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En /na ........................................................................ 
DNI núm 
actuant en nom propi (i en representació de)  
adreça.............................................................................. 
 
 
EXPOSEN: 
 
Que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 26 de juny de 2010 publica 
l’ ANUNCI d'informació pública sobre la sol�licitud de l'autorització ambiental per 
a l'ampliació d'una activitat extractiva, promoguda per Áridos Uniland, SA 
(pedrera XIPRE), al termes municipals del Masroig i els Guiamets (exp. 
TA20070051). (Pàg. 48632)  
  
Atès que els nostres interessos particulars i associatius es veuen afectats per 
aquest projecte.  
 
.Ens considerem part interessada i per aquest motiu, un cop estudiat el projecte i 
l'estudi d'impacte ambiental que acompanya la sol�licitud d'ampliació d'una 
activitat extractiva promoguda per Áridos Uniland, SA (pedrera XIPRE) als termes 
municipals del Masroig i els Guiamets i contextualitzant aquest projecte en l’espai 
concret en què s’ubica i en el conjunt de la comarca del Priorat,  presentem les 
següents: 

 
 

AL�LEGACIONS: 
 

 
1. PEL QUÈ FA A L'AFECCIÓ SOBRE ELS SISTEMES NATURALS 
 
L'ampliació del projecte suposa la destrucció, en la pràctica totalitat de la 
superfície (4,515 ha), d'hàbitats naturals d'interès comunitari, en concret 
Pinedes mediterrànies (codi 9540), d'acord amb la cartografia del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. PEL QUÈ FA A L'AFECCIÓ SOBRE EL PAISATGE 
 
El Document Informatiu de la Carta de Paisatge del Priorat va ser aprovat 
pel Consell Comarcal del Priorat el dia 1 de febrer de 2006.  
 
El projecte s'ubica en la unitat U16 – Lo Sarraí-Lo Collroig. En el punt 3.3 del 
document (Identificació de les unitats de paisatge) s'afirma el seu valor com a 
espai natural entremig de zones conreades i com a connector ecològic: 
 

Valor socioeconòmic del paisatge: El valor principal d’aquesta unitat és la de fornir un 
espai natural entremig de les zones conreades del pla de Falset i del baix Siurana, 
trencant així la monotonia d’un paisatge homogeni, i convertint-se en un corredor 
biològic entre les muntanyes de la Serra de Llaberi a i el curs del Siurana . 

 



Els Catàlegs de Paisatge del Camp de Tarragona van ser aprovats 
definitivament pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 24 de 
maig de 2010.  
 
D'acord amb el Catàlegs de Paisatge del Camp de Tarragona, el projecte 
d'ampliació de la pedrera s'ubica a la Unitat 12 - Baix Priorat. El document 
descriu el sector d'aquesta manera: 
 

El sector del Sarraí-Coll Roig actua de barrera orogràfica entre el Pla de Falset i el Baix 
Siurana. És una alineació nord-sud de turons boscosos sobre materials triàsics i inclou un 
nombre important de gorgs i estrets, típics del paisatge càrstic. 
(...) 
El sistema Lo Sarraí-Lo Collroig és l’únic pertanyent a l’arc triàsic prioratí que no ha sofert 
incendis rellevants durant els darrers 30 anys. Aquest fet, unit a la migrada activitat 
humana al seu interior, ha permès que el paisatge s’hagi mantingut força estable. 

 

Més endavant, recull la descripció que la Carta de Paisatge del Priorat fa 
d'aquesta zona: 
 

L’alineació orogràfica del Sarraí-Collroig té un valor inqüestionable com a espai 
natural  enmig de les zones conreades del pla de Falset i del baix Siurana, trencant així la 
monotonia d’un paisatge homogeni, i convertint-se en un corredor biològic entre les 
muntanyes de la serra de Llaberia i el curs mitjà d el Siurana . 

 

En l'apartat d'avaluació del paisatge, el document dels catàlegs reitera la 
importància dels valors naturals del sector on es projecta l'ampliació de la 
pedrera: 
 

La serra del Sarraí travessa el Baix Priorat de nord a sud i té una important funció 
connectora entre les muntanyes de la serra de Llabe ria i el curs mitjà del riu 
Siurana . 

 

En l'apartat " Àrees amb valors especials a protegir", se'n destaquen tres en 
aquesta unitat, entre elles, la zona afectada: 
 

Paisatge de cingles i codines de la serra de la Covasanta, el Purroig i lo Sarraí, 
preservant-los d’actuacions agressives i valoritzan t-los . 

 

En l'apartat "Àrees susceptibles d’accions d’ordenació", la fitxa de la unitat fa 
referència a l'activitat extractiva actual de la foma següent: 
 

Activitat extractiva situada entre els Guiamets i el Masroig. Ordenar l’activitat delimitant-
ne l’extensió màxima, regenerant-ne els espais perimetrals i les àrees en  desús i 
integrant-la paisatgísticament . 

 
A partir d'aquests documents es conclou que la zona on es projecta l'ampliació de 
la pedrera té un elevat valor paisatgístic que l'ampliació de l'activitat extractiva 
malmetria de forma molt severa ja que, a més de la deforestació i els canvis 
radicals produïts en el relleu, s'ha de considerar que es produirà al costat de la 
carretera N-420, una via amb un nombre molt gran d'observadors 
 
 
2. PEL QUÈ FA A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 



El document de referència per a l'ordenació del territori és el Pla Territorial 
Parcial del Camp de Tarragona (d'ara endavant PTPCT), aprovat definitivament 
pel Govern de Catalunya el 12 de gener de 2010. 
 
D'acord amb la memòria del PTPCT (punt 4.3.1.3 i plànols d'ordenació), el 
projecte s'ubica en una peça de sòl qualificada pel PTPCT com espai de 
protecció especial, pel seu interès com a connector ecològic (VEGEU EL 
PLÀNOL 1, ADJUNT). La seva descripció és: 
 

20: Lo Sarraí, Collroig i la Tosseta * 
Conjunt muntanyós que sobresurt de la plana agrícola del Priorat. Alguns barrancs amb 
espadats que travessen l’espai, com el barranc dels Molins o el de la Vila, molt abruptes, 
tenen un atractiu paisatgístic rellevant i un excepcional estat de conservació. Conreus 
ben integrats en el paisatge augmenten la biodiversitat de l’espai. Riquesa de fauna, tant 
aus com els  carnívors més habituals dels ambients mediterranis. 

 

La normativa del PTPCT, respecte als espais de protecció especial, afirma en 
l'article 2.7 (Sòl de protecció especial: regulació): 
 

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara 
dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’entén que el sòl de protecció 
especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de 
l’article esmentat, i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edifi cació o 
de transformació de sòl que puguin afectar de forma  clara els valors que motiven la 
protecció especial . 

 
Més endavant, en el mateix article, el punt 6 indica les condicions que han de 
complir els elements d'infraestructures que s'ubiquin en els sòls de protecció 
especial: 
 

6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de 
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han 
d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els 
connectors ecològics , corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni 
natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i cultural (...). 

 
En l'article 2.18 de la normativa del PTPTC s'estableixen les condicions per a 
noves activitats extractives en sòsl de protecció especial: 
 

Article 2.18 
Activitats extractives 
1. El Pla no afecta les activitats extractives autoritzades d’acord amb els procediments i 
condicions establerts per la legislació sectorial vigent. 
2. Es poden autoritzar noves activitats extractives i ampliacions de les ja autoritzades en 
sòl de protecció especial i territorial sempre que no afectin de forma clara i definitiva els 
valors que han motivat la protecció especial o territorial del conjunt de l’espai protegit. 
Aquestes autoritzacions s’han de regir per la normativa vigent relativa a activitats 
extractives en espais naturals protegits i han de tenir en compte les determinacions del 
Pla i les estratègies de desenvolupament urbà i d’infraestructures, en tant que poden ser 
també argument favorable o desfavorable per a determinades ubicacions. En qualsevol 
cas, en la restauració d’aquests espais s’ha de tenir cura de restablir els valors que, en 
cada cas, han motivat la protecció especial. 
3. Les propostes del Pla per a la protecció dels sòls no urbanitzats i del paisatge que 
s’estableixen en els títols II i VI d’aquestes normes seran específicament considerades en 
l’elaboració dels projectes d’explotació i dels programes de restauració, i en els informes 
preceptius corresponents.  



4. Les propostes de noves activitats extractives han de ponderar des de l’anàlisi 
multicriteri del costbenefici els valors naturals, ambientals, agraris i patrimonials enfront 
del valor dels béns miners objecte d’explotació, la disponibilitat i necessitat d’aquests i els 
costos globals del seu transport. Els desenvolupaments urbanístics han de tenir en 
compte les afectacions derivades d’aquestes activitats i evitar possibles conflictes d’usos. 
5. Amb l’objectiu de racionalitzar al màxim des dels punts de vista ambiental, econòmic i 
social l’atorgament de noves autoritzacions d’activitats extractives, s’han de portar a 
terme estudis en l’àmbit de Catalunya sobre previsions de la demanda i sobre la 
localització i condicions d’explotació dels possibles jaciments; de manera especial s’han 
de tenir en compte els acords i els estudis promoguts pel Grup Interdepartamental d’Àrids 
de Catalunya constituït el 7 de juliol de 2004, o per altres dispositius amb la mateixa 
finalitat que es puguin crear en el futur. Amb el mateix objectiu, s’han de portar a terme 
estudis paleontològics i d’altres estudis sectorials que permetin detectar possibles zones 
de restricció. 

 
De tots aquests arguments es pot concloure que: 

• El projecte d'ampliació afectaria de forma clara i contundent els sòl de 
protecció especial anomenat Lo Sarraí, Collroig i la Tosseta, ja que, en 
ocupar la major part de l'amplada d'aquest connector ecològic (VEGEU 
PLÀNOL 2, ADJUNT), destruiria la seva funcionalitat o valor pel qual 
ha estat catalogat. Per tant, la seva aprovació provocaria un 
incompliment flagrant de l'article 2.7 de la normativa del Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 

• A la pràctica, pot considerar-se que el projecte d'ampliació de la pedrera 
afectaria "de forma clara i definitiva els valors que han motivat la 
protecció especial o territorial del conjunt de l’espai protegit", ja que si 
als 34 anys previstos pel projecte d'explotació hi sumem els decennis 
que l'espai tardaria en recuperar la seva funcionalitat original, en una 
zona on la regeneració del bosc és lenta i dificultosa (degut a les 
condicions climàtiques i edàfiques), i tenim en compte que el projecte 
de restauració no restabliria el perfil original dels terrenys, la funció de 
l'espai com a connector ecològic quedaria liquidada de forma definitiva. 
Per tant, la seva aprovació provocaria un incompliment flagrant 
de l'article 2.18 de la normativa del Pla Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona. 

• A més, ni l'EIA ni els documents d'avaluació ambiental no ponderen des 
de l'anàlisi multicriteri els beneficis econònics en front dels perjudicis 
sobre els valors naturals, ambientals, agraris i patrimonials, ni aporten 
estudis en l’àmbit de Catalunya sobre previsions de la demanda i sobre 
la localització i condicions d’explotació dels possibles jaciments, tal com 
estableix l'article 2.18 de la normativa del PTPCT. 

 
 
PER TOT EL QUE S’HA EXPOSAT DEMANEM: 

 

1. Que no s’autoritzi l'ampliació d'una activitat extractiva, promoguda per 
Áridos Uniland, SA (pedrera XIPRE), al termes municipals del Masroig i els 
Guiamets (exp. TA20070051). 

 
 
 
 



Priorat, 16 de juliol de 2010 
 
 
NOM I SIGNATURA 
 
 
 
          
 

 

 

Antoni Sans i Mesalles  - Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada 

Departament de Medi Ambient i Habitatge,  
Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14  
- TARRAGONA - 
 



 

PLÀNOL 1. Ubicació del projecte sobre el plànol d'ordenació del Pla Territorial 
Parcial del Camp de Tarragona. Escala 1:50000 



 

PLÀNOL 2. Àmbit de l'ampliació de la pedrera en relació al sòl de protecció 
especial (verd continu) del Sarraí - Collroig - la Tosseta. Escala 1:20000 


