues parcel·les (19 i 20 del 

polígon 16, segons el cadastre) que constitueixen una sola unitat.  

La referència cadastral de la parcel·la 19 del polígon 16, és 43167A016000190000MJ, 

és la parcel·la més allunyada en relació a la carretera, i la que presenta menors 

dimensions de les dues: 3.041 metres quadrats. Segons informació del cadastre, 

estaria conreada d’ametllers en secà, amb una intensitat productiva 2. 

La referència cadastral de la parcel·la 20 del polígon 16, és 

43167A016000200000MX, i és la parcel·la que llinda amb la carretera de Vilabella a 

Puigpelat. És la més gran de les dues parcel·les que integren la finca d’estudi, amb 

5.277 metres quadrats de superfície, plantada segons el cadastre amb olivers de secà 

d’intensitat productiva 2. Pel port dels ametllers que hi ha a la finca, aquesta dada no 

s’ajusta a la realitat en el moment d’elaborar la informació cadastral, ja que en major 

part estava ocupada d’ametllers en secà. 
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La finca està tancada perimetralment amb tanca de xarxa metàl·lica sobre blocs de 

ciment a una alçada mitjana de tres metres d’alçada. Aquesta tanca només s’observa 

des de la pròpia finca, des de les finques veïnes i en passar per la carretera de 

Puigpelat a Vilabella en el moment de pas a l’alçada del camí de la finca. La porta 

d’accés a l’interior del tancat és compacte i metàl·lica, d’alçada igual a la de la xarxa, i 

de moviment lateral. 

Tot i la unitat estructural de la zona estudiada, la divisió parcel·lària que la forma 

coincideix amb la divisió d’usos a la que estan destinades. 

• Descripció de la parcel·la 19 (anomenada zonaA en el projecte tècnic) 

Correspon a l’àrea més distant a la carretera TV-2034 i a on es localitza actualment la 

col·lecció privada zoològica que, per tals efectes, disposa de 14 gàbies metàl·liques 

arrenglerades, fetes de ciment i tanca, de diferents mides, que van entre els 4 m2 la 

més petita i els 20 m2 la més. En conjunt aquestes gàbies ocupen una superfície de 

90m2. 

Conjuntament, i per tal de aportar un millor confort per al manteniment dels animals, 

hi ha com a instal·lacions auxiliars un cobert sense massa constructiva pels aliments 

dels animals i una fossa sèptica per l’emmagatzematge d’aigües residuals. 

Es detecta una construcció del tipus “mòbil home”, que està en procés d’il·legalitat, i al 

respecte, l’Ajuntament de Vilabella i el mateix propietari estan en vies de solucionar. 

Arreu de la parcel·la i de forma irregular hi ha arrelats diferents arbres fruiters, 

sobretot ametllers i olivers que denoten el passat agrícola de la finca. 

• Descripció de la parcel·la 20 (anomenada zonaB en el projecte tècnic) 

Correspon a la part adjacent a la carretera TV-2034 i per on s’accedeix a la propietat. 

Des de l’entrada, s’arriba a la parcel·la 19 per un petit tram de camí que ressegueix el 

lateral nord. 
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Actualment, tota la resta de la parcel·la està plantada d’olivers de port mitjà i ametllers 

de gran port en la major part de la seva superfície. La plantació és en forma de fileres 

paral·leles a la carretera i separades entre elles per 3-4m aproximadament. La distància 

entre arbres és d’uns 2-3m. 

Aquesta part de la propietat és la que allotjarà integrament la residència canina 

projectada a l’espai amb la construcció de 60 gàbies arrenglerades en tres fileres i una 

ocupació global de 400m2. La mida de les gàbies serà: 

• 40 gàbies de 4 m. de fons x 2 m. d’ample. 

• 20 gàbies de 4 m. de fons x 1,5 m. d’ample. 
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3.2.- Factors de visibilitat 

Espai planer 

 

• Conca visual 

 

• Punts d’observació 

Pocs punts d’observació 

Punts establerts: municipi Vilabella, cementiri de Vilabella, Turó de Mas Messeguer, 

TV-2034 i nau industrial. 

Per la situació de la finca, en una zona ben ampla i poblada d’exemplars de garrofer 

de dimensions considerables, no hi ha visibilitat des del poble de Vilabella ni des de cap 

zona habitada propera a la finca d’afectació. 

L’únic punt elevat des d’on es veu la finca és des del marge d’una finca on hi ha una 

nau industrial, concretament des d’un talús que permet visualitzar l’extensió de la finca, 

però amb dificultat. Les actuacions que s’hi puguin desenvolupar, per la presència 

d’arbrat de port considerable que fa de pantalla difuminadora, queden mitigades a 

l’impacte visual immediat. 

Des de la via TV-2034 que limita a l’est la finca d’estudi, la visibilitat de la finca es 

limita a les primeres rengles d’arbres, on es combinen olivers de port mitjà i ametllers 

de gran port, el que genera una barrera visual frontal, de manera que no es veu la zona 

d’actuació directa de la finca. La zona de la finca que queda lliure d’aquesta barrera 

visual és la zona del camí, que llinda el nord de la finca amb la finca veïna, ocupada per 

dues fileres d’ametllers. 
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3.3.- Components i valors del paisatge 

Vilabella limita geopolíticament amb els municipis de Puigpelat i Bràfim al nord, 

Montferri i Nulles, a l’est i oest respectivament, tots ells municipis de la comarca de l’Alt 

Camp, i al sud amb municipis de la comarca del Tarragonès, com són Salomó, 

Vespella de Gaià i Renau.  

L’extensió del terme municipal de Vilabella és de 17,91 quilòmetres quadrats, 

distribuïts en terrenys amb pendents que van dels 263,8 i els 100 metres d’alçada, tot i 

que la major part del terme es localitza entre els 200 i els 250 metres d’altitud. 

A nivell geogràfic, Vilabella s’assenta en un petit altiplà entre les valls de barrancs del 

Francolí i el riu Gaià, de manera que es tracta d’una zona força plana.  

L’espai físic que determinen els quatre nuclis urbans de Vilabella, Nulles, Puigpelat i 

Bràfim, no presenten cap curs hidrològic d’esment, el que contribueix a reforçar la idea 

de zona eminentment planera. De fet, la finca d’afectació es localitza entre els quatre 

nodes citats. 

Els accidents geogràfics més destacats del territori serien, d’una part, el riu Gaià, que 

es tracta d’un curs de recorregut important (85 quilòmetres de longitud i una superfície 

de 430 quilòmetres quadrats) i modest cabal, que limita al sud el terme municipal de 

Vilabella. No destaquen altres accidents geogràfics ja que els relleus destacats 

s’allunyen força. 

A nivell climàtic, el territori presenta unes característiques pròpies de clima 

mediterrani litoral, tot i que amb traces de transició vers el clima mediterrani de 

muntanya mitjana. La pluviometria anual supera per poc els 500 mil·límetres i les 

temperatures es radicalitzen als mesos de juliol i agost per la part alta del termòmetre i 

als mesos de gener i febrer a la part baixa.  

El principal agent modelador recent del paisatge al territori ha sigut i és l’acció 

humana, especialment l’agricultura. A la comarca de l’Alt Camp predominen tres 
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conreus bàsics que configuren en bona part el paisatge: el cereal, la vinya i els fruits 

secs. La zona de Vilabella, la vinya va gaudir d’una forta expansió al segle XIX, ocupant 

el 70 % del territori, mentre que els fruits secs (especialment l’ametller), el cereal i 

l’olivera van esdevenir conreus complementaris. La forta expansió de la vinya es va 

veure frenada a Vilabella i municipis veïns a partir del 1890, el que va generar la 

diversificació de conreus alternatius a la vinya, tot i que aquesta mantingui un paper 

encara important. 

 

Camp conreat de vinya a Vilabella 

En l’actualitat, existeixen 152 explotacions que es distribueixen en 1.416 hectàrees de 

conreu, sent encara la vinya el conreu majoritari, amb el 65,39 % de la superfície 

ocupada , seguida dels fruiters i del conreu de l’oliver. D’entre els fruiters, el conreu de 

l’ametller i de l‘avellaner són els més estesos, amb 190 i 54 hectàrees en producció, i el 

cirerer té una representació més modesta, amb 17 hectàrees. En tots els casos, 

predomina el conreu de secà (95,34 %) per damunt del regadiu.  

L’activitat ramadera és important amb presència de ramaderia estabulada intensiva, 

sent l’aviram i el porcí el que aplega un major nombre de caps de bestiar: més de 

100.000 el primer tipus i més de 12.000 el segon tipus. 
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Donada la importància dels conreus en el paisatge d’aquest territori, i que es tracta 

majoritàriament de conreus llenyosos de fulla caduca (vinya i ametller), la 

caracterització del paisatge serà diferent segons l’època de l’any. La vinya presentarà 

uns cromatismes contrastats segons les estacions de l’any: a l’hivern i primeres 

setmanes de la primavera, quan no hi ha pàmpols al cep, els camps estan dominats per 

marrons, ocres i grisos de les rabasses, al centre de la primavera i l’estiu, el paisatge 

estarà dominat d’un verd intens fins a finals d’agost, per esdevenir durant el setembre 

un verd barrejat amb marrons i grocs, i acabar el cicle anual de la planta en plena 

tardor, a l’espera de l’esporga dels sarments, on el marró vermellós pren força. 

A la varietat cromàtica intrínseca del paisatge de la vinya cal considerar també el 

valor afegit de la collita del raïm com a potenciador de la riquesa del paisatge. 

Pel que fa a l’ametller, el gran valor que se li atribueix a nivell de paisatge és la 

riquesa cromàtica que adquireix el paisatge poblat d’aquests arbres. Aquest gran valor 

paisatgístic es raona per diversos motius: és un arbre que pot adquirir dimensions molt 

grans, i per tant, en florir, és d’una espectacularitat indiscutible. D’altra banda, en ser el 

primer arbre que floreix a la zona del Camp de Tarragona, i fer-ho sobre el 15 de gener, 

quan en general els camps estan dominats per colors marrons de camps llaurats i poc 

més, encara es dóna un contrast més fort. Es pot dir també que any rera any sobta la 

florida espectacular de l’ametller ja que hi ha una percepció d’associar floració i 

primavera, i de retruc, com si es comencés a sortir de l’hivern, i per tant, influeix 

positivament en l’estat anímic. 
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Conreu d’ametllers a Vilabella 

Un altre element que ha contribuït a alterar el paisatge és el desenvolupament 

urbanístic al territori, tant pel que fa a sòl industrial com a sòl residencial. En el primer 

cas, la promoció de diferents polígons industrials d’àmbit més o menys local, ha 

generat la construcció de grans naus industrials que res tenen a veure amb el paisatge 

on són implantats, així com la sensibilitat de minimitzar els impactes o mimetitzar-se 

amb l’entorn han sigut escasses. En el mateix sentit, la presència d’edificis de grans 

dimensions destinats a albergar bestiar estabulat, a contribuït a desmillorar el paisatge 

per la tipologia constructiva emprada en la majoria dels casos, especialment a la 

mateixa entrada del poble de Vilabella. 

Un dels valors estètics dels nuclis tradicionals d’aquesta zona de l’Alt Camp és la 

construcció de petits pobles absolutament harmonitzats amb el territori que els envolta, 

fets de materials de colors terrosos, marrons suaus i ocres, que mostren una integració 

en el paisatge. D’altra banda, el sòl residencial de nova creació s’ha fet amb criteris de 

compactació vers els nuclis tradicionals però amb poca voluntat de promoure el model 

urbanístic dels pobles del territori. 

Les infrastructures del territori són de caràcter secundari i terciari, i l’impacte en el 

paisatge d’aquestes és escàs. La presència d’alguna via de caràcter supramunicipal es 
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localitza al territori de forma perifèrica, tret de la via fèrria que uneix Roda de Barà i la 

xarxa costanera amb Valls i Lleida. 
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4.- PROPOSTA 

4.0.- Consideracions prèvies 

La proposta detallada per a l’obtenció de la Llicència Municipal de Vilabella i la 

inclusió de les instal·lacions i activitats que es realitzaran a les parcel·les 19 i 20 del 

polígon 16 (propietat de Guillem Cuadrado Mateo amb NIF 46590335V) en el Registre 

de Nucli Zoològic, es recull en el projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic Sergi 

Martí Vallvè, col·legiat núm.11140, amb domicili social al c/ Sant Isidre,3 del municipi de 

La Masó (CP 43143). 

A continuació s’inclou una descripció només dels continguts de les actuacions i usos 

que s’han de desenvolupar a la propietat objecte de l’estudi amb una rellevància 

significativa des d’un punt de vista paisatgístic. 

4.1.- Descripció de la proposta 

Com ja s’ha apuntat anteriorment, totes les accions projectades per a realitzar a la 

finca objecte d’estudi van encaminades cap a la voluntat del propietari de portar a 

terme activitat de residència canina i de registrar totes les instal·lacions en el Registre 

de Nuclis Zoològics del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. 

De les dues parcel·les que formen la propietat, es pretén desenvolupar la parcel·la 19 

(zona A) com a ús privat mentre que l’activitat de residència canina es realitzarà 

exclusivament a la parcel·la 20 (zona B). 

4.1.1.- Actuacions previstes 

De tots els usos projectats a la zona estudiada, l’únic que requereix obres que puguin 

afectar el paisatge és l’activitat de residència canina que es desenvoluparà a la 

parcel·la 20. 
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Concretament, aquestes actuacions impliquen la realització d’un seguit d’obres 

menors corresponents a la construcció de les gàbies per a l’allotjament dels animals i 

l’adequació d’un espai com a pista d’entrenament “agility”. 

El projecte no pretén realitzar cap tipus de modificació ni construcció d’obra 

catalogada com a major per tal d’adequar les instal·lacions, ja que les existents i que 

són les que alberguen la col·lecció privada zoològica, són les que es declaren i 

legalitzen davant del òrgan competent. Així, no es contempla moviment de terres ni la 

construcció d’edificis de gran volum. 

Es preveu l’arrencada de diferents ametllers i alguns olivers però la previsió és que la 

major afectació sigui a la zona central de la finca. 

El projecte contempla la instal·lació de sistemes d’il·luminació de baixa intensitat, amb 

la xarxa soterrada i l’adequació de totes les instal·lacions per al compliment de la 

normativa mediambiental que regula els equipaments registrats com a Nucli Zoològic i 

amb activitat de residència canina. Això inclou la disposició de les condicions 

higièniques, sanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els 

termes establerts per la normativa vigent. En cap cas, però, es preveu una afectació 

paisatgística rellevant. 

Tot i això, i en referència a l’establert en la legislació vigent sobre mesures de 

seguretat per evitar la fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i 

espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals, es preveu la 

construcció d’una tanca divisòria d’usos entre la parcel·la 19 d’ús privat i la parcel·la 20 

amb ús de residència canina. Cal destacar que actualment la totalitat de la propietat ja 

està vallada perimetralment per xarxa metàl·lica. 

Pel que fa a l’obra projectada per a l’allotjament dels animals, es construiran tres 

fileres separades per un passadís d’accés de 3m d’amplada. Cada fila disposarà de 20 

gàbies uniformes, amb paret de blocs de ciment, xarxa metàl·lica i teulades amb 

coberta aïllant de poliuretà panell sandvitx de color blanc. 



 

Pàgina 21 de 27 

Cada gàbia té unes dimensions de 4m de fons per 2m d’amplada o bé de 4m de fons 

per 1,5m d’amplada. Pel que fa a l’alçada, factor rellevant des d’un punt de vista 

paisatgístic, serà de 2,5m en el seu punt més alt tenint en compte que la teulada 

presentarà una sola inclinació o aigua. Així la part frontal serà de 2m d’alt (veure 

annex). 

La superfície que ocupen les gàbies arrenglerades és de 440m2 en total i la superfície 

global que ocuparan les instal·lacions, incloent els accessos, serà de 650m2. 

Es preveu l’adequació d’un espai de la parcel·la 20 pròxim a la carretera TV-2034 per 

a l’establiment d’una pista d’entrenament per a gossos per a la modalitat “Agility”, 

encara sense determinar-ne les dimensions, tot i que si que s’especifica en les 

prescripcions tècniques la ubicació. 

Finalment, es preveu l’adequació d’un espai per a ús d’aparcament per als vehicles 

dels usuaris de les instal·lacions que no contempla cap tipus de construcció ni d’obra. 

Així, l’afectació paisatgística es considera nul·la. 

4.2.- Estat del planejament 

La finca d’estudi es localitza al terme municipal de Vilabella, amb registres cadastral 

43167A016000200000MX i 43167A016000190000MJ i és propietat del Sr. Guillem 

Cuadrado Mateo. Els terrenys estan catalogats segons el planejament vigent a Vilabella 

(PGOU) com a sòl no urbanitzable, definició que ve donada per la Llei d’Urbanisme 

vigent. 

4.3- Fragilitat paisatgística 

Les activitats a desenvolupar i les actuacions necessàries per al bon 

desenvolupament de les activitats no es plantegen dissonants al paisatge existent, més 

encara si tenim en compte que les actuacions es projecten a l’interior de la mateixa 

finca, amb unes alteracions baixes o mínimes. 
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Les construccions necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat i previstes 

segons les prescripcions tècniques, no incideixen ni alteren la conca visual, donat que 

es tracta d’uns obstacles amb poc alçat. 

L’accessibilitat de la finca no es veurà afectada pels nous usos que es donen a la 

finca, ja que no es tracta en cap cas d’una activitat que impliqui un increment notori de 

la freqüentació per part de la població, ja que no es tracta d’una activitat massificada, i 

per tant, es considera una freqüentació baixa. La facilitat d’accés a la carretera TV-

2034  

El projecte no contempla moviment de terres ni la construcció d’edificis amb gran 

volum, pel que a nivell d’afectació del paisatge més enllà de la mateixa finca o des de 

les finques veïnes, serà inapreciable. 

La major afectació de les actuacions serà a la zona central de la finca, i per aquest 

motiu, es recomana preservar el màxim la vegetació perimetral, que reforci i actuï de 

pantalla. En el mateix sentit, la conservació del major nombre d’ametllers de port 

considerable facilitarà la mimetització de les actuacions.  
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5.- CRITERIS D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICS 

5.1.- Criteris i mesures d’integració 

La capacitat de mimetitzar  per part de la vegetació existent, especialment la de les 

finques de l’entorn, sempre i quan es mantingui l’estat arbori actual, i es tendeixi a 

potenciar-lo, contribueixen a mitigar l’impacte paisatgístic de les actuacions. 

Es preveu impulsar una barrera vegetal a la part pròxima a la carretera per contribuir 

a reforçar la barrera vegetal ja existent. Donat que la vegetació ja existent és de tipus 

arbori, s’apunta la possibilitat que la barrera sigui de tipus arbustiu i de 

desenvolupament vertical. 

 

Imatge de la carretera de Vilabella a Puigpelat a l’alçada de la finca d’estudi. 

 

La desaparició de l’edifici de tipus mòbil home, així com l’adequació de la resta de la 

finca a l’activitat de cria i ensinistrament de gossos, representarà una millora essencial 

a nivell paisatgístic. 
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5.2.- Anàlisi d’alternatives 

El projecte inicial preveia la construcció d’una nau de 500 metres quadrats i una 

alçada de 6 metres a la creu de la teulada, el que hauria suposat un impacte visual 

immediat des de les finques veïnes, i un impacte visual baix mitigat per la barrera 

arbòria existent. La reorientació del projecte tècnic d’un model constructiu amb major 

impacte en favor d’un model constructiu amb menor impacte, contribueix a diluir les 

actuacions i a millorar la qualitat del paisatge resultant. 

No es contemplen donat que les actuacions dutes a terme es consideren de baix o nul 

impacte. 

Es considera així mateix que la ubicació de les instal·lacions és el més apropiat, i es 

recomana que els elements constructius utilitzats siguin, d’una banda adequats per als 

usos, i de l’altra, que es pintin o dissimulin amb elements ornamentals vegetals. 

5.3.- Impacte paisatgístic 

Tenint en compte que la proposta d’usos descrita té un impacte territorial limitat a la 

pròpia finca, que les dimensions del mateix són baixes, que les mesures adoptades en 

el projecte es fan adequant-les a les dimensions de la finca, i que s’han adoptat 

mesures d’integració i millora de l’entorn, es consideren els impactes generats 

compatibles a nivell de paisatge, donat que les mesures d’aplicació, que tot i no ser 

imprescindibles, es volen adoptar i són de fàcil aplicació. 

Així mateix, es considera que el nou ús que es vol dotar a la finca, tot incrementar la 

freqüentació a la mateixa, no repercutirà de forma directa sobre el paisatge, ja que 

l’accessibilitat de la finca vers la via principal és immediat i directe. 
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6.- SÍNTESI 

El present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística es refereix a la finca integrada 

per les parcel·les 19 i 20 del polígon 16, que té en propietat el senyor Guillem Cuadrado 

Mateo amb NIF 46590335V, i veí de Rodonyà, i en la que vol registrar i legalitzar la 

residència canina i les seves instal·lacions com a nucli zoològic i la col·lecció zoològica 

ja existent. 

La finca es localitza a la comarca de l’Alt Camp, al nord-oest del terme municipal de 

Vilabella, a tocar de la carretera TV-2034, i envoltada de camps de conreu de vinyes, 

ametllers i garrofers, i de naus d’ús industrial. El territori on s’emplaça la finca és 

especialment planer, el que situa els miradors i punts d’observació a molta distància de 

la finca d’estudi i en dificulta l’observança. 

La finca d’estudi s’organitza en base a dues parcel·les, i mesura 8.318 m2
 de 

superfície, distribuïts de forma trapezoïdal allargada, amb una base molt petita. En 

l’actualitat alberga una col·lecció privada d’animals disposada en 14 gàbies metàl·liques 

arrenglerades en un extrem i la resta està plantada d’ametllers i olivers, alguns de port 

considerable (Parcel·la 19, polígon 16). Les finques que la limiten estan plantades 

d’ametllers i vinya, tret de l’extrem més oriental, que limita amb la carretera TV- 2034.  

L’activitat projectada de residència canina preveu la construcció de 60 gàbies 

arrenglerades en tres fileres i una ocupació global de 400m2. 

L’agricultura, principal modelador del paisatge de la zona, es troba caracteritzada per 

un clima mediterrani litoral que condiciona la viabilitat d’un determinat tipus de conreu. 

És la vinya el conreu predominant a la zona, complementat amb l’ametller, l’olivera i el 

garrofer, tots conreus de secà.  

El valor cromàtic del paisatge rau en la diversitat cromàtica al llarg de l’any, aportada 

per l’evolució del conreu de la vinya: a l’hivern predominen els ocres i marrons, a la 

primavera apareixen els primers verds dels pàmpols, que s’intensifiquen amb l’arribada 
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de l’estiu, per esdevenir un paisatge esquitxat de vermells i grocs a la tardor. La 

mateixa activitat de la verema és un actiu més d’aquest paisatge. 

La presència d’ametllers de port considerable aporta major cromatisme al paisatge, 

especialment en els períodes de floració, a mitjans del mes de gener, quan la resta de 

conreus estan dominats per colors ocres i terrosos esmorteïts.  

En relació a la fragilitat paisatgística, es considera que les activitats a desenvolupar i 

les actuacions projectades no es plantegen dissonants al paisatge existent, ni s’afecta 

la conca visual ni l’accessibilitat de la finca ni s’interfereix en les finques veïnes. 

 

Tancament perimetral de la finca d’estudi.  

La principal afectació serà a la zona central de la pròpia finca, pel que es recomana 

potencial la vegetació ja existent i perimetral per reduir el camp visual des de les 

immediacions de la finca.  

No es planteja l’estudi d’alternatives ja que el projecte ha optat per  descartar 

actuacions de major volum constructiu, i per tant, ja s’ha optat per una alternativa de 

baix o nul impacte. La localització de la finca ja es considera la més adequada a nivell 

paisatgístic, pel que es considera que no és necessari avaluar alternatives tant de 
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projecte d’actuació com d’ubicació, que serien menys favorables, ja que s’ha optat per 

les solucions més òptimes.  

L’impacte de les activitats projectades es considera compatible a nivell de 

paisatge, i que a més, les mesures d’aplicació, tot i no ser imprescindibles, es 

volen adoptar i són de fàcil aplicació. Per tot plegat, es considera que les 

actuacions a desenvolupar i descrites en les prescripcions tècniques, no 

representen una agressió i són compatibles amb el paisatge. 

 

 

 

La Masó, 14 de desembre del 2007 
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