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MEMÒRIA  
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OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL  

El Pla Especial Urbanístic del Restaurant les Moles d’Ulldecona va ser aprovat per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de 21 de juny de 

2021, i publicat al número 8502 de 15 de setembre de 2021 al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.  

La Modificació Puntual del Pla Especial Urbanístic de Les Moles te per objecte 

complementar la ordenació proposada en el Pla Especial Urbanístic vigent, amb 

petits ajustos motivats pels nous requeriments de la propietat en relació a la 

orientació de la seva proposta de negoci.  

Amb la voluntat de la millora de la seva oferta, la direcció de les Moles ha cregut 

imprescindible vincular els espais de creació i d’I+D amb la nova zona d’aparcament, 

que ja estava prevista en el Pla Especial.  

Varis son els motius que han portat a considerar la necessitat de situar aquest espais 

en aquest nou lloc, desplaçant-los d’on a priori estaven pensats i que era en 

contigüitat a la edificació principal.  

D’una banda la visita dels espais de cuina forma part del “viatge” gastronòmic que 

els restaurants d’aquest nivell proposen; en la actualitat els espais destinats a cuina 

del restaurant, si bé son pràctics a nivell de producció, no estan pensats, ni es 

possible la seva reconversió en uns espais que puguen donar resposta a aquest 

“viatge gastronòmic” al que ens referíem; 

En addició, els processos de creació i els d’investigació i desenvolupament, 

requereixen de certa “distància” i separació de l’activitat diària; en aquest sentit els 

promotors entenen que es imprescindible construir i equipar un espai per poder fer 

aquesta feina, i que si bé ha d’estar separat dels àmbits de producció, no ho ha 

d’estar tant que no permeti l’assistència immediata. 

A l’efecte de fer un espai visitable, i que alhora permeti aquesta separació (no 

llunyana) del dia a dia, es creu que la nova ubicació proposada per aquest ús es la 

idònia; al mateix temps permet integrar la petita construcció existents dels 

comptadors, i amb una construcció semi enterrada, i de mida menuda, no suposarà 

cap  impacte visual, i a la vegada complementarà la nova àrea d’arribada i 

aparcament. 

Aquesta modificació queda explicada en els apartats “Objecte de la modificació” i 

“Proposta Urbanística” de la memòria, i es materialitza en el canvi de la redacció de 

l’article 10 de la Normativa Urbanística, i en el Plànol d’Ordenació Oo2. També 

s’adequa els apartats numèrics del document d’Estudi d’Impacte  i Integració 

Paisatgística, per tal de donar coherència al document, 
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ANTECEDENTS I PLANEJAMENT VIGENT 

La Societat Castell Vidal SL regenta el Restaurant Les Moles d’Ulldecona i es la 
promotora del que anomenarem a partir d’ara Pla Especial Urbanístic Les Moles 
d’Ulldecona. 

L’origen d’aquesta activitat l’hem de fixar es un restaurant situat tocant de la 
carretera d’Ulldecona a La Sènia, i que va ocupar un terreny que anteriorment havia 
acollit una pedrera, en el paratge anomenat “Les Moles”, i que acaba donant nom al 
restaurant. 

L’activitat extractiva del paratge va deixar una marcada empremta a la finca i què, 
volgudament, s’ha aprofitat per dotar d’un teló de fons als jardins, creant un espai 
singular i també justificant la implantació d’una activitat en aquest emplaçament per 
tal de recuperar un espai explotat i que d’altra manera estaria abandonat. 

L’activitat s’inicia amb forma de restaurant “de petit format”, i ha anat creixent 
empentat per, la necessitat de millora del servei i per la seva pròpia supervivència; es 
així com, al servei “tradicional” de restauració, es va afegir el servei de celebració de 
banquets de celebracions, i mes endavant el servei de càtering a domicili.  

 

La ampliació dels serveis oferts va fer necessària l’ampliació d’espais per poder-los 
oferir, i com a conseqüència s‘han anat fent diferents obres d’ampliació que han 
requerit les corresponents llicències d’obra; en estar la activitat emplaçada en el sòl 
no urbanitzable les diferents llicències d’obres han anat precedides de les pertinents 
autoritzacions administratives, el detall de les quals es: 
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Expedient 1998/1009; la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar la sol·licitud 
d’autorització per a  l’ampliació d’un restaurant existent sol·licitada per la societat 
Castell Vidal SL. 

 

Expedient 1999/251; la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar la sol·licitud 
d’autorització per a l’ampliació del menjador del restaurant existent sol·licitada per 
Castell Vidal SL. 
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Expedient 2003/9354; la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va aprovar 
definitivament el projecte en sòl no urbanitzable d’ampliació d’un restaurant existent 
sol·licitada per Castell Vidal SL. 

 

Expedient 2007/26260; la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va emetre 
informe favorable en relació a les obres d’ampliació de cuina i serveis al Restaurant 
Les Moles sol·licitada per Castell Vidal SL 
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Expedient 2015/56741/E; la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, va emetre 
informe favorable en relació a les obres d’ampliació de dos umbracles al restaurant 
Les Moles sol·licitada per Castell Vidal SL. 

Expedient 2015/057543/E; la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, va 
emetre informe favorable en relació a les obres de construcció d’un umbracle i un 
petit magatzem al restaurant Les Moles sol·licitada per Castell Vidal SL, que 
substitueix l’expedient anterior 
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Al 2018, i amb llicència municipal atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 
9 de juny de 2017 amb número d’expedient 2-33-17-41 de l’Ajuntament d’Ulldecona, 
com a complement de l’activitat, es procedeix a l’arranjament d’uns espais exteriors 
procedents de la explotació de la pedrera inicial i que fins aleshores havien quedat 
vacants amb un recobriment de grava; l’operació consisteix en l’ampliació de la zona 
pavimentada ja existent i la creació dues zones temàtiques noves, una destinada a la 
celebració de cerimònies i l’altra destinada a crear uns jardins d’estar mes íntim, i 
lligats a la part final de les celebracions. 

 

A dia d’avui, i encara en creixement de l’activitat, el promotor cerca la renovació i 
potser l’ampliació d’algunes construccions (ja obsoletes), i espais amb la perspectiva 
de millorar el servei  i a la vegada a oferir unes millors condicions de treball al 
personal contractat; per fer aquest nou pas es fa necessari la redacció d’un Pla 
Especial Urbanístic. 

La finca on està situat el restaurant Les Moles està al terme municipal d’Ulldecona, i 
per tant a l’àmbit que es definirà per la redacció del Pla Especial Urbanístic li serà 
d’aplicació el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, que va ser aprovat definitivament 
pel Consell Executiu el 27 de juliol de 2010 i publicat al DOGC número 5696 de 19 
d’agost de 2010. 

D’acord amb les determinacions d’aquest planejament, s’inclou aquest àmbit al 
Sistema d’Espais Oberts com a sòl de protecció preventiva. 

Pel que fa al Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, l’àmbit del que serà el Pla 
Especial Urbanístic es troba dins de la unitat de paisatge Serres del Montsià Godall, 
UP 18. 

I finalment el planejament vigent d’Ulldecona son les Normes Subsidiàries de 
Planejament General aprovades el 15 de juliol de 1992, refoses en un Text refós amb 
aprovació de 6 d’abril de 2005 i publicades el 23 de maig de 2005. 

El territori ordenat per aquest Pla Especial Urbanístic té la classificació, a l’efecte del 
règim jurídic del sòl, de sòl no urbanitzable, clau Nb. 
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OBJECTE I ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

L’objecte del Pla Especial Urbanístic “Les Moles” es definir els paràmetres urbanístics 
i les ordenances reguladores per a l’ordenació de l’activitat actual, i alhora preveure 
la renovació de les construccions existents i planificar els espais necessaris pels 
possibles creixements futurs. 

L’àmbit del Pla Especial Urbanístic “Les Moles” es una finca rústica de 2,63 Ha, del 
terme municipal d’Ulldecona, on havia hagut una explotació de pedra; en l’actualitat, 
aquesta finca, està parcialment ocupada per les instal·lacions del Restaurant Les 
Moles, amb una superfície edificada de 1.697 m2 i està cadastrada al polígon 75, 
parcel·les número 9, 10, 11, 12, 14 i 86, i al polígon 76, parcel·la número 70. La situació 
concreta de la finca es l’encreuament entre les carreteres TV-3315 i TV-3319.  

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

La conveniència de la redacció del Pla Especial es fonamenta en la legislació 
urbanística vigent, això es, 

- el Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 

- el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

- la resolució TES/757/2012, de 20 d’abril, de delegació de competències de la 
persona titular de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en les 
comissions territorials d’Urbanisme i la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona, publicada al DOGC núm. 6117, de 27 d’abril de 2012. 

La oportunitat en la redacció d’aquest pla especial es fonamenta en la voluntat de la 
societat promotora, Castell Vidal SL, de continuar oferint una activitat de restauració, 
que ha esdevingut de gran nivell, en les seves instal·lacions actuals, un entorn 
recuperat d’una antiga activitat extractiva.  

Com ja s’ha dit, al llarg dels anys l’activitat de Castell Vidal SL ha anat creixent i 
ocupant nous espais, fins a la situació actual; ara es fa imprescindible planificar una 
ordenació de la totalitat de l’àmbit, que reconegui les construccions i instal·lacions 
existents, que determini les construccions a substituir, que reguli les noves 
construccions, i que defineixi les noves instal·lacions, a partir d’un reconeixement del 
lloc, i proposant una ordenació que ajudi a preservar el caràcter que li imprimeix el 
fet d’estar emplaçat en una antiga explotació minera.  
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PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ 

El promotor del Pla Especial Urbanístic “Les Moles” es la societat Castell Vidal SL, 
amb NIF B43348374, domicili social a la Carretera d’Ulldecona a la Sènia, Km 2, 
representada per Jeroni Castell Vidal (40920745Y)  

El redactor del Pla Especial Urbanístic “Les Moles” es la societat d’arquitectes 
m6Arquitectura 2003 SLP, amb seu social al Carrer Major, número 6, d’Amposta 
(43870).  

El Pla Especial Urbanístic “Les Moles” es d’iniciativa privada, i es presenta per a la 
seva aprovació a l’Ajuntament d’Ulldecona, que iniciarà la tramitació corresponent 
davant del Departament Territori i Sostenibilitat. 

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI 

El lloc on s’emplaça el Restaurant les Moles, es el terreny que queda atrapat entre la 
carretera TV-3319 i el front del que va ser l’antiga pedrera de “Les Moles”; fruit 
d’aquesta explotació ens trobem una plana artificial que ha estat colonitzada, en 
diferents fases per les instal·lacions del restaurant, situant les edificacions al voltant 
de l’edificació originaria, i utilitzant la resta de terreny, inicialment ja modificat, com 
espais a complementaris (jardins, accessos i aparcaments) de l’activitat; la resta de la 
finca ha quedat per a ús agrícola; a nivell percentual, l’activitat de restauració ocupa 
poc mes de la meitat (53,58 %) de la seva superfície, mentre que la part restant 
(46,42 %) es rústica destinada a l’activitat agrícola de secà. 

L’ús de les finques veïnes de la zona son agrícoles de secà i algun establiment de 
ramaderia en les zones mes planes que conviuen en varies activitats extractives, molt 
properes, en la zona de la Serra. 

La finca es propietat de la societat Castell Vidal SL, i disposa d’accés rodat des de la 
carretera TV-3319 (per dos punts), d’Ulldecona a La Sènia, de subministre elèctric, i 
subministre d’aigua potable; també disposa d’un dipòsit de GLP, i d’una fossa per a la 
recollida dels residus. 

La classificació d’aquest sòl es sòl no urbanitzable, clau Nb d’acord amb el que 
regulen les NNSS de planejament d’Ulldecona. 

OBJECTIUS 

De la explotació antiga de la pedrera sobre aquest paratge, previ a la implantació de 
l’activitat, va quedar una construcció original al costat de la carretera (que 
esdevindrà el germen del restaurant), i una gran explanada que arribava des de la 
mateixa carretera fins al front de la explotació; la resta de la finca quedava amb 
garrofers i oliveres les parts que eren cultivades, i amb rostolls i pedregars la part no 
cultivable de major pendent. 

 A partir d’aquesta construcció històrica, s’ha anat ocupant part de la explanada, en 
continuïtat a la construcció original, amb noves construccions que han ofert els 
espais necessaris per la explotació de l’activitat. Aquests creixements sempre han 
entès i mantingut el front d’explotació de la pedrera, com quelcom a preservar, 
sabent que donava sentit al lloc i que al capdavall es constitueix en un teló de fons 
d’allò que ha de passar al lloc. La posició dels “jardins” han volgut, com si es tractes 
d’una franja de protecció, protegir el front, i a la vegada incorporar-lo com a part de 
la escenografia del lloc. 

Totes aquestes actuacions de colonització del lloc s’han anat fent d’una manera 
intuïtiva, però que s’ha demostrat prou encertada, en tant que s’ha preservat allò que 
fa d’aquest paratge un “lloc” especial. Ara cal preveure els següents moviments des 



 

2001-MOL   Pla Especial Urbanístic Les Moles. Ulldecona. Modificació Puntual. Setembre 2022 13 

de la lectura del lloc, de les construccions i l’activitat existent, i de les necessitats 
futures. 

Dit això, també cal tenir present que l’objectiu principal del  Pla Especial Urbanístic 
“Les Moles” es la continuïtat de l’activitat en aquest indret, tot endreçant i millorant 
les seves instal·lacions per un millor gaudir de la seva clientela; aquest objectiu es vol 
fer actuant en diferents àmbits temàtics. 

Pel que fa a la part de la finca que està destinada a l’activitat, cal fer, 

- un reconeixement de les construccions existents, per determinar aquelles que cal 
preservar i aquelles que cal enderrocar, substituir i/o ampliar, amb un anàlisi de la 
seva dimensió, el seu ús i la seva posició; 

- ordenar el conjunt de les edificacions d’acord amb els criteris de funcionament 
d’aquesta tipologia d’activitat; preveure les instal·lacions de subministre, de 
funcionament i d’evacuació; 

- ordenar el conjunt dels espais lliures d’edificacions d’acord amb els criteris de 
funcionament, i també d’acord amb els criteris d’adaptació paisatgística; cal 
determinar les àrees d’aparcament de vehicles, diferenciant l’aparcament del 
restaurant, de l’aparcament del servei de banquets; cal preveure un lloc de parada 
i maniobra d’autobusos; 

- la reducció/substitució de les zones pavimentades actuals que, en l’actualitat, 
excedeixen el topall establert en l’article 15.12 de les Normes Subsidiàries 
d’Ulldecona.  

- el respecte de l’arbrat existent, compatibilitzant la ordenació proposada amb la 
seva situació actual; en el cas que fora necessari s’estudiarien opcions alternatives 
a l’arrencada de cap exemplar.     

Pel que fa a la part de la finca que no està destinada a l’activitat, cal fer,  

- determinar/definir/diluir la “frontera” entre la part de finca destinada a l’activitat 
i aquesta, 

- possibilitar el conreu de la part “agrícola” de la finca; recuperar les oliveres i els 
garrofers existents, i crear un hort ecològic que subministre producte vegetal a 
l’explotació de la restauració. 

-recuperar una petita edificació existent i transformar-la en un espai de memòria 
del lloc, tot fent una mostra amb les eines recuperades que servien per la 
explotació de la pedrera primitiva. 

PROPOSTA URBANÍSTICA 

La superfície de l’àmbit es de 24.449 m2 (segons amidament cartogràfic), dels quals 
ara, previ a la proposta del Pla Especial, es destinen a l’activitat (construccions, 
aparcaments i jardins) un total de 13.099 m2 (53,58%); d’aquests 1.696 m2 (6,93 % del 
total de la finca) son de superfície ocupada per l’edificació actual; la superfície no 
destinada directament a l’activitat, 11.350 m2 (46,42 %), es bàsicament destinada a 
conreu de secà menys el de mes pendent que es terreny erm. 

La proposta urbanística parteix del reconeixement de l’estat actual, diferenciant tres 
àmbits diferents; el primer, en relació a les construccions existents, el segon en 
relació als espais no construïts però ocupats per l’activitat (jardins, accessos i 
aparcaments), i el darrer envers als espais no ocupats per l’activitat i que tenen un 
caràcter agrícola o rústic;  
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En relació al primer àmbit, el de les construccions existents, distingirem entre les 
edificacions que es volen a mantindré i les que no.  

Les construccions que es volen mantindré son la part antiga del restaurant, les 
actuals instal·lacions de la cuina, l’habitatge ja re-convertit (provisionalment) en 
oficines i vestidors, els serveis higiènics de la carpa, l’umbracle i la caseta agrícola 
existent; aquest dos darrers, umbracle i caseta agrícola estarien lligats funcionalment 
amb els jardins.  

Les edificacions que s’han d’enderrocar son els coberts (bugaderia) i els magatzem 
situats al límit de la propietat, la carpa de les celebracions, els magatzems annexes a 
la carpa, i la caseta de comptadors lligada al transformador de mitja tensió existent; 
aquestes construccions a enderrocar, son construccions lleugeres de baix valor 
econòmic, de caràcter temporal, que ja han complert el seu cicle de vida, i que son 
difícilment reutilitzables o adaptables a una nova ordenació mentre que les que es 
volen conservar son construccions amb cert cost de construcció, la majoria ja 
adaptades/reformades a l’ús al que es destinen i/o en tot cas susceptibles de 
reforma i millora. 

La proposta en aquest primer àmbit es fer una reserva d’espai/volum per a la 
substitució/creixement dels diferents espais construïts que ha de menester l’activitat; 
aquestes noves edificacions es proposen en continuïtat a les construccions existents 
per motius de funcionalitat, buscant la compacitat, enfront de la dispersió de les 
construccions per la finca. 

A l’efecte, es defineix un gàlib edificatori adossat a la construcció existent, i delimitat, 
per una banda, per la distància mínima (3,00 metres) als veïns establerta en les NNSS 
d’Ulldecona (art 15.14.14.4.2.c), per l’altra banda per l’alineació amb la construcció 
existent i el tanca una la línia paral·lela al límit amb la parcel·la veïna. L’alçada màxima 
serà de 7,00 metres (art 15.14.14.4.2.d). 

Aquest gàlib ha de permetre encabir les noves edificacions que han de 
complementar els espais existents, i que han de ser capaces per poder encabir un 
menjador per unes 450 persones (divisible en espais diferents per possibilitar la 
simultaneïtat) equipats amb el seus serveis i offices de preparació del servei, una 
zona d’oficines per a 4/5 persones amb una zona comú i diferents despatxos 
compartits amb la zona de cuina, vestidors per un mínim de 40-50 treballadors 
(plantilla fixa de cuina + personal eventual per a servei en convits de gran format), 
zona de rentat, secat i planxa, i diversos magatzems (de mobiliari, rebost, bodega, 
etc..). Aquestes noves edificacions substitueixen part de les existents, en concret 
662m2, i es preveu una reserva de superfície de 1.452 m2 en gàlib (sense descomptar 
els diferents espais lliures que s’hauran de generar per garantir el correcte 
funcionament i salubritat de la instal·lació); també es fa reserva d’un espai (21,00 m2) 
per la instal·lació d’una estació transformadora, en el supòsit que calgués un augment 
de potència que no pugues absorbir el transformador actual. 

En addició es crea un segon gàlib, de 80 m2, vinculat a l’accés del restaurant i a la 
seva zona d’aparcament, que ha de permetre encabir uns espais creatius i d’I+D. 

Aquestes noves edificacions de serveis respectaran les tipologies i materials 
tradicionals de la zona; es contempla la utilització de murs estucats en blanc o de 
colors terrossos i fusta. També es preveu que siguin construccions en planta baixa i 
que l’alçada no superi les construccions existents. En el pavelló de convits, es cercarà 
una imatge mes assimilable als hivernacles, i per tant es contempla la utilització de 
àmplies zones vidriades. 

Pel que fa al segon àmbit, el dels espais “no construïts” però al servei de l’activitat, es 
proposa mantindré aquelles parts de la ordenació “temàtica” actual (zones de jardins 



 

2001-MOL   Pla Especial Urbanístic Les Moles. Ulldecona. Modificació Puntual. Setembre 2022 15 

diferenciades, zona de cerimònies), ja consolidades en l’actualitat, tot preveient nous 
umbracles i re-ordenar i urbanitzar les zones de circulació rodada i aparcament; 

en aquest sentit es preveurà l’arranjament i ordenació de l’aparcament de vehicles 
vinculat a l’ús de les cerimònies amb la plantació d’arbrers per tal de crear zones 
ombrejades, donar cobertura vegetal a la zona i a la vegada reduir els impactes 
visuals de les parts edificades que es poguessin produir des del flanc de ponent, 
l’arranjament i ordenació de l’aparcament vinculat al restaurant, ocupant una zona, 
ara vacant però mes lligada al restaurant (es preveu un lleuger moviment de terres, 
amb el transplantament d’algun arbre, sense elements “durs” d’urbanització per tal 
de mantenir l’aspecte “camperol” actual) i un lloc de parada i maniobra d’autobusos, 
també vinculat a la celebració de cerimònies que substituirà l’aparcament del 
restaurant actual. 

Es preveu també la construcció de varis nous umbracles, vinculats a la zona 
d’aperitius, al petit escenari i a la zona de cerimònies, i als recorreguts dels cambrers. 
La seva justificació està en la necessitat de crear grans superfícies ombrejades 
davant de la extrema climatologia de l’estiu, a la que cal afegir la necessitat de 
garantir l’èxit de les celebracions en els dies de pluja (pocs, però intensos). La seva 
morfologia ha de ser molt lleugera, seguint el ja construït. 

Paral·lelament es reduirà la superfície pavimentada actual, fent una recerca de nous 
materials que permetin la confortabilitat dels usuaris, la infiltració de l’aigua de pluja 
al subsol, i la naturalització dels espais.  

El tercer àmbit, es la resta de la finca; la voluntat es recuperar l’ús agrícola; a l’efecte, 
es recuperaran i explotaran els arbres de secà existents (garrofers i oliveres), i es 
crearà un hort de productes ecològics per a consum del propi restaurant, amb la 
filosofia de producte ecològic i de km 0. 

El resum de superfícies de la proposta i sabent que l’àmbit es de 24.449 m2 (segons 
amidament cartogràfic), es proposa destinar a l’activitat (construccions, aparcaments 
i jardins) un total de 14.501 m2 (59,31 %); d’aquests es preveu uns gàlib edificatoris de 
2.252 m2 (9,21 % del total de la finca), per a superfície amb possibilitat de ser 
ocupada en edificació tancada i 1.673 m2 (6,84 %) per a superfície amb possibilitat de 
ser ocupada per edificacions obertes tipus umbracles; la superfície no destinada 
directament a l’activitat, serà ara de 9.948 m2 (40,69 %), que continuarà destinada al 
conreu. 

La finca està al costat de la carretera TV-3319 d’Ulldecona a la Sènia, i disposa de dos 
accessos, un a cada banda de l’encreuament amb la carretera TV-3315; l’accés 
principal, el mes proper a Ulldecona, es el que es fa servir habitualment per clients, 
subministradors i personal, va ser construït i arranjat per la Diputació de Tarragona 
en les obres d’adequació de la carretera d’Ulldecona a la Sènia efectuades per 
aquesta administració; l’altre accés s’utilitza de forma eventual per part dels 
propietaris.  

Per altra banda, part de la edificació existent, es troba a l’interior de la zona 
compresa entre la carretera i la línia d’edificació situada a 25 metres d’aquesta (tal i 
com es dibuixa al plànol d’ordenació); nno es preveu en aquesta part de la edificació 
existent, obres de construcció, reconstrucció o d’ampliació, d’acord amb el que es 
regula a la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres de l’Estat; tampoc es 
preveu cap obra d’aquest tipus en cap altra part de l’àmbit del pla especial. 

L’activitat disposa en l’actualitat de subministrament d’aigua potable la xarxa d’aigua 
pública gestionada per l’empresa Sorea. El consum d’aigua anual extret de les 
factures emeses per aquesta companyia es quantifica en 3.719 m3. 
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La instal·lació de sanejament es basa en la recollida dels diferents desguassos, i la 
seva canalització per la xarxa de sanejament, fins a un dipòsit de recollida , que es va 
buidant de forma periòdica. 

En l’actualitat les aigües pluvials que es recullen en coberta s’aboquen directament al 
sòl, confiant en la infiltració pròpia del terreny, que es força elevada en tractar-se 
d’un reblert en la major de la seva superfície; es preveurà una xarxa de recollida de la 
totalitat de les aigües de pluja en coberta, pel seu emmagatzematge i la posterior 
utilització en el rec de  les zones enjardinades. 

El combustible de la cuina es el propà, que s’emmagatzema en un dipòsit superficial 
de 2.450 litres que es veurà afectat per la nova ordenació; la seva nova situació i 
volum anirà en funció del que es determini en els successius projectes constructius a 
redactar que hauran de complir les normatives de seguretats vigents. 

El subministrament elèctric està dimensionat per a 100 kW, tot i que la contractació 
actual es de 65 kW; la companyia de subministrament es FECSA, i el comptador està 
dintre de la parcel·la, així com un petit centre transformador de mitja tensió. Es 
reserva un nou espai per instal·lar una estació transformadora, per al supòsit que el 
transformador de mitja tensió existent de 100 kW no garantís la totalitat del 
subministrament; la seva posició ve justificat per l’arribada de la xarxa de mitja 
tensió, i en un lloc de baixa visibilitat i possibilitat de camuflatge.  

D’acord amb l’informe de Protecció Civil del Departament d’interior, “no es considera 
aquest pla especial una actuació que comporti la generació de riscos amb afectació a la 
capacitat d’autoprotecció, entre d’altres, de les persones”. 

Continuant amb aquest informe, “l’àmbit està afectat per una zona amb perill alt d’incendi 
forestal”, i per tant s’haurà de donar compliment a la normativa sectorial de 
referència, especialment a la Llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció dels 
incendis forestals, en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana.  

En relació a l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya, dir 

què en el tràmit de la corresponent llicència o autorització ambiental es compliran les 
determinacions que d’aquest tràmit se’n deriven, 

què l’empresa promotora complirà les seves obligacions com a productors i 
posseïdors de residus 

què els diferents projectes d’urbanització i d’edificació que es redacten donaran 
compliment a la normativa de la gestió de residus vigent. 

Pel que fa a l’adequació del PEU a la normativa urbanística s’han incorporat al 
redactat i a la documentació gràfica les consideracions efectuades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, i s’ha incorporat a la documentació 
del PEU un estudi econòmic financer. 
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SISTEMA D’ACTUACIÓ. 

Es delimita un únic àmbit d’actuació coincident amb l’àmbit del Pla Especial 
Urbanístic “Les Moles”. 

No es necessària cap reparcel·lació ni de cessió urbanística. 

No es necessària cap tipus d’obra d’urbanització complementaria, tret de les obres 
d’urbanització interiors a la finca que seran objecte dels corresponents projectes 
constructius. 

Es disposarà d’una única etapa d’execució, possibilitant fer les diferents actuacions 
per fases. 

Amposta, setembre de 2022. 

m6 Arquitectura 2003, S. L. P. 
Arquitecte representant: J. Ramon German Rebull.

GERMAN REBULL JOSEP 
RAMON - 40920336R 
2022.09.30 16:12:40 
+02'00'
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NORMATIVA URBANÍSTICA  
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ARTICLE 1.- OBJECTE DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LES MOLES 

Aquest Pla Especial Urbanístic té per objecte l’ordenació de la finca de “Les Moles” al 
terme municipal d’Ulldecona. 

ARTICLE 2.- ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LES MOLES 

L’àmbit objecte de planejament es correspon a la finca on està situat el Restaurant 
Les Moles.  
L’àmbit queda delimitat als plànols corresponents.  

ARTICLE 3.- MARC LEGAL 

Aquest Pla Especial Urbanístic es formula d’acord amb l’establert a l’article 67 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
En tot allò que no estigui previst expressament en aquest Pla Especial Urbanístic, 
seran d’aplicació les determinacions establertes en el Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament d’Ulldecona i en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

ARTICLE 4.- CONTINGUT 

Aquest Pla s’integra dels següents documents: 
A.- Memòria 
B.- Normes Urbanístiques 
C.- Plànols 
D.- Document Ambiental Estratègic 
E.- Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 
F.- Estudi Econòmic i Financer, i Pla d’Etapes 

ARTICLE 5.- VIGÈNCIA 

Aquest instrument, atès que es una disposició administrativa de caràcter general, 
conforme al Text Refós de la Llei d’Urbanisme, té vigència indefinida i serà executiu a 
partir de la reglamentària publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial 
de la Generalitat. Les determinacions d’aquest instrument obligaran tant als 
particulars com a l’Administració pública, de conformitat amb la legislació vigent. 

ARTICLE 6.- MODIFICACIÓ 

Es podrà modificar aquest Pla Especial Urbanístic en els supòsits que estableix la 
Legislació Urbanística vigent. 
Les modificacions hauran de tindre el mateix grau de precisió que aquest Pla i es 
tramitaran seguint les mateixes disposicions que regeixen la seva formulació. 

ARTICLE 7.- INTERPRETACIÓ 

Les determinacions d’aquest Pla i concretament d’aquesta Normativa, s’interpretaran 
en base a aquells criteris que, partint del sentit propi de les seves paraules en relació 
al context, i els antecedents històrics i legislatius, tinguin en compte, principalment el 
seu esperit i finalitat, així com la realitat social del moment en que han de ser 
aplicades. 
En el cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala, 
s’estarà al que consti en els plànols de major detall. 
Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions d’aquest Pla en 
els seus diferents documents, es considerarà vàlida aquella que impliqui mes 
beneficis per al interès públic.  
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ARTICLE 8.- OBLIGATORIETAT 

Tant l’Administració i Organismes Públics, com els particulars estan obligats a 
complir les determinacions d’aquest document i especialment aquesta normativa. 

ARTICLE 9.- ORDENACIÓ 

L’àmbit s’ordena a partir de tres usos diferenciats: 
- les diverses edificacions existents i les proposades 
- les àrees d’accés, d’aparcament i zones enjardinades 
- els terrenys agrícoles. 

Es determina l’àrea on s’ubiquen les construccions existents i la proposta de 
creixement. 
Es determinen les diferents àrees d’accés, de circulació i d’aparcament i les diferents 
àrees de zones enjardinades, i on es poden situar nous umbracles. 
Es determinen els espais que mantenen una caràcter agrícola i rústic. 

ARTICLE 10.- INSTAL·LACIONS 

a) Zona d’edificacions (clau 1) 
 
Es determina l’ocupació màxima de les diverses edificacions existents o 
proposades. L’ocupació màxima de totes les edificacions tancades no 
superarà el 10 % del total de la finca. 
 
Zona d’edificacions existents (clau 1.1) 
Les següents instal·lacions es  consideren edificacions tancades existents 
a conservar i/o restaurar i tenen un sostre assignat: 
- el restaurant, la cuina, l’habitatge, els serveis de la carpa (que formen un 
únic cos edificat, que anomenarem “edifici principal”)  
 - la caseta agrícola existent;  
Mentre que les següents instal·lacions es consideren edificacions existents 
a enderrocar:  
- els coberts (bugaderia) i magatzems situats al límit de la propietat,  
- la carpa de les celebracions,  
- els magatzems annexes a la carpa, 
- i la caseta de comptadors. 

Les condicions d’edificació de l’edifici principal: 
Construcció existent de 688 m2 de superfície construïda de planta baixa i 
planta pis. 
Es permet la seva rehabilitació, sense la modificació del volum actual. 
L’ús admès es el de restauració i els seus usos complementaris. 

Les condicions d’edificació de la caseta agrícola existent son: 
Construcció existent de 33 m2 de superfície construïda de planta baixa. 
Es permet la seva rehabilitació, sense la modificació del volum actual. 
L’ús admès es el de centre d’interpretació de la història del paratge. 

 

Zona d’edificacions proposades (clau 1.2) 
La situació de les noves edificacions tancades es determina en dos gàlibs 
d’ocupació i una superfície màxima en el plànol Oo2 
 

Edificació annexa a la principal (clau 1.2.a) 
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Edifici existent destinat a restauració i usos complementaris de 662 m2 de 
superfície en planta baixa. 
Es permet la substitució de les instal·lacions i la seva ampliació fins a un 
sostre màxim de 1.452 m2 i una ocupació de 1.452 m2. 
 
Les condicions d’edificació de “l’edifici annex al principal” seran: 
Les noves edificacions tindran una alçada màxima de 7,00 metres. 
L’ús admès es el de restauració. Addicionalment es permeten usos 
complementaris lligats a l’activitat principal per encabir el programa 
proposat;  
sense ànim d’exhaustivitat es preuen les següents instal·lacions: 
pavelló per a convits, vestidors personal, oficines i sales de reunions 
personal, bugaderia i planxa, magatzems...  

 

Edificació Espai I+D Creatiu (clau 1.2.b) 

Les condicions d’edificació de l’Espai I+D Creatiu seran: 
Edificació destinada als processos d’investigació i de desenvolupament, i 
als processos creatius de la empresa. 
La seva superfície construïda no excedirà de 80 m2. 
Les noves edificacions tindran una alçada màxima de 3,50 metres. 
L’ús admès es el de restauració i usos complementaris.  

 

b) Zona d’accés, aparcament i enjardinament (clau 2) 
 
La seva superfície es de 12.249 m2 
L’ocupació màxima de totes les edificacions obertes (umbracles) no 
superarà el 7,5 % del total de la finca. 
La situació de les noves edificacions obertes no es determina i dependran 
de la seva lògica funcional. 
En tots els casos es respectarà l’arbrat existent; en el cas que fora 
necessari per raons funcionals l’afectació a algun exemplar d’olivera o 
garrofer existent, s’estudiarien alternatives (transplantament) a la seva 
arrencada. 
Es prohibeix la plantació d’espècies vegetals exòtiques invasores prenent 
com a referència la llista del Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual 
es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 
Es considera edificació oberta existent a conservar l’actual umbracle. 
L’alçada d’aquestes edificacions obertes no superarà els 6,00 metres. 

 
c) Zona agrícola i erms (clau 3) 

 
La seva superfície es de 9.948 m2  
Destinada, els terrenys mes planers a conreu de secà i hort, i els terrenys 
amb mes pendents a erms.  
Es permeten la construcció d’una caseta d’eines vinculada a l’activitat 
agrícola.  
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ARTICLE 11.- TIPUS D’EDIFICACIONS 

Les noves edificacions es subjectaran a les condicions que es determinen en l’article 
15.2 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Ulldecona, com a 
garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge; 
Com a complement d’aquestes determinacions, les edificacions es subjectaran a:  

- en relació als materials d’acabats, aquests hauran de respectar les 
característiques de la zona, amb la utilització de murs estucats de blanc o de 
colors terrossos i fusta; en la construcció del saló de convits es contempla la 
solució vidriada del seu tancament amb vistes als jardins i la pedrera. 
- les cobertes seran planes o amb pendents inferiors al 20% 
- la separació de les noves edificacions a qualsevol límit de la propietat serà de 
la mateixa distància que la seva alçada i amb un mínim de 3,00 metres. 
- l’alçada màxima serà de 7,00 metres corresponents a planta baixa i una planta 
pis. 
- es respectarà l’arbrat agrícola existent, i es prendran les mesures adients per a 
la seva conservació; es permetrà el transplantament dels exemplars que no 
siguin compatibles amb la ordenació proposada. 

ARTICLE 12.- ÚS DE LES EDIFICACIONS 

L’ús principal admès en les edificacions es el de restauració, i com a secundaris tots 
els complementaris per dur a terme l’activitat principal. 
En la resta de la finca es manté l’ús agrícola. 

ARTICLE 13.- ORDENANÇA MEDIAMBIENTAL 

Els projectes d’urbanització i edificació que executin les previsions d’aquest Pla 
Especial s’ajustaran a les mesures correctores que es derivin del Document 
Ambiental Estratègic. 
També, en els projectes d’urbanització i d’edificació que es redacten, s’hauran 
d’assolir els objectius de qualitat acústica d’acord amb la normativa vigent i els 
requeriments  que s’estableixen en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

ARTICLE 14.- RESTES ARQUEOLÒGIQUES 

Tot i que el Pla Especial Les Moles no afecta cap jaciment arqueològic conegut o 
documentat, s’estableix què, si en decurs dels treballs a efectuares posa de manifest 
la existència de restes arqueològiques, s’aturaran les obres en els punts afectats, i no 
es podran continuar fins a la seva completa excavació, documentació i si s’escau 
recuperació d’acord al que disposa la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 

ARTICLE 15-AMBIT DE GESTIÓ 

Es delimita un únic àmbit de gestió coincident amb l’àmbit del Pla Especial Urbanístic 
Les Moles. 
Es disposa d’una única etapa d’execució, possibilitat la seva divisió en diferents fases 
d’obra, en un termini màxim de 10 anys. 

Amposta, setembre de 2022. 

m6 Arquitectura 2003, S. L. P. 
Arquitecte representant: J Ramon German Rebull. 

GERMAN REBULL JOSEP 
RAMON - 40920336R 
2022.09.30 16:13:29 +02'00'
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PLÀNOLS  
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

Io1.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
Io2.- ORTOFOTO I PLANEJAMENT VIGENT 
Io3.- CADASTRE I TOPOGRÀFIC 
Io4.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 











 

2001-MOL   Pla Especial Urbanístic Les Moles. Ulldecona. Modificació Puntual. Setembre 2022 29 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Oo1.-  ESTAT ACTUAL 
Oo2.- PROPOSTA D’ORDENACIÓ 







 

2001-MOL   Pla Especial Urbanístic Les Moles. Ulldecona. Modificació Puntual. Setembre 2022 32 

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

 



 

 

 

Ulldecona 

Maig de 2019 

DOCUMENT AMBIENTAL 
ESTRATÈGIC 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

DEL RESTAURANT “LES MOLES” 



 

 

 



Contingut 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES (Ulldecona) 29 

Contingut 

I. MEMÒRIA ....................................................................................................... 33

1. Dades bàsiques ............................................................................................. 35

2. Introducció ..................................................................................................... 39

2.1. Objecte i àmbit del Pla especial .............................................................................. 39

2.2. Motivació d’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada .............................................................................................................................. 39

3. Abast i contingut del Pla Especial .............................................................. 41

3.1. Oportunitat i conveniència de la proposta .......................................................... 41

3.2. Objectius i determinacions del Pla Especial ....................................................... 41

3.2.1. Objectius ..................................................................................................................... 41

3.2.2. Determinacions ......................................................................................................... 41

3.3. Relació amb altres plans i programes .................................................................. 42

3.3.1. Plans sectorials ........................................................................................................ 42

3.3.2. Plans territorials ....................................................................................................... 42

3.3.2.1. Pla territorial general de Catalunya ................................................................. 42
3.3.2.2.Plans territorials sectorials .................................................................................. 43
3.3.2.3.Plans territorials parcials ...................................................................................... 43
3.3.2.4.Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre ................................................ 45

3.3.3. Plans urbanístics ...................................................................................................... 47

3.3.3.1. Normes subsidiàries de planejament d’Ulldecona ..................................... 47

3.4. Anàlisi d’alternatives i justificació ambiental de l’alternativa seleccionada
48

3.4.1. Condicionants previs ............................................................................................. 48

3.4.2. Alternatives plantejades ...................................................................................... 48

3.4.3. Comparació d’alternatives .................................................................................. 50

3.4.4. Elecció de l’alternativa seleccionada .............................................................. 54

3.5. Descripció del contingut del Pla especial ........................................................... 54

3.5.1. Descripció de la proposta ................................................................................... 54

3.5.2. Proposta d’ordenació ............................................................................................ 55

3.5.3. Quadre de superfícies resultant del Pla especial ....................................... 56

4. Caracterització de la situació del medi ambient prèvia al
desenvolupament del pla .................................................................................... 59

4.1. Descripció general de l’àmbit d’estudi ................................................................. 59

4.2. Caracterització general de la situació actual de l’àmbit d’estudi ............... 61

4.2.1. Medi físic ..................................................................................................................... 65

4.2.1.1. Aire i factors climàtics .......................................................................................... 65
4.2.1.2. Sòl i subsòl ................................................................................................................. 69



 

30 

 

 

4.2.2. Biodiversitat ............................................................................................................... 71

4.2.2.1. Vegetació .................................................................................................................... 71
4.2.2.2.Flora i fauna ............................................................................................................... 72

4.2.3. Medi socioeconòmic ............................................................................................... 73

4.2.3.1. Activitat econòmica ............................................................................................... 73

4.2.4. Paisatge ....................................................................................................................... 74

4.3. Resum del diagnosi ambiental i dels elements ambientalment significatius
 76

5. Efectes ambientals ....................................................................................... 78

5.1. Identificació i avaluació des efectes ambientals previsibles ........................ 78

6. Mesures preventives, correctores i compensatòries ............................... 83

7. Seguiment ambiental del pla ...................................................................... 89

8. Síntesis i conclusions ..................................................................................... 91

 

II. ANNEXOS

Annex 1. Annex fotogràfic

Annex 2. Plànols del Pla especial

III. MAPES

1. Àmbit del Pla Especial

2. Elements d’interès territorial
 

ÍNDEX DE TAULES 

Taula 1. Taula de comparació d’alternatives ............................................................... 50

Taula 2. Condicionants territorials .................................................................................. 62

Taula 3. Zonificació acústica del territori .................................................................... 68
 

ÍNDEX DE FIGURES 

Figura 1. Situació ................................................................................................................... 36

Figura 2. Mapa topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament ............................. 37

Figura 3. Emplaçament de l’àmbit del Pla Especial sobre el PTPTE ................ 45

Figura 4. Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre .......................................... 46

Figura 5. Proposta d’ordenació. Alternativa única .................................................. 49

Figura 6. Superfícies de l’estat actual ........................................................................... 56

Figura 7. Superfícies resultants del Pla Especial ...................................................... 56

Figura 8. Entorn de l’emplaçament ................................................................................ 60

Figura 9. Vista d’ocell de l’entorn de l’emplaçament ............................................... 61

Figura 10. Zonificació segons la protecció envers la contaminació lluminosa
 ....................................................................................................................................................... 67

Figura 11. Geomorfologia de l’àmbit del Pla Especial .............................................. 69



 

 

Contingut 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES (Ulldecona) 31 
 

Figura 12. Mapa de cobertes del sòl ............................................................................... 72

Figura 13. Activitats extractives ....................................................................................... 73

Figura 14. Superfícies resultants del Pla Especial ...................................................... 91

 

 



 

32 

 

 

 



 

 

I. MEMÒRIA 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES (Ulldecona) 33 
 

I. MEMÒRIA 
 

 



 

34 

 

 

 

 





 

36 

 

 

Figura 1. Situació 

 



 

 

1. Dades bàsiques 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES (Ulldecona) 37 
 

Figura 2. Mapa topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament 

 



 

38 

 

 

 

 



 

 

2. Introducció 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES (Ulldecona) 39 
 

2. Introducció 

2.1. Objecte i àmbit del Pla especial 
L’objecte del present document ambiental estratègic és l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada del Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES d’Ulldecona, que preveu 
l’ampliació i remodelació de les instal·lacions actuals i planificar els espais necessaris per a 
possibles creixements futurs. 

Les actuacions es plantegen sobre la mateixa superfície construïda, annexes a les mateixes 
o bé dins els límits de les parcel·les propietat del promotor. Aquestes parcel·les es troben 
sòl no urbanitzable clau Nb segons les Normes Subsidiàries d’Ordenació Urbana d’Ulldecona, 
i en sòl lliure de protecció preventiva agrícola de secà i erms segons el Pla Territorial Parcial 
de les Terres de l’Ebre. 

La superfície construïda actual és de 1.697 m2 i amb la remodelació i ampliació prevista 
s’assolirà una superfície construïda de 3.925 m2. 

L’àmbit del Pla especial ocupa una superfície total de 24.449 m2 (veure mapa 1). 

2.2. Motivació d’aplicació del procediment d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada 

L’avaluació ambiental del planejament urbanístic està regulada pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, per la Llei 21/2013 de 9 de desembre. 
d’avaluació ambiental, i per la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

Mentre no s’adapti la Llei 6/2009 a la normativa estatal de la Llei 21/2013, són vigents les 
prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiuen la normativa bàsica, d’acord amb la 
regulació de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol. 

En el cas del Pla Especial Urbanístic del restaurant LES MOLES, segons la Disposició 
addicional vuitena de la Llei 16/2015 la motivació de l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada es justifica en el següent article: 

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les 
regles següents:  

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable 
no inclosos en l’apartat tercer de la lletra ”a” en el cas que desenvolupin planejament 
urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat 
ambientalment si aquest ho determina. 

L’article 29 de la Llei 21/2013 regula la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica 
simplificada i estableix el següent: 

1. Dins el procediment substantiu d'adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha 
de presentar davant l'òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la 
legislació sectorial, una sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica simplificada, 
acompanyada de l'esborrany del pla o programa i d'un document ambiental estratègic que 
ha de contenir, almenys, la següent informació: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L'abast i contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnica i 
ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o 
programa en l'àmbit territorial afectat. 
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e) Els efectes ambientals previsibles i, si escau, la seva quantificació. 

f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

g) La motivació de l'aplicació del procediment d'avaluació ambiental estratègica 
simplificada. 

h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades. 

i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura del possible, corregir qualsevol 
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa, tenint en 
compte el canvi climàtic. 

j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 

El present document correspon al Document ambiental estratègic necessari per a la 
sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica simplificada del Pla especial urbanístic 
del restaurant LES MOLES d’Ulldecona. 
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3. Abast i contingut del Pla Especial 

3.1. Oportunitat i conveniència de la proposta 
El restaurant LES MOLES es va inaugurar l’any 1992. En el decurs dels anys ha estat distingit 
amb diversos reconeixements i, finalment, el novembre de 2013 va aconseguir una estrella 
Michelin. 

La ubicació del restaurant coincideix amb la primera pedrera d’Ulldecona on es feien les 
pedres per als molins – moles -. La superfície construïda actualment és de 1.697 m2 i amb la 
remodelació i ampliació prevista s’assolirà una superfície construïda en torn als 3.925 m2. 

La oportunitat en la redacció d’aquest pla especial es fonamenta en la voluntat de la societat 
promotora, Castell Vidal SL, de continuar oferint una activitat de restauració, que ha 
esdevingut de gran nivell, en un entorn recuperat de l’antiga activitat extractiva. Al llarg dels 
anys l’activitat de Castell Vidal SL ha anat creixent i ocupant nous espais, fins a la situació 
actual; ara es fa imprescindible planificar una ordenació de la totalitat de l’àmbit, que 
reconegui les construccions i instal·lacions existents, que determini les construccions a 
substituir, que reguli les noves construccions, i que defineixi les noves instal·lacions, a partir 
d’un reconeixement del lloc, i proposant una ordenació que ajudi a preservar el caràcter que 
li imprimeix el fet d’estar emplaçat en una antiga pedrera. 

3.2. Objectius i determinacions del Pla Especial 

3.2.1. Objectius 

El principal objectiu del Pla especial és possibilitar la remodelació i ampliació de la superfície 
construïda actual dins l’àmbit del restaurant Les Moles d’Ulldecona, per tal de satisfer les 
necessitats de desenvolupament i millora de l’activitat econòmica que s’hi duu a terme. 

De l’explotació antiga de la pedrera sobre aquest paratge, previ a la implantació de 
l’activitat, va quedar una construcció original al costat de la carretera (que esdevindrà el 
germen del restaurant), i una gran explanada que arribava fins al front de la explotació; la 
resta de la finca quedava amb garrofers i oliveres les parts que eren cultivades, i amb rostolls 
i pedregars la part no cultivable de major pendent, alienes a la transformació. A partir 
d’aquesta construcció històrica, s’ha anat ocupant part de la explanada, en continuïtat a la 
construcció original, per anar ampliant amb noves construccions els espais necessaris per la 
explotació de l’activitat.  

Aquests creixements sempre han entès i mantingut el front d’explotació de la pedrera, com 
quelcom a preservar, com aquella cosa que donava sentit al lloc i que es constitueix en el 
teló de fons d’allò que ha de passar al lloc, i per tant no s’hi han acostat. La posició dels 
“jardins” han volgut, com si es tractés d’una franja de protecció, preservar el front, i a la 
vegada incorporar-lo com a part de la escenografia del lloc. 

Totes aquestes actuacions de colonització del lloc s’han anat fent d’una manera intuïtiva, 
però encertada, en tant que han preservat allò que fa d’aquest paratge un “lloc” especial. 
Ara cal preveure els següents moviments des de la lectura del lloc, de les construccions i 
l’activitat existent, i de les necessitats futures.  

L’objectiu principal del Pla Especial Urbanístic “Les Moles” és la continuïtat de l’activitat en 
aquest indret, tot endreçant i millorant les seves instal·lacions per un millor gaudir de la seva 
clientela; aquest objectiu es vol fer actuant en diferents àmbits temàtics. 

3.2.2. Determinacions 

Per tal d’assolir l’objectiu esmentat al punt anterior, s’estableixen les determinacions 
següents: 

Pel que fa a la part de la finca que està destinada a l’activitat: 
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un reconeixement de les construccions existents, per determinar aquelles que cal 
preservar i aquelles que cal enderrocar, substituir i/o ampliar, amb un anàlisi de la 
seva dimensió, el seu ús i la seva posició; 

ordenar el conjunt de les edificacions d’acord amb els criteris de funcionament 
d’aquesta tipologia d’activitat; preveure les instal·lacions de subministrament, de 
funcionament i d’evacuació; 

ordenar el conjunt dels espais lliures d’edificacions d’acord amb els criteris de 
funcionament, i també d’acord amb els criteris d’adaptació paisatgística; cal 
determinar les àrees d’aparcament de vehicles, diferenciant l’aparcament del 
restaurant, de l’aparcament del servei de banquets; cal preveure un lloc de parada i 
maniobra d’autobusos;  

Pel que fa a la part de la finca que no està destinada a l’activitat: 

determinar/definir/diluir la “frontera” entre la part de finca destinada a l’activitat i 
aquesta; 

possibilitar el conreu de la part “agrícola” de la finca; recuperar les oliveres i els 
garrofers existents, i crear un hort ecològic que subministrament de producte vegetal 
a l’explotació de la restauració. 

recuperar una petita edificació existent i transformar-la en un espai de memòria del 
lloc, tot fent una mostra amb les eines recuperades que servien per la seva 
explotació. 

3.3. Relació amb altres plans i programes 
Tot seguit es descriuen els plans i programes de rang superior que poden tenir afectacions 
sobre el Pla especial avaluat. 

3.3.1. Plans sectorials 

No hi ha cap Pla sectorial aplicable. 

3.3.2. Plans territorials 

3.3.2.1. Pla territorial general de Catalunya 

D’acord amb la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de 
Catalunya, “el Pla territorial general ha d’esser l’instrument que defineixi els objectius 
d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada ha d’esser el marc 
orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les condicions 
adequades per atreure l’activitat adequada als espais territorials idonis i per aconseguir que 
els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants 
independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’esser també l’instrument que 
defineixi els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, 
l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient”. 

El Pla territorial general té per àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya. Als efectes del 
que estableix l'article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, el Pla 
consta de 8 àmbits funcionals de planificació. 

Les propostes i les determinacions del Pla territorial general es concreten mitjançant els 
plans territorials parcials. 

L’àmbit del Pla especial que avalua el present document ambiental estratègic forma part de 
l’àmbit de les terres de l’Ebre, i les propostes i determinacions per aquest àmbit es regulen 
mitjançant el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre (veure apartat 3.3.2.3.1). 



 

 

3. Abast i contingut del Pla Especial 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Pla especial urbanístic del restaurant LES MOLES d’Ulldecona 43 
 

3.3.2.2. Plans territorials sectorials 

3.3.2.2.1. Pla d’espais d'interès natural (PEIN) 

D’acord amb l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el PEIN és un 
instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial i s'equipara a 
amb els altres instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial. 

El Pla va ser aprovat amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 
d'espais d'interès natural. Posteriorment, s'han aprovat, per decret, modificacions puntuals 
de les normes i dels límits com també ampliacions o incorporacions de nous espais. 

L’àmbit del Pla Especial no afecta cap espai natural protegit. L’espai més proper es 
correspon al PEIN Serra de Godall, a poc més d’1,5 km de distància al nord.  

3.3.2.3. Plans territorials parcials 

3.3.2.3.1. Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 

En data 27 de juliol de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla 
territorial parcial de les Terres de l’Ebre (PTPTE) i es va publicar al DOGC de 19 d’agost de 
2010. 

El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat territorial: els espais 
oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

Segons la cartografia del pla, l’àmbit del Pla Especial se situa en el sistema d’espais oberts, 
dins la categoria de sòl de protecció preventiva (veure figura següent). 

D’acord amb l’article 2.10 de les normes del pla, el sòl de protecció preventiva comprèn els 
sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat 
considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir 
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada 
assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. 

El Pla també preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada 
nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de 
valor estratègic general i d’especial interès per al territori. 

L’article 2.11 regula el sòl de protecció preventiva, i estableix, entre altres aspectes, que el 
sòl de protecció preventiva que mantingui la classificació de sòl no urbanitzable continua 
subjecte a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que 
estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de 
planejament urbanístic, si escau. Sense perjudici de les restriccions específiques per a 
determinades àrees establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal o altres 
instruments urbanístics, cal considerar, en general, el sòl de protecció preventiva com una 
opció preferent davant de la del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en 
sòl no urbanitzable. 

L’article 2.15 sobre edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts 
estableix, en el punt 1 que les edificacions i instal·lacions legalment implantades que s’ajustin 
als supòsits d’usos permesos en sòl no urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es 
compleixen els requisits del planejament urbanístic general a què estiguin subjectes i a les 
determinacions que estableixen el Pla i la legislació urbanística, com també la legislació 
sectorial aplicable. 

En el punt 6.a de l’article 2.15 hi diu que les edificacions i instal·lacions existents en sòl no 
urbanitzable separades dels nuclis urbans han de romandre en aquesta situació si no hi ha 
raons d’interès general que en motivin la classificació com a sòl urbà o urbanitzable. Es 
considera un factor molt negatiu la consolidació de petites peces de sòl urbà o urbanitzable 
disseminades pel territori, que contribueixen a donar carta de naturalesa a la dispersió de 
les implantacions. Mentre que el 6.c especifica que quan es justifiqui que una activitat 
separada de l’àrea urbana té un interès especial en termes econòmics i de llocs de treball, 
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unes perspectives de creixement futur que es consideren desitjables i una localització 
acceptable, se’n pot admetre la classificació com a sòl urbà o urbanitzable d’ús industrial o 
terciari, segons l’activitat, en parcel·la única amb possibilitats d’ampliació. En aquest supòsit, 
la superfície d’ampliació no computa dins l’extensió urbana corresponent a l’aplicació de les 
estratègies que el Pla assenyala als nuclis propers. 

A la Disposició Transitòria Segona. Plans especials en sòl no urbanitzable s’hi indica el 
següent: 

2. En el cas de plans d’ordenació urbanística municipal de menys de 15 anys d’antiguitat en 
la data d’aprovació del Pla territorial, que preveiessin mitjançant plans especials o projectes 
urbanístics d’actuacions específiques la implantació d’usos en localitzacions determinades 
del sòl no urbanitzable s’ha de procedir de la manera següent:  

b) En cas que es tracti d’usos d’interès preferentment privat, per a l’aprovació del pla 
especial urbanístic o el projecte de l’actuació específica cal valorar el grau d’inserció de la 
proposta en el sistema d’espais oberts del Pla territorial i no han de ser aprovats aquells que 
comportin contradiccions importants amb aquest degudes a la dimensió o visibilitat de 
l’actuació. 

Finalment, a les Directrius del Paisatge, article 2.6 Construccions aïllades es determina el 
següent: 

1. Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties 
d’autorització de les noves edificacions, construccions o instal·lacions aïllades en el territori, 
tant d’aquelles que es poden admetre en sòl no urbanitzable com aquelles que ocupin 
parcel·les aïllades de sòl urbà. 

3. Tots els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades han d’incorporar 
un estudi d’impacte i integració paisatgística. 

El restaurant LES MOLES s’ubica en sòl de protecció preventiva. Per tant, d’acord amb tot 
l’exposat, la remodelació i ampliació proposada és compatible amb el Pla Territorial de les 
Terres de l’Ebre. 
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Figura 3. Emplaçament de l’àmbit del Pla Especial sobre el PTPTE 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 

3.3.2.4. Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre 

En data 16 de juliol de 2010 va ser aprovat definitivament el Catàleg del paisatge de les 
Terres de l’Ebre. 

D’acord amb aquest instrument, l’àmbit del Pla especial se situa a la unitat del paisatge 
número 18, Serres del Montsià - Godall. L’emplaçament es troba al peu de la carretera de la 
Sènia en el context d’una antiga pedrera i envoltat d’àrees de cultiu d’olivera i cobertura 
vegetal conformada per una brolla amb exemplars arboris de garrofers i olivera però amb 
dominància arbustiva de llentiscle, estepa i romaní. 
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Figura 4. Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre 
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El restaurant LES MOLES és un conjunt edificat existent visible des de la carretera TV-3319 
emplaçat a l’interior d’una antiga pedrera ja inactiva. Prop de l’àmbit del restaurant s’hi 
troben altres activitats extractives actualment en actiu. Les més properes es localitzen a poc 
menys de 200 metres a l’est del restaurant. 

El mirador o punt d’observació destacat més proper, segons el Catàleg, a banda de la 
mateixa carretera TV-3319, és el Castell d’Ulldecona localitzat a 1,26 km de distància en 
direcció sud-est. El Catàleg no destaca altres elements d’interès paisatgístic propers, com 
ara itineraris o singularitats més enllà dels mateixos conreus d’olivera i la presència de 
marges de pedra seca. 

El Catàleg inclou els següents objectius de qualitat aplicables al Pla Especial: 

“  Garantir l’existència d’uns paisatges naturals que combinin el respecte per l’evolució 
i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni agrícola i històric dels valors 
culturals associats a aquest paisatge.” 

“  - Vetllar pel manteniment de les àrees agrícoles de secà que envolten o es troben 
enclavades als espais protegits.” 

“  Dotar d’un contingut i significació territorial i paisatgística els elements del patrimoni 
històric vinculats a construccions defensives, religioses i productives.” 

S’ha redactat el corresponent l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la instal·lació 
projectada. Aquest es troba annex a la documentació del Pla especial. 

3.3.3. Plans urbanístics 

3.3.3.1. Normes subsidiàries de planejament d’Ulldecona 

El restaurant LES MOLES se situa al terme municipal d’Ulldecona (Montsià). El planejament 
urbanístic municipal vigent són les normes subsidiàries de planejament aprovades el 6 
d’octubre de 2005 (text refós de les normes subsidiàries de planejament). 

D’acord amb les normes, el restaurant s’ubica en sòl no urbanitzable àrea comú (clau Nb). 

A l’article 15.2. Usos incompatibles, s’hi indica que són usos incompatibles de caràcter 
general en la totalitat del sòl no urbanitzable d) Hoteler, excepte càmping i restaurants. 

L’article 15.11.1.8 Nivell Nb Parcel·les de 50.000 m2 comprèn la zona situada entre 
l’autopista Barcelona València, el Montsià i que va des de Vinaròs als Freginals i la zona 
situada juntament Serra Grossa i que es trobin en una altura superior a 150 m. sobre el nivell 
del mar. 

L’article 15.11.1.6 Adequació de l’edificació a l’entorn especifica: 

1. A fi d’aconseguir una perfecta integració de les construccions a l’entorn i en el paisatge, 
els materials d’acabats, cobertes, incloent rematades, tipus de xemeneies, ràfecs, etc., 
hauran de respectar les característiques de la zona en qüestió; a aquest efecte s’estableixen 
les següents pautes constructives:  

a) S’utilitzaran en els acabats de façana i coberta qualsevol material les característiques 
cromàtiques del qual i teixidura no produeixin efectes discordants a l’entorn natural i 
paisatge.  

b) S’evitaran els dipòsits d’aigua vistos, o altres sortints amb material de coberta diferent al 
de la pròpia coberta. Qualsevol solució adoptada fora d’aquestes pautes comporta la 
necessitat de justificar en una memòria la incidència dels materials utilitzats a l’entorn que 
s’insereixen, incloent estudis gràfics i cromàtics de l’habitatge que es projecta i el seu entorn.  

2. A fi que l’adequació de la finca al nou ús que es destina no introdueixi elements estranys 
i contradictoris amb l’entorn que s’emplaça, s’estableixen les següents mesures:  

a) Es prohibeixen els tancaments de tanques amb materials d’obra opacs, d’altura superior 
a 0,80 m, a excepció dels límits amb vies de circulació ràpida i amb les línies de ferrocarril, 
podrà augmentar-se aquesta altura amb tanca metàl·lica calada fins a 3,00 metres.  
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b) A la zona que existeixi arbrat, les edificacions es realitzaran de manera que subsisteixi la 
major part possible que aquest, per a la qual cosa en els plans i memòria del projecte 
s’especificarà la situació de l’arbrat i les mesures preses per a la seva protecció.  

c) Es prohibeix una pavimentació del sòl no edificat superior al 20% del total de la superfície 
construïda. A efectes d’aquesta norma quedaran comptabilitzades com zones pavimentades 
tota mena de porxo, piscines, etc.  

d) Les edificacions guardaran una distància a eix de camins mínima de 10 m, i 3m a límits.  

e) La instal·lació de tancs o dipòsits deurà fer-se de manera que no siguin visibles des de 
qualsevol punt exterior de la finca en qüestió.  

3. A fi d’evitar que l’abocament de les aigües residuals i escombraries dels habitatges, 
contaminin el subsòl, cal que cada habitatge compti amb un sistema de tractament dels 
esmentats residus. Amb aquesta finalitat s’inclourà en la sol·licitud de llicència l’explicació 
del sistema adoptat, la seva localització i funcionament. 

D’acord amb tot l’exposat, la remodelació i ampliació del restaurant LES MOLES és 
compatible amb les normes subsidiàries de planejament d’Ulldecona. Tanmateix, d’acord 
amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, article 6.b.segon resta subjecte a 
l’aprovació del pla especial urbanístic objecte del present document ambiental estratègic. 

3.4. Anàlisi d’alternatives i justificació ambiental de l’alternativa 
seleccionada 

3.4.1. Condicionants previs 

Per a la definició d’alternatives, a part de l’alternativa 0 (o de no actuació), l’equip redactor 
ha tingut en compte les següents consideracions: 

El restaurant LES MOLES consta d’un conjunt edificat ja existent i desenvolupa una 
activitat en ple funcionament per la qual cosa tota remodelació i ampliació viable 
només es pot plantejar en el si de l’emplaçament actual. 

No existeix cap incompatibilitat urbanística ni de qualsevol altre tipologia (de cap 
organisme sectorial), per al manteniment, ampliació i remodelació de les 
instal·lacions i pel desenvolupament de l’activitat en l’emplaçament actual. 

L’espai on s’ubica el restaurant LES MOLES correspon a una antiga pedrera per la 
qual cosa ja es tracta d’un entorn prèviament alterat i sense valors ambientals 
destacables; tanmateix l’essència de l’antiga activitat extractiva s’ha integrat en la 
conformació de l’entorn de l’activitat de restauració actual i es vol mantenir en el 
desenvolupament futur en tant que element distintiu i particular. 

Les necessitats expressades pel promotor es limiten a poder substituir i renovar 
elements ja existents i disposar de nous espais que facilitin la gestió i funcionament 
de l’activitat. 

En conseqüència, no es plantegen alternatives d’ubicació – perquè el restaurant ja és 
existent i es troba en funcionament –, ni d’ordenació – entenent que les propostes de 
remodelació i ampliació són ajustades a les necessitats de l’activitat i racionals pel 
que fa el consum de sòl, circumscrit a les parcel·les propietat del promotor. 

3.4.2. Alternatives plantejades 

Així doncs, les alternatives efectives que es consideren en el marc del present document són 
les següents: 

Alternativa 0 (o de no actuació) 

Es valora l’alternativa 0, o de no actuació, que consisteix en no dur a terme cap remodelació 
ni ampliació de les instal·lacions actuals del restaurant LES MOLES.  
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Aquesta opció suposa no permetre que l’activitat econòmica que es duu a terme en 
l’actualitat pugui millorar o adaptar-se a noves necessitats i, per tant, limitar o condicionar 
la seva viabilitat futura. 

Un cop plantejada l’alternativa 0, o de no actuació, es proposa una alternativa única. 

Alternativa 1 

Es proposa com a alternativa 1 i única la remodelació i ampliació a partir de les 
instal·lacions existents en l’àmbit del restaurant LES MOLES en tant que suposa l’opció 
més viable tècnica, econòmica i ambientalment. Es planteja una ampliació fins a uns  
3.925 m2 respecte dels 1.697 m2 construïts actuals per tal de poder d’actualitzar i encabir 
un seguit d’espais necessaris per a la gestió i funcionament de l’activitat. 

A continuació es mostra la figura amb la proposta d’ordenació de l’alternativa 1 plantejada 
(a l’annex 2 s’adjunten els plànols de la situació actual i l’ordenació proposada): 

Figura 5. Proposta d’ordenació. Alternativa única  

 

Font: Plànol Oo2 Proposta d’ordenació, del Pla especial urbanístic del Restaurant “Les Moles” 



 

 

3.4.3. Comparació d’alternatives 

A continuació s’ha elaborat una taula per poder valorar la incidència ambiental, en aquest cas, de l’alternativa única considerada per a la remodelació 
i ampliació del restaurant LES MOLES d’Ulldecona. Per als diferents vectors del medi considerats (medi físic, biodiversitat, medi socioeconòmic, 
paisatge i riscos) s’ha considerat una incidència ambiental, que s’ha classificat segons la gradació indicada en l’encapçalament de la taula, 
representada amb la corresponent coloració:  

Taula 1. Taula de comparació d’alternatives  
 

Positiva     Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte 
Incidència 

alternativa única 
Observacions / comentaris  

F
ís

ic
 

Aire i factors 
climàtics  

Contaminació 
atmosfèrica 

Lleu 
Incidència lleu durant les obres de remodelació i ampliació per possible aixecament de 
pols i partícules, tot i que es tractaria d’un fenomen molt puntual i temporal i, en qualsevol 
cas, poc significatiu atès que l’àmbit del restaurant està allunyat de nuclis habitats. 

Contaminació lumínica Nul·la 
No es preveu que la remodelació i ampliació prevista suposi canvis respecte de la situació 
actual. L’àmbit se situa dins una zona E2 Protecció alta en relació a la protecció envers la 
contaminació lluminosa. 

Contaminació acústica Lleu 

Incidència lleu durant les obres de remodelació i ampliació per possible increment acústic, 
tot i que es tractaria d’un fenomen molt puntual i temporal i, en qualsevol cas, poc 
significatiu atès que l’àmbit del restaurant està allunyat de nuclis habitats i adjacent a la 
carretera TV-3319. 

Canvi climàtic Canvi climàtic Nul·la No es preveu cap canvi respecte de la situació actual. 

Sòl i subsòl  

Geomorfologia  Lleu 

No es preveu que la remodelació i ampliació prevista suposi canvis respecte de la situació 
actual a excepció de l’entorn que es vol recuperar com a hort per tal de proveir el 
restaurant de productes agrícoles. No obstant, la necessitat d’anivellament de cotes per a 
aquest objectiu no es preveu de gran magnitud ja que actualment ja presenta un perfil 
força suau. 

Litologia Nul·la No es preveuen actuacions que suposin canvis en la litologia de l’àmbit. 

Elements d’interès 
geològic 

Nul·la No s’afecten elements del patrimoni arqueològic.  

F
í

si c Aigua  Hidrologia superficial Nul·la L’àmbit no afecta cap llera ni se situa propera de cap curs fluvial, torrent o barranc. 
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Positiva     Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte 
Incidència 

alternativa única 
Observacions / comentaris  

Hidrologia subterrània Nul·la 
L’àmbit del restaurant se situa sobre l’Aqüífer de les calcàries mesozoiques del Montsià. 
No es preveu que les obres de remodelació i ampliació incideixin sobre el nivell aqüífer. 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
t 

Vegetació 
Cobertura vegetal 
actual 

Nul·la 

No es preveu cap incidència ja que les actuacions es plantegen sobre elements construïts 
i en un entorn ja artificialitzat. La cobertura vegetal es limita a l’enjardinament de l’entorn 
del restaurant i sobre el front d’explotació de l’antiga pedrera on perdura una cobertura 
de brolla i exemplars d’oliveres i garrofers que no es veuran afectats pel desenvolupament 
del Pla Especial.  

Fauna i flora 

Hàbitats faunístics i 
principals espècies 
presents  

Nul·la 
No es preveu cap incidència ja que les actuacions es plantegen sobre elements construïts 
i en un entorn ja artificialitzat. Les espècies faunístiques presents són les pròpies d’entorns 
rurals amb cert component antropitzat. 

Especies amenaçades i 
d’especial interès 

Nul·la No s’afecten Àrees d’Interès Florístic o Faunístic.  

Avifauna  Nul·la 
L’àmbit queda inclòs dins les Zones de protecció per avifauna per reduir riscos 
d’electrocució, tot i que l’ordenació proposada no suposa canvis respecte de la situació 
actual en aquest aspecte i no es preveu cap incidència destacable en aquest sentit. 

Espais 
naturals i 
protegits 

Sistema d’espais 
naturals protegits 
(ENPE, PEIN i XN2000) 

Nul·la No s’afecten espais naturals protegits.  

Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC) 

Nul·la 

No s’afecten Hàbitats d’Interès Comunitari. L’HIC més proper identificat correspon a l’HIC 
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics, que es desenvolupa al sud de l’espai 
construït de l’àmbit del restaurant, ocupant els terrenys de major pendent i que no variaran 
amb l’ordenació proposada.. 

Altres figures Nul·la No s’afecten altres figures de protecció o interès natural. 

S
o

c
io

e
c
o

n
ò

m
ic

 

Població  

Municipis presents en 
l’àmbit d’estudi 

Nul·la 
L’àmbit del restaurant LES MOLES se situa dins el terme municipal d’Ulldecona però fora 
del nucli urbà i a tocar de la carretera TV-3319, carretera de la Sènia. 

Nuclis urbans o 
habitatges propers  

Nul·la 
L’àmbit del restaurant LES MOLES se situa dins el terme municipal d’Ulldecona però fora 
del nucli urbà i a tocar de la carretera TV-3319, carretera de la Sènia. 



 

 

Positiva     Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte 
Incidència 

alternativa única 
Observacions / comentaris  

Economia  

Activitat econòmica Estricta 
La remodelació i ampliació del restaurant incideix directament en l’activitat econòmica 
que s’hi duu a terme actualment. Un dels objectius principals és la continuïtat de l’activitat 
en aquest indret. 

Mineria Lleu 

El restaurant actual es localitza en el context d’una activitat minera abandonada on s’hi 
feien moles – pedres de molí –, d’aquí el nom. A l’entorn proper existeixen un seguit 
d’activitats extractives en actiu. L’activitat de restauració actual ha integrat elements i 
entorns de l’antiga activitat extractiva en la seva configuració espaial, atorgant un context 
al mateix restaurant. 

Forests d’utilitat pública  Nul·la No s’afecten forests públiques 

Recursos turístics i 
recreatius 

Estricta 
El restaurant LES MOLES posseeix una estrella Michelin i és un referent gastronòmic per 
la qual cosa la seva millora i ampliació en l’indret actual és un condicionant, ja que també 
ha lligat la seva essència a l’indret on s’ubica. 

Camins ramaders Nul·la 
No s’afecten directament camins ramaders per bé que el tram de carretera TV-3319 proper 
coincideix amb el lligallo (colada) de Sant Jaume. 

Béns 
materials  

Infraestructures i 
serveis existents 

Nul·la 
La remodelació i ampliació no afecta els serveis existents. Disposa d’accés rodat des de la 
carretera TV-3319, d’Ulldecona, de subministrament elèctric, i subministrament d’aigua 
potable; també disposa d’un dipòsit de GLP, i d’una fossa sèptica. 

Infraestructures i 
serveis en projecte 

Nul·la La remodelació i ampliació no afecta cap servei o infraestructura en projecte. 

Patrimoni cultural  Nul·la 
La remodelació i ampliació no afecta elements del patrimoni cultural més enllà de l’entorn 
de la pròpia pedrera d’on antigament s’extreia el material per fabricar les moles. 

P
a
is

a
tg

e
 

Visibilitat 
Anàlisis de la visibilitat 
potencial de cada una 
de les alternatives 

Lleu 

No es preveu que la remodelació i ampliació prevista suposi canvis respecte de la situació 
actual. L’àmbit se situa tocar de la carretera de la Sènia per la qual cosa la seva exposició 
a observadors potencials és quasi total, tot i que la remodelació prevista no suposa un 
contrast excessiu respecte de la visibilitat ja existent. 

R
is

c
o

s 

Riscos 
naturals  

Risc d’erosió  Nul·la 
L’espai ocupat és eminentment pla per la qual cosa no s’identifica cap risc d’erosió. Els 
sectors de major pendent ja queden exclosos de l’edificació i es mantenen com entorns 
rústics. 
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Positiva     Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte 
Incidència 

alternativa única 
Observacions / comentaris  

Inundabilitat Nul·la No hi ha risc d’inundació. 

Risc d’incendi forestal Nul·la 
Ulldecona es considera municipi amb alt risc d’incendi forestal. La remodelació i ampliació 
prevista no varia la situació respecte de la que ja es dóna per les instal·lacions actuals. 

Riscos 
antròpics 

Contaminació per 
nitrats 

Nul·la La remodelació i ampliació prevista no té cap afectació sobre aquest tipus de risc. 

Font: Elaboració pròpia  
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3.4.4. Elecció de l’alternativa seleccionada 

L’activitat del restaurant LES MOLES és una activitat existent, plenament consolidada en 
l’indret on s’ubica i que ja consta d’un seguit d’instal·lacions existents implantades en el si 
d’una antiga pedrera de la qual n’ha pres el nom de les pedres de molí que s’hi feien.  

La passada activitat extractiva del paratge va deixar una marcada empremta a la finca que, 
volgudament, s’ha aprofitat per dotar d’un teló de fons als jardins de les celebracions, creant 
un espai singular i justificant per ella sola la implantació d’una activitat de restauració en 
aquest emplaçament a partir d’un espai explotat i abandonat. 

L’activitat inicial de restaurant “de petit format”, ha anat creixent empentat per la necessitat 
de millora de servei i per la pròpia supervivència de l’activitat; així en primer lloc, al servei 
“tradicional” de restauració es va afegir el servei de celebració de banquets de diferent tipus 
de celebracions, i més endavant el servei de càtering a domicili. 

Aquesta ampliació de l’activitat ha obligat a l’ampliació dels espais per poder oferir aquests 
serveis, i per tant s‘han anat fent diferents obres d’ampliació que han requerit les 
corresponents llicències d’obra; en estar la activitat emplaçada en el sòl no urbanitzable les 
diferents llicències d’obres han anat precedides de les pertinents autoritzacions 
administratives. 

Atenent a aquests fets i als condicionants indicats a l’apartat 3.4.1, es considera que 
l’alternativa 1 (única) és la més favorable des del punt de vista econòmic, ambiental, social i 
paisatgístic.  

3.5. Descripció del contingut del Pla especial 

3.5.1. Descripció de la proposta 

La superfície de l’àmbit es de 24.449 m2 (segons amidament cartogràfic) dels quals 
actualment es destinen a l’activitat (construccions, aparcaments i jardins) un total de  
13.099 m2 (53,58%); d’aquests, 1.697 m2 (6,93 % del total de la finca) són de superfície 
ocupada per l’edificació actual mentre que la superfície no destinada directament a 
l’activitat, 11.350 m2 (46,42 %), es destinen a conreu de secà i brolla, i el de més pendent no 
tenen un ús productiu (veure mapa Oo1 de l’Annex 2). 

La proposta urbanística parteix del reconeixement de l’estat actual, diferenciant tres àmbits: 

el primer, en relació a les construccions existents,  

el segon en relació als espais no construïts però ocupats per l’activitat (jardins, 
accessos i aparcaments),  

i el tercer envers als espais no ocupats per l’activitat i que tenen un caràcter agrícola 
o rústic.  

Construccions existents 

Es distingeix entre les edificacions que es volen a mantindré i les que no: 

Les construccions que es volen mantenir són la part antiga del restaurant (1), les 
actuals instal·lacions de la cuina (2), l’habitatge ja reconvertit (provisionalment) en 
oficines i vestidors (3), els serveis higiènics de la carpa (4), l’umbracle (5) i la caseta 
agrícola existent (6); aquests dos darrers - umbracle i caseta agrícola - estarien lligats 
funcionalment amb els jardins.  

Les edificacions que s’han d’enderrocar son els coberts (bugaderia) (8) i els 
magatzems (8) situats al límit de la propietat, la carpa de les celebracions (7), i els 
magatzems annexes a la carpa (8).  

Aquestes construccions a enderrocar són construccions lleugeres de baix valor econòmic, 
de caràcter temporal, que ja han complert el seu cicle de vida, i que són difícilment 
reutilitzables o adaptables a una nova ordenació mentre que les que es volen conservar són 
construccions amb cert cost de construcció, la majoria ja adaptades/reformades a l’ús al que 
es destinen i/o, en tot cas, susceptibles de reforma i millora, i es per això que es decideix 
mantenir-les. 
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La proposta en aquest primer àmbit es fer una reserva d’espai/volum per a la 
substitució/creixement dels diferents espais construïts que ha de menester l’activitat. 
Aquestes noves edificacions es proposen en continuïtat a les construccions existents per 
motius de funcionalitat, buscant la compacitat, enfront de la dispersió de les construccions 
per la finca. 

A l’efecte, es defineix un gàlib edificatori adossat a la construcció existent, i delimitat, per 
una banda, per la distància mínima (3,00 metres) als veïns establerta en les NNSS 
d’Ulldecona (art 15.14.14.4.2.c); i per les altres dues, per les alineacions amb la construcció 
existent i la línia de límit amb la parcel·la veïna. L’alçada màxima serà de 7,00 metres (art 
15.14.14.4.2.d).  

Les noves edificacions de serveis respectaran les tipologies i materials tradicionals de la 
zona. Es contempla la utilització de murs estucats en blanc o de colors terrossos i fusta. 
També es preveu que siguin construccions en planta baixa i que l’alçada no superi les 
construccions existents. En el pavelló de convits, es cercarà una imatge més assimilable als 
hivernacles i, per tant, es contempla la utilització de àmplies zones vidriades. 

Espais no construïts  

Pels espais “no construïts” però al servei de l’activitat es proposa mantenir aquelles parts de 
la ordenació “temàtica” actual (zones de jardins diferenciades, zona de cerimònies) ja 
consolidades en l’actualitat, tot preveient nous umbracles i reordenar i urbanitzar les zones 
de circulació rodada i aparcament. 

Es preveurà l’arranjament i ordenació de l’aparcament de vehicles vinculat a l’ús de les 
cerimònies, l’arranjament i ordenació de l’aparcament vinculat al restaurant, i un lloc de 
parada i maniobra d’autobusos, també vinculat a la celebració de cerimònies.  

En aquest àmbit es preveu la construcció de tres umbracles, amb la missió de crear 
proteccions pel sol i la pluja, vinculats a la zona d’aperitius, al petit escenari i a la zona de 
cerimònies. La seva morfologia ha de ser molt lleugera, seguint el ja construït. 

Zona rústica/agrícola 

A la resta de la finca la voluntat és recuperar l’ús agrícola; a l’efecte, es recuperaran i 
explotaran els arbres de secà existents (garrofers i oliveres), i es crearà un hort de productes 
ecològics per a consum del propi restaurant.  

Subministres i serveis 

L’activitat disposa en l’actualitat de subministrament d’aigua potable de la xarxa d’aigua 
pública gestionada per l’empresa Sorea. El consum d’aigua anual extret de les factures 
emeses per aquesta companyia es quantifica en 3.719 m3. 

La instal·lació de sanejament es basa en la recollida dels diferents desguassos i la seva 
canalització per la xarxa de sanejament fins a un dipòsit de recollida, que es va buidant de 
forma periòdica. 

En l’actualitat les aigües pluvials que es recullen en coberta s’aboquen directament al sòl, 
confiant en la infiltració pròpia del terreny que és força elevada en tractar-se d’un reblert en 
la major de la seva superfície. Es preveurà una xarxa de recollida de la totalitat de les aigües 
de pluja en coberta, pel seu emmagatzematge i la posterior utilització en el reg de les zones 
enjardinades. 

El combustible de la cuina es el propà, que s’emmagatzema en un dipòsit superficial de 
2.450 litres que es veurà afectat per la nova ordenació. La seva nova situació i volum anirà 
en funció del que es determini en els successius projectes constructius a redactar que hauran 
de complir les normatives de seguretats vigents. 

El subministrament elèctric actual està dimensionat per a 100 kW, tot i que la contractació 
es de 65 kW; la companyia de subministrament és FECSA i el comptador està dintre de la 
parcel·la, així com un petit centre transformador de mitja tensió. 

3.5.2. Proposta d’ordenació 

Veure plànol Oo2. Ordenació proposta a l’Annex 2. 
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Es delimita un únic àmbit d’actuació coincident amb l’àmbit del Pla Especial Urbanístic “Les 
Moles”. 

No es necessària cap reparcel·lació ni de cessió urbanística. 

No es necessària cap tipus d’obra d’urbanització complementària, tret de les obres 
d’urbanització interiors a la finca que seran objecte dels corresponents projectes 
constructius. 

Es disposarà d’una única etapa d’execució, possibilitant fer les diferents actuacions per fases. 

3.5.3. Quadre de superfícies resultant del Pla especial 

El present Pla especial manté la qualificació de les NNSS d’Ulldecona que considera l’entorn 
dins la clau de sòl no urbanitzable Nb. Les superfícies variaran segons s’indica a la taula 
següent. 

Figura 6. Superfícies de l’estat actual 

 

Font: Pla especial urbanístic del Restaurant “Les Moles” 

Figura 7. Superfícies resultants del Pla Especial 
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Font: Pla especial urbanístic del Restaurant “Les Moles” 
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4. Caracterització de la situació del medi ambient prèvia al 
desenvolupament del pla 

4.1. Descripció general de l’àmbit d’estudi 
El restaurant LES MOLES d’Ulldecona és una activitat de restauració en funcionament situat 
a peu de carretera TV-3319 (carretera de la Sènia), km 2, en els terrenys d’una antiga pedrera. 
Cadastralment amb les parcel·les 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 86 del polígon 75, i la parcel·la 70 del 
polígon 76, a més d’un abeurador. 

Actualment consta d’un conjunt construït que ocupa 1.697 m2 i que inclou l’edifici del 
restaurant, cuina i umbracle, un edifici amb cuina i serveis, una carpa i tres magatzems. 

A més de les edificacions, l’entorn del restaurant ha integrat l’espai resultant de l’antiga 
activitat extractiva mantenint el front d’explotació com a fons escènic i ha adequat diferents 
espais per a celebracions i ús de l’espai a l’aire lliure a més d’un enjardinament enfocat en 
posar en valor l’espai on s’ubica el restaurant i que contribueix a la seva singularitat. 

Fotografia 1. Estat actual de l’àmbit del Pla especial 

 

Font: Elaboració pròpia 

El lloc on s’emplaça el conjunt construït i que acull els diferents elements vinculats al 
restaurant és un entorn planer, amb una cota mitjana en torn als 202 msnm. La part superior 
del front d’explotació que emmarca el restaurant es troba a l’entorn dels 208-210 msnm. Així 
tenim un espai pla, transformat arran de l’antiga activitat extractiva, on s’ubica el restaurant 
i on es planteja la remodelació i ampliació, i un envoltant dominat pel front d’explotació 
situat a una cota entre 4 i 6 metres per sobre on no s’hi planteja cap actuació concreta més 
enllà de la seva funció com a fons escènic. 

Dins l’àmbit del Pla no hi ha cursos fluvials. 

Mentre la part planera que envolta les instal·lacions acull un enjardinament i estructures 
vinculades a l’activitat de restauració (espai per celebracions i esdeveniments, superfícies 
encimentades, umbracle, delimitadors de pas, zona d’aparcament, etc.), l’extrem oriental de 
l’àmbit presenta un sector menys transformat on es desenvolupa una coberta vegetal 
conformada principalment per una brolla amb romaní, llentiscle i estepa amb exemplars 
arboris d’olivera i garrofers. La part més baixa es vol destinar a hort per al subministrament 
de productes per al restaurant. 

L’entorn de l’emplaçament del restaurant LES MOLES, a més de l’encreuament de les 
carreteres TV-3319 i TV-3314, mostra un paisatge rústic dominat pels cultius d’oliveres 
combinat amb àrees arbustives de brolles on també hi apareix el margalló. A uns 280 m cap 
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a l’est s’hi troba una activitat extractiva en actiu mentre que el nucli d’Ulldecona es troba a 
uns 2 km també cap a l’est. 

Figura 8. Entorn de l’emplaçament 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 9. Vista d’ocell de l’entorn de l’emplaçament 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de ©Google Earth 

4.2. Caracterització general de la situació actual de l’àmbit d’estudi 
El present apartat té per objectiu destacar aquells factors del medi ambient potencialment 
limitants que s’han identificat prèviament al desenvolupament del Pla especial, i establir la 
seva importància relativa a las necessitats concretes de desenvolupament de l’activitat de 
restauració com la que regula el Pla Especial. 

Per tal de facilitar una comprensió ràpida dels factors limitants i del seu grau d’incidència en 
el desenvolupament del Pla especial, s’ha confeccionat una escala de color segons si la 
incidència és nul·la, lleu, moderada o estricta. 

Per aquells factors del medi que tinguin algun tipus d’incidència, es desenvolupa una breu 
descripció en els apartats següents. 
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Taula 2. Condicionants territorials 

Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

F
ís

ic
 

Aire i 
factors 
climàtics  

Contaminació 
atmosfèrica 

Caracterització a l’apartat 4.2.1.1.1 Lleu 

Contaminació 
lumínica 

Caracterització a l’apartat 4.2.1.1.2 Lleu 

Contaminació 
acústica 

Caracterització a l’apartat 4.2.1.1.3 Lleu 

Canvi 
climàtic 

Canvi climàtic 
No es preveu que la remodelació i ampliació 
prevista suposi canvis respecte de la situació 
actual. 

Nul·la 

Sòl i subsòl  

Geomorfologia  
No es preveuen moviments de terres a 
conseqüència de la remodelació i ampliació 
prevista 

Lleu 

Litologia 

L’àmbit d’estudi se situa sobre Calcàries beige i 
margues gris blavós (Era: Mesozoic – Període: 
Cretaci – Època: Cretaci Inferior). Codi CApc1 
(Mapa geològic comarcal 1:50.000, ICGC). 

Nul·la 

Elements 
d’interès 
geològic 

No hi ha elements d’interès geològic dins l’àmbit 
d’estudi ni a les seves proximitats 

Nul·la 

Aigua  

Hidrologia 
superficial 

No hi ha cap curs fluvial dins l’àmbit d’estudi ni a 
les seves proximitats. El més proper, el riu de la 
Sènia, es roba a 1,5 km al sud-oest. L’àmbit 
d’estudi pertany territorialment a la conca de la 
Sènia  

Nul·la 

Hidrologia 
subterrània 

L’àmbit del Pla se situa sobre la massa d’aigua 
subterrània “Plana de la Sènia”, concretament 
sobre l’Aqüífer de les calcàries mesozoiques del 
Montsià (formacions de calcàries i dolomies 
massives). No és aqüífer protegit. No es preveu 
que les obres de remodelació i ampliació 
incideixin sobre el nivell aqüífer. 

Nul·la 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
t 

Vegetació 
Cobertura 
vegetal actual 

Caracterització a l’apartat 4.2.2.1.1 

No es preveu cap incidència ja que les actuacions 
es plantegen sobre elements construïts i en un 
entorn ja artificialitzat. La cobertura vegetal es 
limita a l’enjardinament de l’entorn del restaurant 
i el sector de brolla circumdant també inclòs dins 
l’àmbit del Pla Especial. 

Lleu 

Fauna i 
flora 

Hàbitats 
faunístics i 
principals 
espècies 
presents  

Caracterització a l’apartat 4.2.2.2.1 

No es preveu cap incidència ja que les actuacions 
es plantegen sobre elements construïts i en un 
entorn ja artificialitzat. Les espècies faunístiques 
presents són les pròpies d’entorns rurals amb cert 
component antropitzat. 

Lleu 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
t 

Fauna i 
flora 

Especies 
amenaçades i 
d’especial 
interès 

L’àmbit d’estudi no pertany a cap àrea d’interès 
faunístic i/o florístic (Departament de Territori i 
Sostenibilitat) 

Nul·la 
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Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

Avifauna 

L’àmbit no està inclòs dins Àrees prioritàries de 
reproducció, alimentació, dispersió i concentració 
local de les espècies d’aus amenaçades. 
L’àmbit es troba en zona de protecció per a 
l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d’electrocució, tot i que el desenvolupament del 
Pla Especial no incideix en aquest aspecte. 

Nul·la 

Espais 
naturals i 
protegits 

Sistema 
d’espais 
naturals 
protegits 
(ENPE, PEIN i 
XN2000) 

L’àmbit d’estudi no es troba dins cap espai 
natural protegit. 
L’espai més proper es correspon a l’EIN i XN2000 
Serra de Godall (ZEC, ZEPA ES5140002) i es 
localitza a poc més d’1,5 km al nord de l’àmbit del 
Pla Especial. 

Nul·la 

Hàbitats 
d’Interès 
Comunitari 
(HIC) 

No s’afecten Hàbitats d’Interès Comunitari. L’HIC 
més proper identificat correspon a l’HIC 5330 
Matollars termomediterranis i predesèrtics, que 
es desenvolupa al sud de l’espai construït de 
l’àmbit del restaurant i que no es veurà afectat 
perquè el mateix Pla contempla el manteniment 
d’aquest entorn sense edificar. 

Nul·la 

Altres figures 

Dins l’àmbit d’estudi no hi ha cap altre tipus de 
figura de protecció o de reconeixement de 
l’interès o de la importància ambiental (àrees 
d’importància per a les aus - IBAs, Zones humides, 
etc.).  

Nul·la 

S
o

c
io

e
c
o

n
ò

m
ic

 

Població  

Municipis 
presents en 
l’àmbit d’estudi 

L’àmbit del PE se situa íntegrament dins el TM 
d’Ulldecona (comarca del Montsià). 

Nul·la 

Nuclis urbans o 
habitatges 
propers  

L’àmbit del PE se situa a uns 2 km del nucli urbà 
d’Ulldecona i es contextualitza en un entorn rural. 
A tocar de la parcel·la es troba una edificació 
vinculada amb el cultiu d’oliveres adjacent. 

Nul·la 

Economia  

Activitat 
econòmica 

Caracterització a l’apartat 4.2.3.1.1 
La remodelació i ampliació del restaurant incideix 
directament en l’activitat econòmica que s’hi duu 
a terme actualment. 

Estricta 

Mineria 

El restaurant actual es localitza en el context 
d’una activitat extractiva abandonada (546-312) 
on s’hi feien moles – pedres de molí – d’aquí el 
nom el restaurant. A l’entorn existeixen un seguit 
d’activitats extractives en actiu: Nous Fronts CD 
Mery (216 m al nord), CD Maria –Mery i Ampl Ana 
Maria 01 (240 m a l’est), Sènia i Sènia Amp (160 
mal sud-est). 
El desenvolupament del Pla Especial en l’àmbit 
indicat no tindrà cap afectació sobre aquestes 
activitats. 

Nul·la 

S
o

c
io

e
c
o

n
ò

m
ic

 

Economia 

Forests 
d’utilitat 
pública  

No hi ha cap forest d’utilitat pública dins l’àmbit 
del Pla Especial. La forest pública més propera –
Moles – propietat de l’Ajuntament d’Ulldecona es 
troba a uns 200 m a l’est de l’àmbit. 

Nul·la 

Recursos 
turístics i 
recreatius 

Caracterització a l’apartat 4.2.3.1.1 

El restaurant LES MOLES posseeix una estrella 
Michelin i és un referent gastronòmic. 

Estricta 
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Nul·la     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

Camins 
ramaders 

El Lligallo (colada) de Sant Jaume coincideix amb 
el traçat de la carretera TV-3319 en el seu tram 
més proper a l’àmbit del PE; no obstant, el 
desenvolupament del mateix no suposa cap 
intercepció ni afectació de cap altre tipus sobre 
aquest camí ramader. 

Nul·la 

Béns 
materials  

Infraestructures 
i serveis 
existents 

L’activitat disposa de subministrament elèctric, i 
subministrament d’aigua potable; també disposa 
d’un dipòsit de GLP, i d’una fossa sèptica, a més 
d’un sector on es dipositen els residus per a la 
seva recollida. 

Nul·la 

Infraestructures 
i serveis en 
projecte 

Dins l’àmbit d’estudi, no hi ha cap infraestructura 
ni servei en projecte. 

Nul·la 

Patrimoni 
cultural 

La remodelació i ampliació no afecta elements del 
patrimoni cultural més enllà de l’entorn de la 
pròpia pedrera d’on antigament s’extreia el 
material per fabricar les moles i que s’ha integrat 
en la concepció de l’espai. Tampoc es preveu cap 
afectació sobre murs de pedra seca. 

Nul·la 

P
a
is

a
tg

e
 

Paisatge 

Caracterització 
segons el 
catàleg del 
paisatge i 
visibilitat 

Caracterització a l’apartat 4.2.4 

No es preveu que la remodelació i ampliació 
prevista suposi canvis significatius respecte de la 
situació actual. L’àmbit se situa tocar de la 
carretera de la Sènia per la qual cosa la seva 
exposició a observadors potencials és evident tot 
i que la remodelació prevista no suposa un 
contrast excessiu respecte de la visibilitat ja 
existent. 

Lleu 

R
is

c
o

s 

Riscos 
naturals  

Risc d’erosió  

L’espai ocupat és eminentment pla per la qual 
cosa no s’identifica cap risc d’erosió. Només 
l’antic front d’explotació mostra un talús d’entre 
4 i 6 m però està totalment estabilitzat i, a més, 
es manté separat de l’entorn per on poden passar 
i estar-se les persones. 

Nul·la 

Inundabilitat 
L’àmbit d’estudi se situa lluny de zones 
inundables 

Nul·la 

R
is

c
o

s 

Riscos 
naturals 

Risc d’incendi 
forestal 

Segons el mapa de risc estàtic d’incendi, l’àmbit 
del Pla on es troba el conjunt construït té un risc 
baix. L’entorn arbustiu que l’envolta es considera 
amb risc alt. El desenvolupament del Pla Especial 
no suposa cap canvi en relació a aquesta 
consideració i, per tant, s’està subjecte a les 
mateixes condicions de prevenció que en la 
situació actual. En el conjunt del terme municipal 
d’Ulldecona el perill i la vulnerabilitat segons el 
mapa de Protecció Civil són alts. 

Nul·la 

Riscos 
antròpics 

Contaminació 
per nitrats 

Ulldecona és un dels municipis considerat dins 
zona vulnerable en relació amb la contaminació 
de nitrats procedents de fonts agràries. No 
obstant, el tipus d’activitat que desenvolupa el 
Pla Especial no suposa un factor agreujant per a 
aquesta circumstància. 

Nul·la 
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Font: elaboració pròpia  

4.2.1. Medi físic 

4.2.1.1. Aire i factors climàtics 

4.2.1.1.1. Contaminació atmosfèrica 

La contaminació o nivells d’immissió tenen efectes sobre la salut i el medi. Com a resultat 
d'avaluar aquests efectes s’estableix el grau de qualitat de l’aire, que és inversament 
proporcional a la contaminació (a més contaminació menys qualitat). 

La legislació de referència per l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, i el Reial decret 102/2011, de 28 de 
gener, relatiu a la qualitat de l’aire. Aquestes normes estableixen els objectius de qualitat de 
l’aire per a cada contaminant: Diòxid de Sofre (SO2); Diòxid de Nitrogen i Òxids de Nitrogen 
(NO2 i NOx); Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10); Ozó (O3); 
Plom (Pb); Monòxid de Carboni (CO); Benzè (C6H6); Partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 2.5 micròmetres (PM2.5); Sulfur d’Hidrogen (H2S); Clor (Cl2); Clorur d’Hidrogen 
(HCl); Arsènic (As); Cadmi (Cd); Níquel (Ni); i Benzo(a)pirè (BaP). 

A Catalunya la qualitat de l'aire s’avalua a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, 
que utilitza dades recollides amb la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA). 

La legislació vigent estableix que cal avaluar la qualitat de l'aire per zones. Per això el territori 
català es divideix en 15 zones de qualitat de l'aire (ZQA). Aquestes zones estan definides per 
tal que la seva superfície presenti unes característiques similars pel que fa a la qualitat de 
l’aire considerant elements com: l’orografia, la climatologia, la densitat de població, el volum 
d’emissions industrials i de transport.  

La zona d’estudi pertany a la ZQA 15 (Terres de l’Ebre). L’estació de la Xarxa de Vigilància i 
Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica més propera és la de la Sènia (a uns 12 km).  
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A continuació s’exposa el resum anual l’any 2017 (darrer any consultable a 
www.qualitatdelaire.cat): 

A la Zona de Qualitat de l'Aire 15, Terres de l’Ebre, els valors mesurats pel diòxid de nitrogen, 
el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom, 
estan per sota dels valors límit establerts a la normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els 
valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte el clorur d'hidrogen i el clor, no s’ha superat ni l’objectiu de qualitat de l’aire diari 
ni el semihorari. 

Pel que fa als nivells d'ozó troposfèric no s'ha detectat cap superació del llindar d'informació 
horari a la població, ni del llindar d'alerta. Tampoc s'ha superat el valor objectiu per a la 
protecció de la salut humana. D’altra banda, s’ha superat el valor objectiu de l’ozó per a la 
protecció de la vegetació als punts de mesurament dels Guiamets, Gandesa i la Sénia. 

Pel que fa a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari 
d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els 
objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent. 

4.2.1.1.2. Contaminació lumínica 

La contaminació lluminosa ve regulada pel compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn i del Decret 
190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001. 

D’acord amb la nota informativa sobre la derogació del Decret 82/2005, de 3 de maig, 
publicada el 5 de desembre de 2011 al DOGC núm. 6019, la normativa de referència sobre la 
contaminació lluminosa és, a més de la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, el Reial decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-
01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03. 

La prevenció de la contaminació lluminosa ha de portar-se a terme buscant l'equilibri i 
assegurant que una major protecció del medi nocturn es faci tot garantint alhora una 
il·luminació suficient a les zones de treball per tal que s'hi puguin desenvolupar les activitats 
humanes amb tota normalitat i seguretat. 

El Mapa de protecció envers la contaminació lumínica, aprovat per la Resolució 
TES/1536/2018, de 29 de juny, d’acord amb la disposició addicional setena del Decret 
190/2015, substitueix el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya 
aprovat el 19 de desembre de 2007. La zonificació es fa en funció de la vulnerabilitat del 
medi nocturn envers la contaminació lumínica. 

El mapa preveu diverses zones de protecció, atenent d'una banda la necessitat de mantenir 
una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de 
l’altra, la protecció -tant com sigui possible- dels espais naturals i la visió natural del cel a la 
nit. 
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Figura 10. Zonificació segons la protecció envers la contaminació lluminosa 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica (versió 2018, DTS) 

D’acord amb l’article 5 del Decret 190/2015, les zones de protecció són les següents: 

1. Les zones E1, amb una protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees 
incloses al Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; 
les platges, les costes i les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de 
població o en nuclis industrials consolidats, i també les àrees que el departament 
competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a 
proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

2. Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que 
el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i 
també les àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova 
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amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se 
situen. 

3. Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les 
àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte 
les àrees que són zona E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais 
d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada 
activitat comercial o d’oci, situats en sòl no urbanitzable, que els ajuntaments 
proposen com a tals i el departament competent en matèria de medi ambient aprova. 

La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, zones E1 o zones 
aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per evitar 
efectes pertorbadors en el medi. 

4. Les zones E4, amb una protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà 
d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada 
activitat comercial o d’oci, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament 
competent en matèria de medi ambient aprova. No es poden classificar com a zona 
E4 els espais que estan a menys de 2 km d’una zona E1. 

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la 
il·luminació, l’ús a què va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina 
el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar. 

Segons el mapa vigent (veure figura anterior), l’àmbit d’estudi es íntegrament dins de la 
zona E2 (de protecció alta).  

4.2.1.1.3. Contaminació acústica 

La legislació vigent en matèria de soroll és la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica, reglamentada pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i se 
n’adapten els annexos. 

L’article 9 de la Llei 16/2002 estableix que “els ajuntaments han d’elaborar un mapa de 
capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable 
aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les 
zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant 
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu”. 

Els mapes de capacitat acústica s’han d'elaborar i representar seguint els criteris que 
estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, modificat pel Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i 
zones especials: ZEPQA (zones d'especial protecció de la qualitat acústica), ZARE (zones 
de règim especial). 

Els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició 
de la població. Segons dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, l’11 de juny de 2019 es va aprovar el mapa de capacitat acústica 
del municipi d’Ulldecona. 

Tenint en compte l’ús del sòl de la zona afectada pel projecte, els valors límits d’immissió 
serien els corresponents a la zona de sensibilitat acústica alta (A) tot i que l’àmbit del Pla 
Especial es troba a tocar de la carretera TV-3319 que es considera una zona de soroll. 

Taula 3. Zonificació acústica del territori 

Zonificació acústica del territori 
Valors límit d'immissió en 

dB(A) 
Ld (7 h . 21 h) Le (21 h . 23 h) Ln (23 h . 7 h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 
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Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln: índexs d'immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valors límit d'immissió en 

dB(A) 
Ld (7 h . 21 h) Le (21 h . 23 h) Ln (23 h . 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d'interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús 
industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d'espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d'infraestructures de transport o altres equipaments públics - - - 

Ld, Le i Ln: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), 
i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A). 

Font: Annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre 

4.2.1.2. Sòl i subsòl 

4.2.1.2.1. Geomorfologia 

En tractar-se d’una antiga activitat extractiva, l’àmbit del Pla Especial presenta un sector 
pràcticament pla amb una cota mitjana en torn als 202 msnm. La part superior del front 
d’explotació que emmarca el restaurant es troba a l’entorn dels 208-210 msnm. Així tenim 
un espai pla, transformat arran de l’antiga activitat extractiva, on s’ubica el restaurant i on 
es planteja la remodelació i ampliació, i un envoltant dominat pel front d’explotació situada 
a una cota entre 4 i 6 metres per sobre on no s’hi planteja cap actuació concreta més enllà 
de la seva funció com a fons escènic. 

La pendent mitjana s’estima entre el 0 i el 2% a la zona on es durà a terme el 
desenvolupament del Pla Especial. 

 

Figura 11. Geomorfologia de l’àmbit del Pla Especial 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades LIDAR (2a cobertura) de l’ICGC  
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4.2.2. Biodiversitat 

4.2.2.1. Vegetació 

4.2.2.1.1. Cobertura vegetal actual  

Segons la capa d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’àmbit d’estudi 
s’inclou dins l’hàbitat Pedreres, explotacions d’àrids i runam (codi 86c) i àrees urbanes i 
industrials, inclosa la vegetació ruderal associada (codi 86a). Si bé aquesta definició era 
certa en un origen la realitat actual és que es tracta d’un espai transformat amb un 
enjardinament i elements propis dels entorns urbans però que continua mantenint una 
vinculació amb el context rural on s’emplaça. Així, a més de les espècies més pròpies de 
jardineria, hi trobem alguns sectors plantats amb lavanda, sàlvia i exemplars arboris 
d’oliveres i garrofers. En el sector proper al restaurant també s’hi troben algunes fileres amb 
productes que s’utilitzen en l’elaboració de plats del mateix restaurant. 

L’entorn més proper fora de l’àmbit estrictament ocupat per les instal·lacions del restaurant 
presenta actualment un sector arbustiu típic de brolla de romaní (Rosmarinus officinalis) i 
timó (Thymus vulgaris) (codi 32u) i màquia de llentiscle (Pistacia lentiscus) i margalló 
(Chamaerops humilis) (codi 32h). Apareixen de forma més esparsa exemplars d’oliveres i 
garrofers procedents d’antics cultius. 

Fotografia 2. Mostra de l’enjardinament existent a l’espai no construït dedicat a 
l’activitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Fotografia 3. Mostra de la cobertura vegetal situada a l’espai rústic  
circumdant inclòs dins l’àmbit 

 
Font: Elaboració pròpia 
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El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) és una cartografia temàtica d'alta 
resolució dels principals tipus de cobertes del sòl a Catalunya (boscos, conreus, zones 
urbanitzades, etc.). A continuació s’adjunta la figura amb el MCSC de l’àmbit d’estudi. A la 
mateixa figura s’adjunta la vegetació arbòria de l’àmbit d’estudi i les seves proximitats 
(informació extreta a partir de les dades LIDAR). 

Figura 12. Mapa de cobertes del sòl 

 

Font: Elaboració a partir de la capa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF) 

4.2.2.2. Flora i fauna 

4.2.2.2.1. Hàbitats faunístics i principals espècies presents  

La major part del l’àmbit del Pla Especial es correspon a un espai urbanitzat que per la seva 
proximitat a l’entorn rural pot ser visitat per espècies de tipus generalista i habituals en les 
zones de conreu d’oliveres properes i de les brolles i màquies que es mantenen intercalades 
entre aquests camps de conreu. En qualsevol cas aquest sector no es pot considerar un 
hàbitat en si mateix sinó tan sols receptor de la biodiversitat de l’entorn. 

La fauna present en la zona de l’àmbit d’estudi es troba representada bàsicament per 
espècies d’espais oberts, típics de conreus de secà i brolles. Alguns exemples serien, entre 
els rèptils, la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp de collaret (Natrix 
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astreptophora) o la sargantana (Podarcis liolepis). Entre les aus poden ser habituals la perdiu 
(Alectoris rufa), el xoriguer (Falco tinnunculus), la puput (Upupa epops), l’abellerol (Merops 
apiaster), el cotoliu (Lullula arborea), la cogullada vulgar (Galerida cristata), el trist (Cisticola 
juncidis), etc... De mamífers podem trobar diverses espècies com per exemple el conill 
(Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus europaeus), l’eriço comú (Erinaceus europaeus), 
així com diverses espècies de micromamífers (Mus musculus, Mus spretus). 

La proximitat del nucli urbà d’Ulldecona pot afavorir també la presència d’espècies més 
antropòfiles com ara pardals, estornell, orenetes, falciots, còrvids, columbiformes, etc. 

4.2.3. Medi socioeconòmic 

4.2.3.1. Activitat econòmica 

4.2.3.1.1. Activitat econòmica 

El restaurant LES MOLES és una activitat de restauració actualment en actiu. Es troba en 
possessió d’una estrella Michelin i suposa un referent gastronòmic. S’ubica en el que era una 
antiga pedrera abandonada d’on s’extreia el material per confeccionar les moles de molí, 
que ha donat nom al restaurant. 

Fotografia 4. Front d’explotació de l’anterior activitat extractiva 

 

Font: Elaboració pròpia 

De fet, l’activitat econòmica relacionada amb les extractives és comuna al terme municipal 
d’Ulldecona i a poc més de 200 metres cap a l’est de l’emplaçament del restaurant se’n 
comptabilitzen fins a 4. 

L’activitat inicial de restaurant “de petit format”, ha anat creixent empentat per la necessitat 
de millora de servei i per la pròpia supervivència de l’activitat; així en primer lloc, al servei 
“tradicional” de restauració es va afegir el servei de celebració de banquets de diferent tipus 
de celebracions, i més endavant el servei de càtering a domicili. 

Aquesta ampliació de l’activitat ha obligat a l’ampliació dels espais per poder oferir aquests 
serveis, i per tant s‘han anat fent diferents obres d’ampliació que han requerit les 
corresponents llicències d’obra; en estar la activitat emplaçada en el sòl no urbanitzable les 
diferents llicències d’obres han anat precedides de les pertinents autoritzacions 
administratives. 

Figura 13. Activitats extractives 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

4.2.4. Paisatge 

Tal com ja s’ha indicat a l’apartat 3.3.2.4, l’àmbit del Pla Especial es troba dins els límits del 
Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 16 de juliol de 2010. 
Concretament, es troba a la unitat 18 (Serres del Montsià - Godall). 

Avaluació del paisatge 

L’emplaçament es troba dins els terrenys d’una antiga pedrera. El restaurant i les successives 
obres d’ampliació i addició de serveis han transformat un espai inicialment degradat, propi 
de l’aspecte que presenta un indret on s’ha dut a terme extracció de material, en un espai 
urbanitzat arranjat a l’activitat de restauració que s’hi a duu a terme sense perdre l’essència 
de l’antiga activitat extractiva ja que s’ha mantingut el front d’explotació com a fons escènic 
del restaurant i s’ha configurat un espai enjardinat i d’estada per als clients on no s’obvia el 
passat de l’emplaçament. Ans el contrari, aquest aspecte es potencia ja que hi aporta un 
factor distintiu i de singularitat de l’espai. 

D’altra banda LES MOLES es troba a tocar de la carretera TV-3319 per la qual cosa és un 
espai totalment observable des d’aquesta via de comunicació important a escala local i 
comarcal. 

El mirador o punt d’observació destacat més proper, segons el Catàleg, a banda de la 
mateixa carretera TV-3319, és el Castell d’Ulldecona localitzat a 1,26 km de distància en 
direcció sud-est. El Catàleg no destaca altres elements d’interès paisatgístic propers, com 
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ara itineraris o singularitats més enllà dels mateixos conreus d’olivera i la presència de 
marges de pedra seca.  

Objectius de qualitat 

“  Garantir l’existència d’uns paisatges naturals que combinin el respecte per l’evolució 
i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni agrícola i històric dels valors 
culturals associats a aquest paisatge.” 

“  - Vetllar pel manteniment de les àrees agrícoles de secà que envolten o es troben 
enclavades als espais protegits.” 

“  Dotar d’un contingut i significació territorial i paisatgística els elements del patrimoni 
històric vinculats a construccions defensives, religioses i productives.” 
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4.3. Resum del diagnosi ambiental i dels elements ambientalment 
significatius 

La zona d’estudi pertany a la ZQA 15 (Zona de qualitat de l’aire – Terres de l’Ebre). 
L’estació de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica més 
propera és la de la Sènia (a uns 12 km).  

Pel que fa a la contaminació lumínica, segons el mapa vigent, l’àmbit d’estudi es 
troba a la zona E2 (de protecció alta). 

Pel que fa a la contaminació acústica, tenint en compte els usos del sòl presents a la 
zona, els valors límits d’immissió serien els corresponents a la zona de sensibilitat 
acústica alta (A) segons la legislació vigent) tot i que l’àmbit del Pla Especial es troba 
a tocar de la carretera TV-3319 que es considera una zona de soroll. 

En tractar-se d’una antiga activitat extractiva, l’àmbit del Pla Especial presenta un 
sector pràcticament pla amb una cota mitjana en torn als 202 msnm. La part superior 
del front d’explotació que emmarca el restaurant es troba a l’entorn dels 208-210 
msnm. Així tenim un espai pla, transformat arran de l’antiga activitat extractiva, on 
s’ubica el restaurant i on es planteja la remodelació i ampliació, i un envoltant dominat 
pel front d’explotació situada a una cota entre 4 i 6 metres per sobre on no s’hi 
planteja cap actuació concreta més enllà de la seva funció com a fons escènic. 

Segons la capa d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’àmbit 
d’estudi s’inclou dins l’hàbitat Pedreres, explotacions d’àrids i runam (codi 86c) i 
àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada (codi 86a). Si bé 
aquesta definició era certa en un origen la realitat actual és que es tracta d’un espai 
transformat amb un enjardinament i elements propis dels entorns urbans però que 
continua mantenint una vinculació amb el context rural on s’emplaça. Així, a més 
de les espècies més pròpies de jardineria, hi trobem alguns sectors plantats amb 
lavanda, sàlvia i exemplars arboris d’oliveres i garrofers. En el sector proper al 
restaurant també s’hi troben algunes fileres amb productes que s’utilitzen en 
l’elaboració de plats del mateix restaurant. 

L’entorn més proper fora de l’àmbit estrictament ocupat per les instal·lacions del 
restaurant presenta actualment un sector arbustiu típic de brolla de romaní 
(Rosmarinus officinalis) i timó (Thymus vulgaris) (codi 32u) i màquia de llentiscle 
(Pistacia lentiscus) i margalló (Chamaerops humilis) (codi 32h). Apareixen de forma 
més esparsa exemplars d’oliveres i garrofers procedents d’antics cultius. 

La major part del l’àmbit del Pla Especial es correspon a un espai urbanitzat que per 
la seva proximitat a l’entorn rural pot ser visitat per espècies de tipus generalista i 
habituals en les zones de conreu d’oliveres properes i de les brolles i màquies que es 
mantenen intercalades entre aquests camps de conreu. En qualsevol cas aquest 
sector no es pot considerar un hàbitat en si mateix sinó tan sols receptor de la 
biodiversitat de l’entorn. La proximitat del nucli urbà d’Ulldecona afavoreix també la 
presència d’espècies antropòfiles. 

El restaurant LES MOLES és una activitat de restauració actualment en actiu. Es 
troba en possessió d’una estrella Michelin i suposa un referent gastronòmic. S’ubica 
en el que era una antiga pedrera abandonada d’on s’extreia el material per 
confeccionar les moles de molí, que ha donat nom al restaurant. 

L’emplaçament es troba dins els terrenys d’una antiga pedrera. El restaurant i les 
successives obres d’ampliació i addició de serveis han transformat un espai 
inicialment degradat, propi de l’aspecte que presenta un indret on s’ha dut a terme 
extracció de material, en un espai urbanitzat arranjat a l’activitat de restauració que 
s’hi a duu a terme sense perdre l’essència de l’antiga activitat extractiva ja que s’ha 
mantingut el front d’explotació com a fons escènic del restaurant i s’ha configurat un 
espai enjardinat i d’estada per als clients on no s’obvia el passat de l’emplaçament. 
Ans el contrari, aquest aspecte es potencia ja que hi aporta un factor distintiu i de 
singularitat de l’espai. 
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Tal i com s’exposa a la Taula 3. Condicionants territorials, de l’apartat 4.2. 
Caracterització general de la situació actual de l’àmbit d’estudi, la resta de vectors 
ambientals analitzats no tenen una rellevància destacable o no són presents dins 
l’àmbit d’estudi ni el seu entorn més immediat. 
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