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0. Antecedents
Aprovació inicial
La JGL de l’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar inicialment el 28 de maig de 2010 el
Pla Especial Urbanístic “L’Antic Molí”. Aquest acord va ser publicat al BOP 131 de
8/6/2010. Va ser sotmès a informació pública, i dels organismes competents.
Els Servis Territorials de les Terres de l’Ebre, del departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció rural va emetre informe favorable el 22 de juny de 2010.
El Servei Territorial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre del departament de Política
Territorial i Obres Públiques va emetre informe favorable el 13 de juliol de 2010 amb
els condicionats de realització de l’accés a la carretera segons el projecte autoritzat
de “Millora d’accés existent al restaurant Antic Molí” signat per l’Enginyera Ivette
Fibla Coloma , i l’eliminació de les places del 23 al 27 per no complir la distància
mínia de 8 metres a partir de l’aresta de l’explanació.
La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge va emetre informe favorable el 22 de
juliol de 2010 amb un segut de recomanacions.
L’Agència Catalana de l’Aigua el 8 de novembre de 2010 van emetre informe
desfavorable respecte a la inundabilitat, i establint el límit de l‘edificació amb
l’alineació del mur de pedra existent, i favorablement en la resta de supòsits:
abastament , abocament i afeccions mediambientals amb el condicionant de
respecte a la vegetació autòctona.
Arran d’aquests informes el planteja modificar les condicions de l’edificació per
complir les condicions i recomanacions dels informes. Fonamentalment consta de
retirar l’edificació a l’alineació proposada per l’ACA , això ha provocat atès que el límit
de l’edificació esta condicionat pels 25 m de separació de l’aresta un replanteig de
l’edificació que ara serà més allargada per complir amb els requeriments necessaris
d’acord amb la propietat per fer viable econòmicament l’ampliació i l’activitat,
Aprovació provisional . Ple Ajuntament d’Ulldecona 8 de novembre de 2010
Aprovació definitiva : CUTE , 1 de febrer de 2011, amb condicionats.
Per donar compliment als condicionants de l’acord de la CUTE es redacta aquuest
text refòs
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3. Promotor i propietat

1. Objecte del pla especial urbanístic
Aquest pla especial urbanístic té per objecte l’ordenació de l’ampliació del
l’establiment hosteler “l’Antic Molí” a partir dels següents criteris:
• El respecte a l’edifici existent testimoni de passat preindustrial del riu Sénia i
del Montsià
• La millora dels àmbits rurals
• La protecció del paisatge de l’indret
• La continuació i millora de l’activitat existent
Aquest pla espacial urbanístic es desenvolupa en sòl no urbanitzable d’acord amb
l’establert a l’article 67 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol
amb els següents objectius:
Regular les instal·lacions existents i les futures de l’ampliació, tot preservant les
característiques arquitectòniques, mediambientals i paisatgístiques que té en
l’actualitat.

Aquesta societat és la propietària de la totalitat dels terrenys objecte d’aquest pla especial
urbanístic.
4. Determinacions del planejament vigent
L’Antic Molí es troba en sòl no urbanitzable, Clau Pc. Riu Sénia Àrees de Protecció pel seu
interès natural i paisatgístic.
L’Ajuntament d’Ulldecona ha tramitat una modificació puntual de les Normes subdidàries,
capítol 15, article 15.11.2.5. referent al segon paràgraf , i que es concreta d’aquesta
manera:

L’Antic molí és un establiment hostaler dedicat a la restauració situat al municipi
d’Ulldecona, vora el Barri Castell al costat de la carreteres que uneix la vila
d’Ulldecona amb la de la Sénia.

“Queda expressament prohibida tota nova edificació i s’autoritzen les obres de manteniment
i millora de les edificacions existents que no suposin augment de superfície ocupada o
volum. Excepcionalment, s’admetran ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar
en aquells casos previstos expressament per la legislació urbanística vigent, sempre i quan
no s’afectin els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i es justifiqui la necessitat
derivada del desenvolupament dels usos admesos”

L’edifici és l’antic Molí Bordales d’Ulldecona testimoni de l’aprofitament hidràulic
preindustrial del riu Sénia.

L’article 47.3 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol en que regula el
règim d’usos en sòl no urbanitzable diu el següent:

L’Antic Molí va ser rehabilitat l’any 2004 amb autorització de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (Expedient 2003/008008), aquesta autorització
incloïa la instal·lació d’un Bar-Restaurant, si bé constava la primera llicència municipal
de bar-restaurant des de l’any 1991 i adquirit per l’actual propietari l’any 2004, en
data 2009 va obtenir de l’Ajuntament d’Ulldecona la preceptiva llicència ambiental.

“Es permès en sòl no urbanitzable alb els requisit fixats per aquesta Llei reconstruir i rehabilitar les
masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectònic, històriques,
mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i cases rurals han d’haver estat incloses pel
planejament urbanístic en el catàleg a que es refereix l’article 50.2 amb vista a destinar-los a
habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de a modalitat d’hotel apartament, a un
establiment de turisme rural o activitats d’educació en el lleure, Tanmateix, per poder destinar les
masies o cases rurals a establiment hoteler ha d’estar previst expressamt en el catàleg indicat en el
qual es pot preveure un límit de nobre de places”

2. Àmbit del pla especial urbanístic.

L’àmbit del pla és el següent:
Parcel·la
45
18
19
17

Polígon
1
1
1
1
Total

Superfície Sòl
5222
5314
1180
3951
15667

Aquestes superfícies són les del cadastre
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El promotor d’aquest pla especial urbanístic és la societat “l’Antic Hostal SL” representada
per Vicent Guimerà Sales.

2

m
m2
m2
m2
m2

Superfície construïda

511 m2
183 m2
594 m2

L’article 50.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 25 de juliol que regula el
procediment per l’aprovació en sòl no urbanitzable de projectes de reconstrucció i
rehabilitació de masies i cases rurals diu el següent:
“El planejament urbanísitic general o especial ha d’identificar en un catèleg específic les masies i cases
rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabiltació i justificar les raons arquitectòniques, històriques
o paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació d’acord amb el que estableix
l’article 47.3”

5. Estat actual. Anàlisi
5.6 Establiment Actual
5.1.- Situació
L’Antic Molí es troba a les terrasses colindants amb el riu Sénia i la carretera Ulldecona-la
Sénia (TV-3318). L’accés a la finca es produeix actualment per un entrador a la parcel·la 45.
tot i això s’està tramitant un nou accés aprofitant la xarxa de camins rurals i lligallos
existents (autorització municipal i del Servei de Mobilitat de les Terres de l’Ebre).
La situació vora la carretera comporta afeccions en quan a les distàncies que han de guardar
les edificacions (25 metres a partir de l’aresta de la calzada)

L’activitat documentada de Bar-Restaurant es remunta l’any 1991, posteriorment la CUTE en
sessió de 26 de gener de 2004 va aprovar el projecte de rehabilitació d’un edifici existent i la
instal·lació d’un bar-restaurant.
Posteriorment per part de la propietat s’han realitzat obres d’adaptació , això com també
l’ampliació amb un porxo en planta semisoterrani.
Amb tot això l’estat actual de l’edificació és el següent:
Planta Semisoterrani

Les coordenades de l’establiment són:
UTM X 274833,25
UTM Y 4498957,50
5.2.- Topografia
La finca situada en diferents terrasses te una topografia plana, si bé amb un lleuger desnivell
en direcció al llit de riu i en el sentit del corrent,. Es troba també a un nivell inferior al de la
carretera TV, cosa que en redueix l’impacte paisatgístic.
5.3.

Hidrologia.

La finca està situada a les vores del riu Sénia i d’acords amb l’Estudi d’inundabilitat del riu
de la Sénia, el barranc de les Foies, el barranquet Roig i altres barrancs al municipi
d’Ulldecona, redactat al maig de 2008 per l’Institut Geològic de Catalunya, part de la mateixa
és zona inundable per a períodes de retorn de 500 anys, i en conseqüència en aquest àmbit
no s’ha previst construir.
El riu Sénia és un riu amb un règim mediterrani molt irregular, que en molt poques ocasions
porta aigua. Esta regulat en capçalera per l’embassament d’Ulldecona, a la vora de la finca
se situa una peixera(assut) que s’utilitza per fer créixer el nivell de les aigües i actualment té
un punt de captació al marge dreta a la veïna comarca del Baix Maestrat, municipi de Sant
Rafel del Riu.
5.4.- Infrastructures i Serveis
La finca disposa de subministrament elèctric i d’aigua potable des del Barri Castell.
Així mateix l’establiment disposa d’un sistema de tractament de les aigües residuals que
s’especifiquen a l’annex 1 d’aquest pla especial
5.5.-Agricultura
La finca no tè cap explotació agricola, estan la part actualment condicionada com a BarRestaurant amb jardí, i la resta amb presència d’oliveres sense conrear i moreres fruit de la
plantació per l’actual propietat.

Sala restaurant
Office
Distribuidor
Servei Homes
Servei dones
Cobert lleuger
Total superfície útil

176,05
69,06
10,43
5,81
10,98
73,28
345,61

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Planta baixa
Rebedor
Rebost
Zona de públic 1
Servei de minusvàlids
Zona de públic
Zona de cuina
Zona de rebost
Escales serveis
Escales planta primera
Total superfície útil

13,15
6,63
38,90
3,62
71,28
40,58
12,26
3,95
2,38
192,75

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

5,33
135,62
9,38
160,32

m2
m2
m2
m2

427,50
251,68
199,35
878,53

m2
m2
m2
m2

Planta primera
Escales
zones sense ús específic
Serveis
Total superfície útil
Superfícies construïdes:
Planta semisoterrani
Planta baixa
Planta primera
Total superfície construïda
Així el paràmetres d’ocupació son:
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251,68 m2 /15.667 m2 = 1,6 %
En aquest cas s’ha comptabilitzat només l’ocupació en planta baixa.
L’edificabilitat actual és :

La proposta incorpora la modificació de l’actual accés des de la carretera per un altre que permetrà un
millor accés a la parcel·la, així com una major seguretat.
Junt a l’accés i a la part posterior de la sala de celebracions es disposa d’un ampli espai d’aparcament
per a vehicles (automòbils i autobusos)

451.03 m2 / 15.667 m2 =0,0287 m2 sostre/ m2 sòl

8.3 l’Ampliació

i si comptabilitzem també el cobert en ruïna tindriem:
ocupació 2,77 %
edificabilitat 0,0404 m2 sostre/ m2 sòl

- la Sala de celebracions es disposa separada de l’edifici actual, si bé unit a nivell de planta baixa pel
l’ampliació de la cuina La disposició d’aquesta sala és al voltant de la zona ajardinada, que serà
utilitzada per a les recepcions i els aperitius previs a les celebracions.
Es preveu també incloure l’espai de terrassa sud de l’edifici principal dins del menjador per ampliar
l’aprofitament del mateix.
La superfície de l’ampliació és:

6.

Justificació de la procedència del pla especial urbanístic.

La justificació de la procedència del pla especial urbanístic està continguda en els determinacions de
l’article 47.3 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol donada la necessitat de regular
l’ús de bar-restaurant i permetre l’ampliació de les instal·lacions en aquest indret de sòl no urbanitzable.
7.

Criteris del Pla Urbanístic

Sala de celebracions : 600,00 m2
Ampliació cuina: 150 ,00 m2
Zona de serveis i magatzem = 100,00 m2
edifici existent
Ampliació menjador 14,00 m2

Els criteris plantejats en aquest pla especial urbanístic són els següents
•
•
•
•

El respecte a l’edifici existent testimoni de passat preindustrial del riu Sénia i
del Montsià
La millora dels àmbits rurals
La protecció del paisatge de l’indret
La continuació i millora de l’activitat existent

El programa plantejat per l’ampliació és el següent:
- Construir una sala de celebracions per unes 300 persones, amb l’espai per a taules, ball, cuina,
guarda-roba i serveis higiènics.

8.4.- Ocupació
L’ocupació proposada per edificis i instal·lacions, incloent les edificacions existents és de .
1.298,68 m2 /15.667 m2 = 8,29 %

8.5.- Sostre
El sostre total proposat és de 1.508,03 m2
m2 = 0,096 m2 sostre/ m2 sòl

, que equival a una edificabilitat de 1.508,03 m2 /15.667

- A nivell d’edifici existent eliminar la terrassa de la sala blava incorporant aquest espai al menjador.
8.

Descripció de la proposta

8.1.- L’ordenació de la parcel·la

8.6.- Tipus d’edificacions

La parcel·la es reorganitza al voltant de l’espai central ajardinat, per en es produeix l’accés a l’edifici
existent i a l’ampliació proposada. Amb això el jardí existent esdevé l’element distribuïdor de les
diferents instal·lacions i alhora un espai per a recepcions i aperitius.

D’acord amb l’article 90 del Pla territorial Parcial de les Terres de l’Ebre , les noves edificacions o
instal·lacions se subjectaran a les condicions següents, com a garantia de la seus integració a l’entorn i
al paisatge.

En cap cas s’ocupen els espais inundables.
8.2.- Els accessos
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a) les noves edificacions respectaran les tipologies i materials tradicionals de
la zona. Es contempla la utilització de murs estucats de blanc o de colors
terrosos i la utilització de la fusta com a material complementari. La sala
de celebracions es concebeix com un gran hivernacle .
b) les cobertes són planes o de pendents inferiors al 30 %

c)

la separació de les noves edificacions a qualsevol límit de la finca serà
superior a 5 m.
d) L’alçada màxima de cornisa serà de 4 m corresponent a planta baixa, i 6m
en dues plantes. En el cas del saló de celebracions podrà ser fins a 5 m
e) En la implantació de l’edificació es respectarà al màxim l’arbrat existent, i
se’n plantaran de nous per minimitzar l’impacte.
f) Es minimitzaran les superfícies pavimentades en els entorn de les
edificacions

8.7.- Aigua potable i aigües residuals
L’edificació té subministrament d’aigua potable des del nucli veí del Barri Castell.
A l’annex 1 d’aquest pla especial es tracta del tractament de les aigües residuals
8.8.- Accessibilitat
Actualment l’accés a la finca i al Bar-restaurant es fa per una entrada que enllaça perpendicularment
amb la carretera la Sénia-Sant Rafel del Maestrat (TV-3318), aquesta entrada té amplada suficient per
permetre la entrada i sortida de vehicles i fins i tot autobusos. Malgrat això s’ha projectat un nou accés
aprofitant la xarxa de camins existents a la part nord-oest de la propietat. Aquest projecte intitulat “
Millora d’accés existent al restaurant Antic Molí”, redactat per l’enginyera Ivette Fibla Coloma, ha estat
autoritzat pel Servei de Mobilitat de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, autorització CAE20090246.
Amb això l’accés existent passarà a ser únicament de servei. Cal mencionar que el nou accés, dona a un
ampli espai d’aparcament de vehicles.
9.

Sistema d’actuació

Es delimita un únic ambient de gestió coincident amb l’àmbit del pal especial urbanístic.
No és necessari cap tipus de reparcel·lació ni de cessió urbanística.
L’única obra d’urbanització necessària és l’arranjament de l’accés, i les pròpies de l’interior de la finca.
Les obres d’urbanització s’han valorat en 12.000 €
Es disposa una única etapa d’execució, possibilitant però el seu endegament per fases.

Alcanar, febrer de 2011
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B.- NORMATIVA
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Article 1. Objecte d’aquest Pla Especial Urbanístic
Aquest Pla Especial Urbanístic té per objecte l’ordenació i l’ampliació de l’establiment l’Antic Molí.
Article 2. Àmbit del Pla Especial Urbanístic.
1. L’ambit objecte de planejament es correspon a les parcel·les 17, 18, 19 i 45 del Polígon 1
d’Ulldecona a la partida del Molí Bordales.
2. Aquest àmbit resta delimitat als plànols corresponents.
Article 3. Marc Legal
1. Aquest Pla Especial Urbanístic es formula d’acord amb l’establert a l’article 67 del text refós de la
Llei d’Urbanisme i d’acord amb el règim d’ús del sòl no urbanitzable regulat a l’article 47 de la
mateixa Llei.
2. En tot allò que no estiga previst expressament en aquest Pla Especial Urbanístic seran
d’aplicació les determinacions establertes en les vigent NN.SS d’Ulldecona, el Pla Territorial
Parcial de les Terres de l’Ebre, i en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament de la
mateixa.

Aquest pla està format pels documents següent:
MEMÒRIA
NORMATIVA
ESTUDI ECONÒMIC, FINANCER I PLA D’ETAPES
PLÀNOLS
INFORME MEDIAMBIENTAL i ESTUDI PAISATGÍSTIC

ANNEXOS
1. AIGUA POTABLE
2. AIGÜES RESIDUALS
3. ESCOMBRARIES
Article 5. Vigència
Aquest instrument, atès que és una disposició administrativa de caràcter general, conforme l’article 106
del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 de 3 d’agost, té vigència indefinida i serà executiu a partir
de la reglamentària publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat i de les
seues normes urbanístiques. Les determinacions d’aquest instrument obligaran tant als particulars com
a l’Administració pública, de conformitat alb la Legislació Urbanística vigent.
Article 6. Modificacions
1. Es podrà modificar aquest Pla Especial Urbanístic en els supòsits que estableix la legislació
urbanística vigent.
2. Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que aquest Pla i es tramitaran
seguint les mateixes disposicions que regeixen la seua formulació.
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1. Les determinacions d’aquest Pla i concretament aquesta Normativa, s’interpretaran en base a
aquells criteris que, partint del sentit propi d eles seues paraules en relació amb el context i els
antecedents històrics i legislatius, tinguen en compte, principalment, el seu esperit i finalitat així
com la realitat social del moment en que han de ser aplicades.
2. En el cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala, prevaldrà el que
conste en els plànols de major detall.
3. Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions d’aquest Pla en els seu
diferents documents, es considerarà vàlida aquella que implique major benefici per a l’interès
públic.
Article 8. Obligatorietat
Tant l’Administració i Organismes Públics com els particulars, estan obligats a complir les
determinacions i disposicions d’aquest document i especialment, aquesta Normativa.
Article 9. Ordenació
1. Les edificacions s’ordenen d’acord amb els plànols corresponents.
2. Es determinen les zones d’accés, aparcament, edificació, jardí i edifici existent

Article 4 . Contingut

A.
B.
C.
D.
E.

Article 7. Interpretació

Article 10 Edificacions
1. Es determina l’ocupació màxima de les diverses instal·lacions actuals o proposades . L’ocupació
màxima no superarà el 10 % del total de la finca.
2. la superfície ocupada per les zones pavimentades, els edificis i les instal·lacions no superarà la
vuitena part del total de la finca.
3. L’ocupació màxima de cada edificació es determina amb un perímetre màxim i amb una
superfície màxima.
4. Es determinen les condicions d’edificació de les diferents edificacions:
Edifici restaurant
Planta baixa + planta pis
Cuina, serveis i salons
Edifici existent sotmès només a la inclusió de la terrassa de planta baixa i del cobert lleuger en
planta semisoterrani.
Ocupació màxima: 251,68 m2
Sostre màxim: 451,03 m2
Ús: Bar-Restaurant
Cuina
Planta baixa
Ampliació de la cuina existent
Ocupació màxima 150 m2
Sostre màxim 150 m2
Ús: cuina
Sala Celebracions
Planta baixa
Edifici a construir per albergar fina a 300 comensals

Ocupació màxima 700 m2
Sostre màxim 700 m2
600 de sala i 100 de l’espais de serveis higiènics i magatzem
Ús: Bar-Restaurant
Corral
Planta baixa.
Edifici existent per rehabilitar.
Es rehabilitarà sense augment de superfície i volum i respectant la configuració originària
Ocupació 183 m2
Edificabilitat 183 m2
Ús: vinculat a l’activitat principal de Bar-Restaurant

article 10 . Edificacions
Ocupació total
Superficie pavimentada
Ocupació edificacions
edifici restaurant
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús
Sala Celebracions
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús
amliació cuina
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús
Corral
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

10%
<1/8
segons gàlib
2 (pb + pp)
251,68 m2
451,03 m2
Bar-Restaurant
1
700 m2
700 m2
Bar-Restaurant
1
150 m2
150 m2
cuina

1
183 m2
183 m2
vinculada
a
l’activitat
de
bar restaurant
Article 11. Tipus d’edificacions
alçada màxima
2 plantes
6m
1 planta
4m
Separació noves edificacions
límits parcel·la
5m
respecte TV-3318
25 m
cobertes
planes
o
inclinades < 30 %
pendent
materials
acabats
estucats
en
blancs i colors
terosos
Article 12. Ús
bar restaurant
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Article 11. Tipus d’edificacions
Article 14. Desenvolupament d’aquest document
Les noves edificacions se subjectaran a les condicions següents, com a garantia de la seua integració a
l’entorn i al paisatge:
a) les noves edificacions respectaran les tipologies i materials tradicionals de la zona(estudi
paisatgístic). Es contempla la utilització de murs estucats de blanc o de colors terrosos i
la utilització de la fusta com a material complementari. En la sala de celebracions es
contempla al utilització del vidre i la fusta d’acord amb el caràcter assimilable a
hivernacle.
b) Les cobertes seran planes o inclinades amb una pendent no superior al 30 %.
c) La separació de les noves edificacions a qualsevol límit de la finca serà superior a 5
metres, respecte la carretera TV-3318 serà de 25 metres d’acord amb la legislació
sectorial
d) l’alçada màxima de cornisa serà de :
- 6m per a les edificacions de dues plantes
- 4 m per a les edificacions d’una planta, En el cas del saló de celebracions podrà ser fins a
5m
e) Els dos cossos menjador i lavabos es tractaran de manera unitària
f) En la implantació de les noves edificacions es respectarà al màxim l’arbrat existent, en
especial aquells peus que testimonien l’antic ús de l’esplanada erma(camp de conreu)
replantant els afectats i plantant-ne de noves per reduir l’impacte paisatgístic.
g) les noves edificacions s’implantaran en el gàlib marcat als plànols sense afectar la franja
de transició entre el riu i el restaurant, separat del mur existent permetent així la
restauració del mur de pedra seca i la plantació de vegetació a la façana sud
h) Es conservaran i rehabilitaran els murs de pedra seca existents que delimiten els
diferents nivells del terreny
i) Se soterraran tots els serveis de subministrament que calga instal·lar
j) La tanca perimetral es tractarà de manera conjunta i no serà impermeable o geomètrica.
k) La franja entre la carretera i l’edifici es formalitzarà amb un disseny semblant al de les
plantacions veines (olíveres o cítrics) estenent-se a la resta dels espais buits, delimitant
l’aparcament, el volums edificats i els vials interiors.
l) En el corral de Bordales es conservarà le volum i la composició volumètrica així com
l’estructura formal dels murs, obertures i coberta
Article 12. Ús
Es determina l’ús de Bar-Restaurant i les instal·lacions necessàries per al seu desenvolupament.
Article 13. Àmbit de gestió i sistema d’actuació.
1.
2.
3.
4.

Es delimita un únic àmbit de gestió coincident amb l’àmbit del pla especial urbanístic.
No es necessària cap tipus de reparcel·lació ni de cessió urbanística
No podrà realitzar-se cap parcel·lació o divisió de les finques.
Només es necessària la urbanització del nou accés, objecte d’una tramitació paral·lela amb el
Servei de Mobilitat i l’ajuntament.
5. Es disposa una única etapa d’execució, possibilitant però la seu execució per fases, amb un
termini màxim de 10 anys.
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Aquest document té el suficient grau de detall en les seues especificacions per tal de permetre la seua
execució directa, sense la necessitat de posteriors instruments de planejament derivat.

C.- ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER PLA D’ETAPES
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C.1.- Estudi Econòmic i Financer
L’avaluació econòmica del desenvolupament de l’ambit és la següent:
Inversió en obres de construcció:
Sala de celebracions i ampliació cuina
Terrassa
Rehabilitació edifici corrals
Urbanització exterior
Urbanització interior i zones ajardinades
Total

850 m2 x 600 €/m2 = 510.000 €
14 m2 x 600 €/m2 =
8.400 €
83 m2 x 500 E/m2 = 91.500 €
12.000 €
15.000 €
639.900 €

C.2.- Pla d’etapes
Es disposa una única etapa d’execució, possibilitant però la seu execució per fases, amb un termini
màxim de 10 anys.
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ANNEX AIGÜES RESIDUALS

Les aigües residuals produides per l’activitat es tractem amb una fossa sèptica adequada al
funcionament de l’activitat, homologada i certificada pel fabricant que és l’empresa REMOSA, per al
tractament i depuració de les aigües residuals de tipus domèstic que són les que es produiran en l’activitat
en estudi. En concret consta d’una fossa-sèptica: decantador- digestor amb tractament biològic anaerobi,
model ROX 350, indicat per al tractament de les aigües residuals produïdes per 350 persones.
Es disposa també d’un filtre biològic model FB 3000 que permet juntament amb la fossa
sèptica FS 30 obtenir una reducció de la concentració de DBO5 de fins al 90 %.
També existeix prèviament un decantador de greixos model SG2-70, per tal que les aigües
resultants puguin ser abocades en llera pública assegurant la màxima qualitat d’aquestes. Ara per les
dimensions de l’ampliació se substituirà per un model SG8 amb capacitat de 250-500 menjars/dia
L’empresa REMOSA disposa de certificació de gestió de qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001:2000 i expedeix un certificat que acompanya els seus equips que garanteix una millora en la qualitat
de l’aigua de fins a un 90 % i una reducció de la quantitat de greixos de l’aigua també del 90 %.

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
Prèviament a la depuradora es col·locarà un desvast, un separador de greixos, aquest element
permet separar els greixos d’origen animal o vegetal que estiguin barrejats amb les aigües residuals,
com és en el cas dels restaurants. Es tracta del model SG8-, que permet tractar les aigües residuals
provinents de llocs on es poden servir fins a 500 menjars per dia. Aquest model està construït segons la
Norma UNE-EN 1825 i té un volum de 1’70 m3, una boca d’accés de 410 mm per tal de procedir al seu
buidat periòdic i unes connexions d’entrada i sortida de 125 mm.
Les característiques tècniques i de funcionament de la fossa a instal·lar són les següents: es tracta
d’un dipòsit de poliester reforçat amb fibra de vidre amb una capacitat de 85 m3 i una longitud de 12’3 m i
un diàmetre de 3’00 m, que disposa de dos compartiments. En el primer es produeix la primera
sedimentació i digestió (etapa de decantació i digestió) de la matèria orgànica present en les aigües
residuals. Les bactèries anaeròbies, sense presència d’oxigen, s’encarreguen de metabolitzar la matèria
orgànica gasificant-la, hidrolitzant-la i transformant-la en minerals.
En el segon compartiment es produeix el segon procés sedimentació i digestió de les partícules més
fines i de filtrat biològic (el dipòsit disposa d’una sortida de gasos), els microorganismes presents a l’aigua
procedeixen a l’oxidació de la matèria orgànica que encara queda en el procés, a això contribuirà el filtre
biològic FB 3000. Aquest filtre té una capacitat de 3000 l i unes dimensions de 1750 mm de diàmetre i
una alçada de 1465 mm amb una boca d’accés de 410 mm i una previsió per a connexió de tubs de 125
mm.
Finalment s’obté aigua depurada apta per a ser abocada a la llera pública.
L’empresa REMOSA disposa d’un producte biològic: Remosa WC, que són microorganismes activats
que permeten obtenir millors resultats en la biodegradació dels fangs orgànics. Es recomana el seu ús en
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les instal·lacions (fosses) de tractament de les aigües residuals. Aquest producte s’usarà per tal
d’augmentar el rendiment en el tractament de les aigües i millorar la qualitat de les aigües depurades.
El dipòsit fossa disposa d’una boca d’accés superior de 410 mm, que permet el buidat periòdic del
residu sòlid acumulat en el dipòsit, es contractarà una empresa autoritzada per a realitzar aquest buidat.
També disposa de connexions d’entrada i de drenatge de 125 mm.
Podrà durant el procés de construcció substituir-se per un altre sistema equivalent prèvia justificació.
ABOCAMENT A LA LLERA PÚBLICA
La Instal·lació actual disposa d’autorització d’abocament de es aigües residuals al riu Sénia, emesa per
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 31 de gener de 2007 i amb una vigència de 5 anys.
La modificació prevista en l’ampliació que fonamentalment és uns majors cabals a tractar i abocar,
exigiran una ampliació o nova autorització d’abocament per part de la mateixa Confederació.

ANNEX AIGUA POTABLE
Existeix subministrament d’aigua potable provinent de la xarxa d’aigua potable del municipi. Se
sol·licitarà a Sorea, Empresa que gestiona el Servei d’Aigua d’Ulldecona l’ampliació del subministrament

ANNEX RESIDUS
Existeix recollida periòdica de les deixalles, per l’empresa que recull les deixalles a nivell comarcal,
comptant actualment amb contenidors per a vidre i resta, i es preveu la recollida selectiva ampliant-la a
envasos lleugers, paper-cartó i orgànica.
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ANNEX INFORME AMBIENTAL

1. OBJECTE DEL DOCUMENT
El present document té per objecte l’estudi mediambiental del pla especial urbanístic referent a
l’ordenació del recinte del l’Antic Molí, emplaçat al terme municipal d’’Ulldecona a la comarca del
Montsià, a les Terres de l’Ebre.
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I CRITERIS D’ACTUACIÓ
El pla especial contempla l’ordenació del recinte del ‘l’Antic Molí’. Es tracta d’un
establiment hosteler emplaçat en una finca d’aproximadament 15.667 m2 de superfície.
La finca es situa en una zona agrícola del municipi d’Ulldecona, entre la carretera TV-3318 i el riu de
la Sénia.
La determinació del pla especial urbanístic es basa en els següents criteris:
- La consideració de l’edifici catalogat com a Patrimoni històric i etnològic de Catalunya.
- La millora dels àmbits rurals, mantenint l’activitat agrícola existent.
- La protecció del paisatge actual de l’indret.
- La continuació de l’activitat existentl amb la determinació del seu destí com a bar-restaurant
Aquest pla especial urbanístic es desenvolupa en sòl no urbanitzable d’acord amb l’establert a l’article
67 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol, amb els següents objectius:
_Per una banda regular les diverses construccions i instal·lacions de l’indret, tot preservant les
característiques arquitectòniques, històriques, mediambientals i paisatgístiques que te en l’actualitat.
_Per altra banda determinar el destí d’establiment Bar.Restaurant pel “l’Antic Molí”, edifici que
actualment té aquesta activitat d’acord amb el regulat pel sòl no urbanitzable en l’article 47.3 del text
refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol.
3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC
3.1. ÀMBIT TERRITORIAL
3.1.1. Situació geogràfica
L’Antic Molí es situa al municipi d’Ulldecona comarca del Montsià. Es tracta de la comarca més
meridional del Principat Catalunya, que s’estén des dels Ports de Tortosa-Beseit fins a la plana del delta
de l’Ebre a la Mediterrània. Presenta unes característiques geogràfiques molt variades, amb poblacions
de muntanya, de plana i de la peculiar zona del delta.
El límit comarcal se situa: al sud pel riu Sénia, a l’oest pels ports de Tortosa-Beseit com a estribacions
del Sistema Ibèric, a l’est per la costa des de les Cases d’Alcanar i Sant Carles de la Ràpita fins la
desembocadura del riu Ebre, i al nord per la comarca del Baix Ebre.
El riu Ebre és la delimitació administrativa entre les comarques del Montsià i Baix Ebre. En la comarca
del Montsià la cadena pre-litoral catalana enllaça amb el sistema ibèric i amb els aiguamolls del delta de
L’Ebre.
El límit sud del riu Sénia, connecta la comarca amb el Baix Maestrat al País Valencià , tot i aquesta
divisió administrativa a nivell econòmic, humà i social existeix una gran unitat entre les dues comarques
especialment entre els municipis del Sud del Principat, Alcanar, Ulldecona i la Sénia i del nord del País
Valencia, Vinaròs, Sant Rafel del Riu i Rossell. Així ha sorgit també a nivell ciutadà el concepte de
Terres del Sénia o comarca del Sénia, formada pels municipis de les dues ribes del riu Sénia, però sense
personalitat jurídica. D’altra banda la capitalitat d’Amposta és administrativa i moderna, ja que la
comarca ha gravitat sempre entre Tortosa, capital administrativa, eclesiàstica i de serveis i Vinaròs.
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3.1.2. Climatología
El clima de les Terres de l’Ebre és molt divers, es donen les característiques del clima mediterrani a la
part més meridional per la influència del mar. Pel que fa a la zona de la vall de l’Ebre i la depressió de
l’Ebre es donen unes condicions climàtiques marcadament continentals.
La climatologia de la comarca és de caràcter temperat amb hiverns suaus i estius càlids. Amb
temperatura mitjana anual de 17º C, a excepció dels Port de Beseit que descendeix fins a 12ºC. Els
mesos més calorosos són juliol i agost amb temperatures mitjanes de 24ºC, i el més fred és el de gener
amb temperatures de 12ºC a la costa i al Delta, i de 9ºC a l’interior.
La mitjana pluviomètrica anual de la majoria de la comarca és de 700 mm distribuïts de forma desigual
en el temps: els mesos de juliol i agost són força secs i en canvi les pluges es concentren a la tardor.
Un percentatge important de la pluviometria anual es de caràcter torrencial i en temps molt limitat.
Aquesta irregularitat afecta el paisatge, que queda modificat en poques hores (sobretot a la zona del
delta) i afecta la xarxa de drenatges i la conca hidrogràfica del riu queda perjudicada.
El vent és un factor climatològic determinant, a l’hivern arriben vents de component N-NO o
tramuntana que poden arribar fins a 100Km/h. Normalment bufen en forma de ràfegues durant 3 i 4
dies consecutius, el seu efecte devastador en l’agricultura és important. A conseqüència de l’efecte del
vent es dona una alta evaporació de l’ l’humitat del sòl i evapotranspiració de la vegetació que resseca
l’ambient i afecta l’agricultura.
3.1.3. Geología
La geología de la comarca ve marcada per les grans unitats de relleu d’on afloren materials geològics
en general tots d’origen sedimentari. Com ara roques calcaries, margues, aglomerats, graves sorres i
llims...
Els llims i les sorres al.luvials es situen en les planes fluvials a banda i banda del riu Ebre. Es tracta de
materials dipositats en les diverses avingudes del riu, que cobreixen sediments antics. Aquests es
troben sense consolidar i donen lloc als sòls fèrtils de les ribes del riu i les platges fluvials.

3.1.4. Hidrografia
La zona hidrogràfica de la comarca del Montsià es troba marcada principalment per la conca del riu
Ebre en el seu marge dret, i una petita part corresponent al marge esquerre del riu Sènia.
El recorregut del riu Ebre a Catalunya és d’uns 109 Km, dels quals uns 35Km transcorren entre les
comarques del Montsià i Baix Ebre. Els dipòsits al·luvials portats pel riu van donar lloc a la gran plana
deltaica. L’espai deltaic és l’espai característic format a la desembocadura del riu per les seues
aportacions fluvials. Es tracta d’una península triangular de 320Km2, molt planera i amb una punta que
s’endinsa 25Km cap al mar des de la primitava plataforma costanera peninsular. Funciona com una
planuria solcada per una extensa xarxa de canals, amb llacunes i aiguamolls i vorejada per un seguit de
sorrals i de platges litorals. Es desenvolupa una elevada activitat agrícola, un cop dessecats els
aiguamolls i vençuda la salinització, degut a que els llims argiles i arenes que arrossega el riu
constitueixen terres fèrtils i molt aptes per al conreu.
Els aiguamolls abunden a les zones baixes i prosperen a la desembocadura del riu, on les barreres de
sorra de les platges aïllen ambients que inicialment varen ser marins i ara són tancats, i funcionen com
a llacunes closes.
A la comarca, i en concret a la conca natural del riu Ebre, existeix una xarxa de construccions
hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l’aigua pels conreus de la comarca,
principalment cultius d’arròs al Delta.
3.1.5. Hidrogeología
El territori es caracteritza per la seua gran permeabilitat, degut bàsicament a la naturalesa dels
materials geològics que el constitueixen. A les zones muntanyoses predominen calcàries, a les planes
els materials sedimentaris (graves) i fins la zona al.luvial al voltant del riu (sorres, graves i llims). Les
característiques del medi donen lloc a un sistema bàsicament drenant amb aquífers que busquen
l’equilibri a partir de les infiltracions de les precipitacions i l’aigua que transcorre per la llera del riu.
3.1.6. Vegetació i paisatge
Degut als condicionants físics i a la configuració geogràfica del territori es dóna una tipologia de
vegetació molt variada; als Ports es conserven alzinars, als indrets més elevats pi roig, a la plana
destaca la bosquina de llentiscle i margalló, i al delta creixen canyissars i jonqueres.
S’identifiquen diferents ecosistemes (muntanya, fluvials-aiguamolls i marins) que es caracteritzen
segons els hàbitats i la vegetació que comporten:
-Vegetació dels Ports: Gran diversitat d’espècies vegetals, a les cotes més altes es dóna la presència de
grans masses forestals on predomina el pi silvestre (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus nigra) amb
vegetació arbustiva on destaca el boix (Buxus sempervirens) i el ginebró (Juniperus communis). A més
a més d’espècies com el faig, el teix, l’auró, el salze i el trèmol,entre d’altres.
-El bosc de garriga: a les serres més baixes predomina una ample i densa massa forestal dominada pel
pi negre (Pinus nigra) acompanyats de formosos alzinars, on també es troben la noguera, el serval, el
grèvol i els garrigars, amb l’argelaga comú i marina, el margalló i les carrasques, entre d’altres.
-El bosc de ribera: les lleres dels diferents rius disposen al llarg del curs fluvial de vegetació de boscos
de ribera de gran valor; tamarits, pollancres, boba, verns, oms, freixes, salzes, vímets, canyes,
canyissos, joncs, plantes herbàcies i lliris, entre d’altres.
Es tracta d’una tipologia de boscos que proporcionen un valor ecològic i paisatgístic afegit amb
variacions cromàtiques estacionals, especialment a la tardor i a la primavera.
-La vegetació del delta: la diversitat de l’ecosistema deltaic el formen extenses zones de vegetació en
salobrars, platges, dunes, llacunes i el propi bosc de ribera. Predominen els tamarius, els canyissars, els
joncs i les salicòrnies (espècies halòfiles), però també es donen d’altres com la palma marina, el
limoniastre, el lliri de mar (espècie psamòfila), l’agram marí i el borró, entre d’altres. A la zona del Delta
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de l’Ebre la vegetació originària ha quedat reduida a determinades zones a conseqüència de l’acció de
l’home per a convertir els terrenys en camps de cultiu. Es tracta d’una zona dominada pel paisatge
agrícola, sobretot amb explotacions d’arròs, cítrics i hortalisses.
Cal destacar que al llarg del temps, les pròpies condicions de l’entorn i l’acció de l’home han contribuït a
la progressiva desaparició de part de la vegetació original de la comarca, que s’ha anat substituint per
espais urbanitzats, paisatges agrícoles, o ha patit els efectes de la ramaderia i explotació forestal, així
com incendis forestals amb la conseqüent erosió del sòl.
3.1.7. Usos del sòl: activitat agrícola
El règim de pendents influencia en els usos del sòl i l’altimetria del terreny reflecteix de manera molt
directa el tipus d’activitat que es desenvolupa. El Montsià té un 73% de superfície plana o amb un
pendent de menys del 10%, i l’agricultura és l’activitat predominant. Així doncs, a la zona nord de la
comarca predominen conreus de secà com l’olivera, garrofers i ametller, a la part muntanyosa pareixen
alzines i vegetació arbustiva de la costa mediterrània.
Pel que fa al municipi d’Ulldecona format per dues unitats clares el pla entre la Serra de Montsià i de
Godall, i els plans entre aquesta serra i els Ports. En aquesta darrera predomina el conreu de l’olivera
amb la convivència de zones de garriga. Aquestes oliveres donat el règim irregular de pluges varien
molt en productivitat i rendibilitat, cosa per la qual hi ha una tendència a proporcionar-los recs de
suport
3.1.8. Situació mediambiental
La configuració física del territori, amb la seua irregularitat geogràfica de relleu accidentat i la diversitat
d’estructures geològiques i geomorfològiques del litoral, presenten gran valor com a riquesa natural.
S’identifiquen gran varietat de paisatges; fagedes o rouredes, comunitats pròpies del litoral, aiguamolls,
boscos de ribera, conreus extensius, conreus intensius, màquies i brolles, alzinars...que aporten
diversitat d’hàbitats a la zona.
Així doncs, la variada fisonomia del terreny ofereix diversitat d’ecosistemes, on s’hi poden trobar
nombrosos hàbitats naturals que conjuntament amb els ecosistemes originats per l’home, com arrossars
i salines, constitueixen un paisatge únic de gran riquesa natural.
Un indicador de la riquesa natural i biodiversitat són els espais catalogats com a PEIN Pla d’Espais
d’Interès Natural que estableix unes determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais
naturals, la conservació dels quals es considera necessari asegurar d’acord amb els valors científics,
ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.
Cal destacar la importància del Delta de l’Ebre, catalogada com a PEIN i considerada la segona zona
humida més destacable i amb més importància ecològica de la Mediterrània Occidental, amb valors
botànics únics, i com a principal refugi d’aus de zones humides de Catalunya.
Pel que fa a les zones agrícoles, explotades d’una manera bastant extensiva, han permès la persistència
en bon estat de la fauna lligada als ecosistemes mediterranis i als conreus de secà.
Les zones del litoral han patit en gran mesura el procés urbanitzador lligat al turisme, però encara
resten trams bén conservats, amb valors paisatgístics i naturals únics.
Les característiques climàtiques i geogràfiques d’aquestes comarques i la seua localització a la conca
mediterrània, per una banda confereixen al territori una notable diversitat, tant climática com biològica,
per altra banda, afavoreixen el patrimoni natural presenti un elevat grau de vulnerabilitat davant
l’activitat humana.
Els principals problemes mediambientals que presenten les comarques de l’Ebre es deriven de la seua
feblesa demogràfica i de l’abandonament agrícola, factors que afavoreixen l’erosió, els incendis...
La seua feblesa demogràfica fa que siga objecte de situacions d’agressió ambiental i paisatgística com
la massificació eòlica, i la implantació d’indústries energètiques de gran impacte i poca rendibilitat al
territori, nuclears, i recentment el macroprojecte Castor (a les rodalies d’Alcanar, Vinaròs i Ulldecona) o
el cementeri nuclear d’Asco que poden hipotecar el seu desenvolupament futur. La disminució de
l’activitat agrícola es tradueix en la pèrdua d’una de les funcions més importants que actualment

s’atribueixen al món rural, com ara la gestió del territori i protecció del medi ambient, tant pel que fa a
la seua explotació sostenible com a la seua conservació.
3.2.

1.298,68 m2 /15.667 m2 = 8,29 %

ÀMBIT DEL “L’ANTIC MOLÍ”
4.5.- Sostre

L’àmbit objecte de planejament es correspon a les parcel·les 17, 18, 19 i 45 del Polígon 1 d’Ulldecona a
la partida del Molí Bordales. Aquestes parcel·les situades a la vora del riu Sénia, en Sòl no urbanitzable,
clau Pc. Aquest espais són reduïts degut al traçat de la carretera i en aquest cas presenten un grau alt
d’humanització amb la presència de terrasses abancalades, destinats en un principi al conreu de
l’olivera si bé actualment estan ermes,

El sostre total proposat és de 1.508,03 m2
m2 = 0,096 m2 sostre/ m2 sòl

, que equival a una edificabilitat de 1.508,03 m2 /15.667

4.6.- Tipus d’edificacions
4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
4.1.- L’ordenació de la parcel·la

D’acord amb l’article 90 del Pla territorial Parcial de les Terres de l’Ebre , les novens edificacions o
instal·lacions se subjectaran a les condicions següents, com a garantia de la seus integració a l’entorn i
al paisatge.

La parcel·la es reorganitza al voltant de l’espai central ajardinat, per en es produeix l’accés a l’edifici
existent i a l’ampliació proposada. Amb això el jardí existent esdevé l’element distribuïdor de les
diferents instal·lacions i alhora un espai per a recepcions i aperitius.

g) les noves edificacions respectaran les tipologies i materials tradicionals de
la zona, Es contempla la utilització de murs estucats de blanc o de colors
terrosos i la utilització de la fusta com a material complementari. La sala
de celebracions es concebeix com un gran hivernacle .
h) les cobertes són planes o de pendents inferiors al 30 %
i) la separació de les noves edificacions a qualsevol límit de la finca serà
superior a 5 m.
j) L’alçada màxima serà de 4 m corresponent a planta baixa i 6 per a dues
plantes
k) En la implantació de l’edificació es respectarà al màxim l’arbrat existent, i
se’n plantaran de nous per minimitzar l’impacte.
l) Es minimitzaran les superfícies pavimentades en els entorn de les
edificacions

En cap cas s’ocupen els espais inundables.
4.2.- Els accessos
La proposta incorpora la modificació de l’actual accés des de la carretera per un altre que permetrà un
millor accés a la parcel·la, així com una major seguretat.
Junt a l’accés i a la part posterior de la sala de celebracions es disposa d’un ampli espai d’aparcament
per a vehicles (automòbils i autobusos)(102+3)
4.3 l’Ampliació
- la Sala de celebracions es disposa separada de l’edifici actual, si bé unit a nivell de soterrani pel cos
dels serveis higiènics i a nivell de planta baixa per una terrassa-mirador sobre el riu Sénia. La disposició
d’aquesta sala és al voltant de la zona ajardinada, que serà utilitzada per a les recepcions i els aperitius
previs a les celebracions.

4.7.- Aigua potable i aigües residuals

Es preveu també incloure l’espai de terrassa sud de l’edifici principal dins del menjador per ampliar
l’aprofitament del mateix.
La superfície de l’ampliació és:

4.8.- Accessibilitat

Sala de celebracions : 600,00 m2
Ampliació cuina: 150 ,00 m2
Zona de serveis i magatzem = 100,00 m2

L’edificació té subministrament d’aigua potable des del nucli veí del Barri Castell.
A l’annex 1 d’aquest pla especial es tracta del tractament de les aigües residuals

Actualment l’accés a la finca i al Bar-restaurant es fa per una entrada que enllaça perpendicularment
amb la carretera la Sénia-Sant Rafel del Maestrat (TV-3318), aquesta entrada té amplada suficient per
permetre la entrada i sortida de vehicles i fins i tot autobusos. Malgrat això es projecta un nou accés
aprofitant la xarxa de camins existents a la part nord-oest de la propietat. Les condicions i
característiques d’aquest accés haura de ser informat favorablement pel Servei de Mobilitat de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre.

edifici existent
Ampliació menjador 14,00 m2

Amb això l’accés existent passarà a ser únicament de servei. Cal mencionar que el nou accés, dona a un
ampli espai d’aparcament de vehicles.

4.4.- Ocupació

5. JUSTIFICACIÓ DE LA ORDENACIÓ

L’ocupació proposada per edificis i instal·lacions, incloent les edificacions existents és de .

L’ordenació prevista té una incidència lleugera des del punt de vista ambiental i paisatgístic.
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5.1

Criteris arquitectònics

Els criteris arquitectònics considerats en la proposta del pla especial urbanístic són els següents:
- Consolidar l’actual molí ja restaurat com a edifici principal del conjunt, sense plantejar-hi altres
ampliacions.
- Plantejar una tipologia per les noves edificacions que no supere les alçades habituals de l’àrea (6
metres) i que s’integre adequadament en el paisatge de l’entorn.
- Ordenació de la finca, jardí i zona d’aparcaments de manera coherent minimitzant l’afectació a la
vegetació i reduint l’impacte paisatgístic.
En la definició dels criteris arquitectònics esmentats anteriorment s’incorporaran principis de
sostenibilitat de tipus:
1. Estalvi i ús eficient de l’aigua;
- relacionat amb els sistemes estalviadors d’aigua com control de la pressió de l’aigua d’entrada,
mecanismes de reducció de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de reg, captació
d’aigua de pluja per a emmagatzematge i reutilització, reutilització d’aigües grises...
- utilització en la revegetació de zones verdes d’espècies vegetals adaptades a les condicions
climàtiques de la zona, i aplicació de sistemes de reg localitzat i automatitzat que optimitzen el consum
d’aigua.
2. Estalvi i eficiència energètica;
- aplicar en l’enllumenat exterior de làmpades de baix consum i de prevenció de contaminació lumínica
- utilització en les edificacions de materials, aïllaments i solucions constructives que millorin l’eficiència
energètica de les edificacions i materials de cicles i gestions sostenibles.
- Incorporar criteris i elements d’arquitectura bioclimàtica, eficiència energètica i utilització d’energies
renovables en la construcció dels edificis.
- millorar l’eficiència energètica de les edificacions a partir de l’emplaçament i l’orientació, buscant la
màxima eficiència en la captació solar i en l’aprofitament de la llum natural.
- aplicar en la configuració arquitectònica dels edificis en la orientació i distribució de les diferents zones
dels edificis, optimització d’obertures, sistemes de captació solar...
3. Recollida selectiva
- preveure en el projecte d’edificació espais adequats i suficients per a la recollida
selectiva.

5.2

CRITERIS PAISATGÍSTICS
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Els criteris paisatgístics considerats en la proposta del pla especial urbanístic són els següents:
- Continuïtat amb el caràcter paisatgístic de l’entorn
- Potenciar els lligams paisatgístics amb les finques de cultius de la zona
- Tractament de la parcel·la amb caràcter unitari
- Conservar i potenciar el conjunt de la finca clarament estructurada i ordenada a partir del molí i de la
vegetació existent. La ocupació proposada per als edificis i instal·lacions és menor l 10% i per els espais
enjardinats és el 90% restant de la finca.
- Millora de la finca des del punt de vista ecològic i paisatgístic
- Integració de les noves instal·lacions i edificacions entre el paisatge agrícola
- Tractament de la vegetació com a element d’ordenació de l’espai La pròpia vegetació actua com a
pantalla visual i acústica, a la vegada que s’utilitza per a crear visuals i panoràmiques concretes. La
proposta conserva al màxim la vegetació existents, substituint els exemplars en mal estat per nous
exemplars aplicant tècniques de plantació adequades.
El pla especial manté el caràcter de la finca de manera que es conserva la major part de la superficie
permeable del medi i el caràcter filtrant de la finca.
6. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL
Les determinacions preses en la proposta del pla especial urbanístic comporten els següents efectes
referents a criteris mediambientals:
. Consolida el molí com a Patrimoni històric i etnològic de la comarca i del país.
. Conserva la permeabilitat del sòl
. Preserva el caràcter agrícola de la plana i de la comarca del Montsià
. Control de l’impacte visual paisatgístic de les noves actuacions
. Compatibilitza l’activitat agrícola i turística
. Incrementa l’activitat econòmica de la zona
. Promou el turisme sensibilitzat per l’entorn i les activitats agrícoles de comarca.
. Potencia l’interès per les zones de valor natural i paisatgístic degut a la proximitat d’arres de gran
valor
7. AVALUACIÓ DELS EFECTES PREVISIBLES
Tal i com s’ha justificat anteriorment es considera que el conjunt de la proposta del pla especial
aporta millores ambientals a l’entorn, tot i així, a continuació s’incorpora l’avaluació detallada dels
efectes directes o indirectes que se’n poden derivar de les accions concretes que comporta la proposta
del pla especial.
Aquests efectes previsibles del pla especial sobre els elements del medi i l’entorn es caracteritzen
segons la repercussió que puguin ocasionar sobre el medi físic, el medi biològic o en el medi humà, de
manera que fan referència:
-El MEDI FÍSIC a l’àmbit territorial, clima, geologia, geomorfologia, edafologia, aigües superficials i
subterrànies, atmosfera...
-El MEDI BIOLÒGIC a la flora, vegetació, fauna, ecosistemes...
-El MEDI HUMÀ al paisatge, soroll, recursos científico-culturals, usos del sòl, demografía, activitat
econòmica, estructura territorial...
A partir de la proposta del pla especial de l’Antic Molí i de les característiques del medi en què es
desenvoluparà s’estableix la relació i s’identifiquen els efectes ambientals significatius que
suposadament resultaran. Per a cada fase del projecte es consideren les accions concretes susceptibles

de provocar algun efecte sobre el medi, com ara: desbrossament, moviment de terres, circulació de
vehicles, obres civil i edificacions, plantacions, treballs de manteniment...
Així doncs, a l’apartat anterior de justificació ambiental s’han esmentat els efectes de millora que aporta
el pla especial, a continuació s’identifiquen els possibles efectes que poden comportar les accions
concretes sobre el medi distingint entre les actuacions del pla especial relacionades amb el període
CONSTRUCCIÓ i la fase d’EXPLOTACIÓ o FUNCIONAMENT.
7.1. PERÍODE D’OBRES
S’esmenten les accions (A) previsibles de la proposta que poden provocar efectes (E) no desitjats sobre
el medi durant la fase de construcció que se’n deriva de la proposta del pla especial:
OCUPACIÓ DEL SÒL
(A1) _ desbroçament del terreny i eliminació de material vegetal;
(E) _ desbroçament no selectiu de la vegetació existent que malmeti la flora del medi
_ acopis intermitjos no controlats en el procés d’eliminació de material vegetal.
(A2) _ trasplantament de vegetació existent;
(E) _ malmetre el material vegetal durant el procés de trasplantament
(A3) _ moviment de terres;
(E) _ acceleració dels processos d’erosió del terreny
_ contaminació acústica
_ contaminació atmosférica amb partícules sòlides
_ acopis intermitjos no controlats
(A4) _ recorreguts de la maquinària de l’obra per l’interior del recinte
(E) _ malmetre la vegetació existent durant el transcurs de l’obra (degut al pas de la maquinària,
abocament de residus, acopis incontrolats...).
URBANITZACIÓ
(A5) _ execució dels sistemes drenants;
(E) _ control insuficient d’abocament d’aigües
_ control insuficient dels materials drenants utilitzats (en l’alteració del drenatge del terreny)
(A6) _ pavimentació del terreny;
(E) _ alteració de la coberta terrestre
_ impermeabilització del terreny (altera la infiltració de l’aigua de pluja en el terreny)
(A7) _ preparació del terreny per a zones verdes;
(E) _ compactació del terreny
_ qualitat insuficient del substrat per a les noves plantacions
_ no aprofitament les capes superficials de terra vegetal existents en el terreny
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
(A8) _ treballs d’enderrocs;
(E) _ contaminació atmosfèrica
_ contaminació acústica
_ utilització de maquinària insuficient per a les necessitats de la obra
_ control insuficient d’accessibilitat a l’obra
_ acopis de runes no controlat
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_ gestió insuficient de residus
_ consums i usos d’aigua descontrolats
(A9) _ treballs d’edificació
(E) _ contaminació atmosfèrica
_ contaminació acústica
_ utilització de maquinària no específica i adequada
_ control insuficient d’accessibilitat a l’obra
_ acopis no controlats de materials
_ gestió insuficient de residus
_ consums i usos de l’aigua descontrolats
_ control insuficient de qualitat dels materials
_ sistemes constructius de l’obra no eficients
TREBALLS DE PLANTACIÓ
(A10) _ subministrament d’espècies vegetals;
(E) _ qualitat insuficient del material vegetal
_ subministrament inadequat del material vegetal
_ acopis intermitjos no controlats
_ medis insuficients per al transport del material vegetal
(A11) _ plantació espècies vegetals;
(E) _ treballs de plantació insuficients (drenatges, obertura de sots, qualitat del substrat...)
(A12) _ instal.lacións;
(E) _ funcionament incorrecte dels emisors de reg
_ funcionament incorrecte de l’automatització del sistema de reg
(A13) _ manteniment de zones verdes ;
(E) _ treballs de manteniment no adaptats segons tipologia de verd
7.2. FASE DE FUNCIONAMENT
Durant la fase de funcionament o d’explotació que se’n deriva de la proposta del pla especial, les
accions (A) previsibles sobre el medi i els efectes (E) suposats són els següents:
7.2.1. SISTEMA LUMÍNIC
(A1) _ xarxa lumínica
(E) _ contaminació lumínica
_ no utilització d’energies renovables
7.2.2. SISTEMA ACÚSTIC
(A2) _ activitat agrícola i turística
(E) _ contaminació acústica
7.2.3. CICLE DE L’AIGUA
(A3) _ consums d’aigua;
(E) _ excessiu cabals de consum d’aigua
(A4) _ usos de l’aigua;
(E) _ control insuficient d’extracció d’aigua

(A5) _ abocament d’aigua;
(E) _ contaminació amb aigües residuals
(A6) _ abocament de líquids;
(E) _ contaminació per abocament incontrolats de líquids
(A7) _ sistema de rec;
(E) _ incompatibilitat del sistema de rec amb l’aprofitament de l’aigua de pluja per al reg
7.2.4. MATERIALS
(A8) _ especificació de materials;
(E) _ utilització de materials perillosos per al medi ambient
_ control de productes fitosanitaris perjudicials per al medi ambient
7.2.5. RESIDUS
(A9) _ gestió de residus
(E) _ control insuficient de la gestió de residus
_ abocament incontrolat de residus
_ incompliment de recollida selectiva de residus

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL AMB SISTEMES DE MESURA I
CONTROL DE PARÀMETRES
Les diferents obres a realitzar estaran subjectes a la corresponent llicència d’obres municipal i
hauran de complir les mesures correctores respecte els efectes negatius significatius que se’n
puguin derivar durant el transcurs de l’obra.
Per tal que les mesures proposades es duguin a terme de manera convenient es defineix un
programa de vigilància ambiental. Aquest programa té per objectiu realitzar un control
ambiental directe de les accions del projecte que en fase d’obra puguin malmetre algun factor
ambiental, però també d’aquelles accions que pretenen millorar algun factor del medi en fase
d’obra o de funcionament. A partir d’aquest programa es tracta de vigilar la realització de les
accions del projecte i paral·lelament el compliment de les recomanacions proposades amb les
mesures correctors i potenciadores.
Per tant, es realitzarà una vigilància i control de qualitat ambiental fent un seguiment de
l’activitat desenvolupada per tal de subministrar informació específica de les característiques i
del funcionament de les variables ambientals. A partir d’aquesta vigilància també caldrà aplicar
mesures correctores als efectes negatius significatius que es detectin durant el procés d’obra.
Així doncs, el programa de vigilància té dues vessants operatives: informar de quin són els
factors del medi que cal protegir o potenciar, i oferir una metodologia de treball on s’especifica
com i quan realitzar les tasques esmentades en el programa.
8.1. PERÍODE D’OBRES
MOVIMENT DE TERRES
. Delimitació de les àrees on es produiràn els moviments de terres
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. Minimitzar transport de terres a l’abocador.
. Màxim aprofitament de les terres del lloc, decapatge a partir de l’acopi de la primera capa de terra
vegetal en 20 cm de fondària.
. Preparació del terreny (estructura, textura i contingut de matèria orgànica del sòl) per l’aplicació del
sistema de reg.
. Desbrossament selectiu del terreny marcant previament ‘in situ’ els arbres a trasplantar.
. Protecció del material vegetal a conservar (tronc, sistema reticular, capçada...)
. Definició de les zones d’emmagatzematge de terra vegetal
. Seguiment de les operacions de l’obra i evolució de les disponibilitats i necessitats
. Control de processos d’emmagatzematge i esmenes, marcar sobre el terreny els acopis (piles d’alçada
no superior a 1’5m per a reparti-la després en la superfície a revegetar o a traslladar si no s’utilitzen)
. Supervisió dels pendents finals de talussos i terraplens
. Control de la profunditat de les excavacions
US DE MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS DE ZONES DE SERVEI D’OBRA
. Marcatge de les àrees de pas de maquinària per evitar l’impacte per trepitg i l’afectació a vegetació i
fauna del medi.
. Llaurat i fresatge de les àrees compactades després de la fase de construcció.
. Control dels processos de rentat de la maquinària, canvi d’olis, etc. I control de les aigües resultants.
. Control de la ubicació i ús de les instal.lacions, magatzems i maquinària d’obra, que es situaran en
zones afectades per l’obra.
. Cura de la manipulació de substancies contaminants
. En casos puntuals en què l’activitat generi una elevada quantitat de pols, regar-la per a evitar
afectacions a persones, animals i plantes.
. Control dels nivells de soroll, que han de ser els mínims imprescindibles i les obres s’hauran de fer de
dia.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
. Gestió dels residus segons la normativa vigent.
. Classificació a peu d’obra dels residus de construcció (RCD) per tal d’afavorir una millor gestió
i facilitar la reutilització dins la mateixa obra.
CONSTRUCCIÓ DE L’ÀREA ZONES VEGETALS
. Control de les afectacions a la vegetació i la fauna pels treballs de construcció en zones
verdes.
EDIFICACIONS
. Marcatge de l’àrea afectada per les obres.
. Control del tipus de material de construcció.
. Control de les afectacions a la vegetació i la fauna pels treballs de construcció en edificació.
VEGETACIÓ
. Preparació de les espècies vegetals a trasplantar: selecció dels individus, preparació del pla de
trasplantament i seguiment posterior.
. Marcatge de les unitats de vegetació existents a conservar
. Preparació del terreny per la plantació en les zones a revegetar amb espècies herbàcies, arbustives i
arbòries.
. Control de les espècies al.lòctones
. Definició de les àrees de restauració d’hàbitats.
FAUNA

. control del tipus de punts de llum
. marcatge de les possibles zones de nidificació
PAISATGE
. seguiment del disseny de l’edificació i dels elements del projecte per tal que tinguin un
tractament paisatgístic
. assegurar la connectivitat dels elements vegetals
8.2. FASE DE FUNCIONAMENT
VEGETACIÓ
. No fer intervencions que generin restes vegetals durant les dates que s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, i tenir especial cura de les restes vegetals que es generin durant la sega
de les àrees verdes en època de risc d’incendis.
FAUNA
. Manteniment dels recursos tròfics per la fauna en les zones ecotonals
. Seguiment de l’efectivitat del disseny i l’execució dels nous ecosistemes
PAISATGE
. Seguiment de la connexió entre les diferents unitats de vegetació
. Gestió i manteniment de la vegetació i arbrat existent
. Manteniment de les zones verdes revegetades del recinte.
US D’AIGÜES
. Periodicitat analítica de l’aigua de rec
. Periodicitat analítica de la qualitat del sòl.
.. Control dels aerosols si es rega amb aspersors.
. Periodicitat de la revisió de les instal·lacions de reg.
. Vigilància dels drenatges i escorrentius.
. Control de l’eficiència del sistema de reg.
GESTIÓ DE RESIDUS
. Seguiment de la recollida selectiva en origen
. Seguiment de la gestió correcta dels residus
US DE FITOSANITARIS
. Seguiment de l’ús adequat de fitosanitaris, amb la dosi mínima necessària.
Alcanar, novembre de 2010
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Relleu; Funció de la topografia existent. Tota aquesta plana entre la Serra de Godall i els
Ports a la banda nord, amb un pendent continu cap el riu Sénia, i que en la seua proximitat
accentua aquesta pendent per trobar el llit del riu.
1. INTRODUCCIÓ
La redacció de l’estudi paisatgístic naix a requeriment de l’Ajuntament d’Ulldecona, per
determinar l’impacte paisatgístic del Pla Especial, i determinar-ne si s’escau les mesures
correctores,

Vegetació: Ja definida caracteritzada pel erms i els conreus d’olivera
Fragilitat visual: Es defineix en relació amb la possible introducció d’alteracions en el
paisatge, per la qual cosa es relaciona directament amb la denominada capacitat d’absorció
visual dels efectes, és a dir, la fragilitat es refereix a la possibilitat que presenta un paisatge
d’acollir una actuació sense evidenciar canvis importants en la seua qualitat visual. No
s’incorpora cap element distorsionador en aquest aspecte ja que les característiques de la
nova edificació és similar a les existents.

2. INVENTARI DE VALORS NATURALS
La descripció del medi fisic s0ha realitzat en el Pla Especial i ara determinarem només les
que afecten el paisatge.
PAISATGE NATURAL
El paisatge natural ha estat força modificat per ‘activitat humana, ja que es tracta d’un
paisatge força humanitzat des de mol antic vinculat a les activitats preindustrials implantades
a la vora del riu.
A més a més a mesura que ens atansem al Barri Castell augmenta el grau d’implantació de
diferents construccions.
El seu entorn cal considerar-lo com d’una elevada qualitat visual, per situar-se a la vora del
riu i de la carretera des de la qual té una contemplació dinàmica. També cal considerar els
desnivells entre la carretera i la parcel·la, tot i això ha sofert transformacions per l’activitat
humana amb la aparició de nombroses construccions algunes de caràcter agrícola i d’altres
de residencials
MORFOLOGIA DEL PAISATGE. ELEMENTS DESCRIPTIUS I VISUALS
Es tracta d’un paisatge humanitzat, la parcel·la està ocupada per l’edificació existent
dedicada a restaurant.
La vegetació present està constituïda per oliveres de escàs desenvolupament i ermes, i altres
arbres de recent plantació.
Com a element característiques es poden destacar:
Vegetació natural: definida per elements d’escàs valor i de recent plantació
Terrenys erms ocupats parcialment per l’edificació limitades per la carretera i el llit del riu
Sénia. Els terrenys colindants entre la carretera es troben també erms amb vegetació
arbustiva. Tampoc s’hi troben elements susceptibles de protecció pels seus valors ambientals
o culturals.
La visibilitat i qualitat visual es defineixen en funció dels criteris següents:

Visibilitat: Definida per les conques visuals d’intervisibilitat fonamentalment des de l’altra
banda del riu, i els de la carretera, aquestes fonamentalment en una visió dinàmica.
S’adjunten fotografies preses des dels diferents angles de visió de l’observador.
Es tracta d’un espai escènic d’àmplies panoràmiques, la conca visual és oberta i accessible i
visible des de molts punts de la zona, i concretament des de la carretera del Barri Castell a la
Sénia. En sentit ascendent el teló de fons es el massís dels Port i en sentit descendent la
Serra de Montsià i la plana entre Vinaròs i Peníscola.
3. PARÀMETRES EVOLUTIUS I DE TRANFORMACIÓ DEL PAISATGE
Es tracta d’un paisatge que ha estat caracteritzat per un entorn agrari, però que a mesura
que ens atansem al nucli del Barri Castell, hi ha un major grau d’ocupació, amb
assentaments de primera i segona residència. Cal però limitar i controlar la transformació del
paisatge.

4. ESTUDI DE CONQUES VISUALS I INTERVISIBILITAT. CLASSIFICACIÓ DE LA UNITAT DE
PAISATGE
Per determinar les conques visuals, s’han pres fotografies des del punts següents:
- TV3319 Carretera Ulldecona-la Sénia
- Des de la zona de l’altra banda del riu, si bé té una menor incidència, ja que np té un fàcil
accés
5. MESURES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Impacte paisatgístic es defineix com el deteriorament produït per la generació artificial de
discontinuïtats, tan cromàtiques com morfològiques en el paisatge.
En aquest cas es produeix un impacte lleu, ja que no s’elimina cap vegetació autòctona, i
respecte les morfològiques se respecten les edificacions existent a l’entorn.
Tot i això les mesures correctores s’establiran les següents:

-Pantalles vegetals:
Continuació de la bardissa existent per minimitzar la visió des de la carretera.
Plantació arbres per naturalitzar al màxim la intervenció
- Minimització modificació del terreny
Terreny sense pavimentar
Remodelació de marges i murs amb pedra seca.
-Edificació
Utilització de materials i acabats similars o compatibles amb els tradicionals
-Il·luminació.
Cura en la il·luminació limitada a la seguretat dels usuaris, evitant la contaminació lumínica
al cel, i al riu

Alcanar,febrer de 2011

J Manel Martí

