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III.4.2. Activitats extractives
Segons les bases oficials de cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, a Banyeres del Penedès existeix una activitat extractiva abandonada,
una en actiu i una que està inscrita i no ha iniciat l’activitat.

Taula nº100. Relació d’activitats extractives existents a Banyeres del Penedès
Nom oficial

Empresa titular

Estat actual

Superfície

Material

Saldonera Parilla

Abandonada amb

2,4 ha

Guix

Codi 447-301

grau de recuperació

Activitat no iniciada

1,5 ha

Gresos

Activitat en actiu i

10,85 ha

Graves

baix
San Jaime

Suministros de Arcilla
SA

Antonia

Àrids Catalunya SA

restauració no iniciada
Font: cartografia oficial de referència del DMAH

Popularment a Banyeres l’activitat Antonia es coneix també com la Saldonera i es considera
que pràcticament no està en actiu.

A la figura que apareix a continuació es mostra sobre el territori de Banyeres el conjunt de les
activitats extractives citades anteriorment.

Figura nº71. Cartografia de les activitats extractives de Banyeres del Penedès, segons el
DMAH
La
taca
vermella
correspon a l’extractiva
abandonada amb grau
de recuperació baix.

447-301

La
taca
blava
correspon a l’activitat
“San Jaime” de gresos
que no està iniciada.
La
taca
taronja
correspon a l’extractiva
“Antonia”
de
la
companyia Àrids de
Catalunya,
on
s’extreuen graves i no
ha executat el projecte
de restauració.

447-304

Font. Cartografia DMAH (estaba.mmz i extcata.mmz)
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Fotos nº104 i nº105. Vista de l’activitat Antònia, situada al sud del casc urbà.

Aquesta activitat està relativament propera al nucli dels Boscos del Priorat, i a l’ermita del
Priorat de Banyeres, però la seva configuració, enclotada respecte a aquests espais i
protegides les visuals des del nucli i des del camí asfaltat dels Boscos del Priorat a l’ermita del
Priorat per una mota de terra, permet tenir un impacte paisatgístic relativament assumible i
controlat. Bona part de la cubeta ha estat reblerta amb terres.

Donada l’expansió urbanística prevista en el POUM cap aquest costat del nucli, existeix una
previsió de que l’espai actualment ocupat per la gravera estarà destinat a equipaments –
bàsicament esportius -

de manera que la construcció d’aquests equipaments implicarà la

restauració de l’espai.
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