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A- MEMÒRIA
0.-ANTECEDENTS
Actualment, la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de l’”Antic Molí” que ens
ocupa es va aprovar provisionalment per l’Ajuntament en el 8 de Novembre de 2010, i
posteriorment aprovat per la CUTE definitivament, l’1 de febrer de 2011; a partir del
qual es redacta el corresponent Text Refós, i Verificat pel Ple Municipal el 17 de Març
de 2011.
1.-OBJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL
L’Objecte de la modificació del Pla Especial, és l’augment sensible de les superfícies
ocupables i construïbles, d’acord amb la dinamització en expansió que té la pròpia
activitat de restauració que es desenvolupa, així com la conservació i manteniment de
part del Corral de Bordales d’acord amb la legislació sectorial i l’informe del Servei
Territorial de Mobilitat i la rehabilitació en la part del Corral no afectada per la línia límit
d’edificació de la Carretera TV-3319.
2.-ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
L’Antic Molí és un establiment Hostaler, dedicat a la restauració, i situat al municipi
d’Ulldecona, al Costat del Barri Castell, i tocant a la Carretera TV-3319 d’Ulldecona a
La Sénia.
L’Edifici és l’Antic Molí de Bordales d’Ulldecona, testimoni de l’aprofitament hidràulic
preindustrial del riu Sénia.
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), la qual 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, i que en
data 2009 va obtenir la preceptiva llicència ambiental de l’Ajuntament d’Ulldecona.
Ara fa dos anys aproximadament, també va sofrir el local d’una petita actuació, per
tal de reordenar i actualitzar la imatge del restaurant, incloent unes escales interiors
que vertebren les tres plantes de l’Antic Molí de Bordales a més del resteeling interior
de la planta baixa i primera; on també es va construir una pèrgola exterior que marca
l’entrada de l’edifici, a més de donar cobertura a l’itinerari del bany de minusvàlids.
L’àmbit del Pla Especial comprèn totes les parcel·les i superfícies que es detallen a
continuació:
Parcel·la
17
18
19
45

Polígon
1
1
1
1
TOTAL……………………

Superfície Sòl
3.951,00 m2
5.314,00 m2
1.180,00 m2
5.222,00 m2
15.667,00 m2

Superfície Construïda
183,00 m2

511,00 m2
694,00 m2

*Aquestes Superfícies estan extretes de Cadastre.
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3.-PROMOTOR I PROPIETAT
El promotor d’aquesta Modificació del Pla especial és l’“Antic Hostal S.L.”,
representada per Vicent Guimerà i Sales.
Aquesta Societat és la propietària de tots els terrenys objecte d’aquest Pla Especial
Urbanístic.

4.-DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL VIGENT
L’Antic Molí de Bordales es troba en sòl no urbanitzable, Clau Pc.Riu Sénia Àrees de
Protecció pel seu interès natural i paisatgístic.
L’Ajuntament d’Ulldecona va tramitar en el seu moment, una modificació puntual de
les Normes Subsidiàries, en el capítol 15, article 15.11.2.5. referent al segon paràgraf, i
que es concreta de la següent manera:
“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 prevists 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”
Tant mateix 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, i vigent en el seu moment, deia:
“Es permès en sòl no urbanitzable amb els requisits fixats per aquesta Llei, reconstruir i
Rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectònics, 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 de destinar-los a habitatge unifamiliar, a un establiment
hoteler amb exclusió de la 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 expressament en el catàleg indicat
en el qual es pot preveure un límit de nombre de places”
L’article 50.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol que regula el
procediment per l’aprovació en sòl no urbanitzable de projecte de reconstrucció i
rehabilitació de masies i cases rurals diu el següent:
“El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic
les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació 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”
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5.-ESTAT ACTUAL. ANÀLISI
5.1.- SITUACIÓ
L’Antic Molí de Bordales es troba a les terrasses col·lindants entre el Riu Sénia i la
carretera d’Ulldecona a La Sénia TV-3319. L’accés al complex o la finca es realitza a
través del camí que limita la parcel·la 17 i 18 del polígon 1, a més de l’antiga entrada
que es situava en la parcel·la 45.
Hi ha que remarcar, que al emplaçar-se al costat de la carretera, les edificacions han
de complir les distàncies mínimes de seguretat a l’aresta de la calçada, que són de
25m.
5.2.- TOPOGRAFIA
La finca que engloba el complex, es conforma per diferents terrasses, en nivells
diferenciats, per adaptar-se a la topografia natural del terreny i els condicionants físics
com són la carretera, la qual es troba en un nivell superior que el complex, i el nivell del
inferior del riu, cosa que redueix l’impacte paisatgístic i visual.
5.3.- HIDROLOGIA
La finca està situada a les vores del riu Sénia i d’acord amb l’estudi d’inundabilitat
aportat en la redacció del Pla Especial, del propi riu, el barranc de les Foies, el
barranquet Roig i altres barrancs del municipi d’Ulldecona, redactat al maig de 2008
per l’Institut Geològic de Catalunya, on part de la mateixa és zona inundable per a
períodes de retorns a 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. Està regulat en capçalera per l’embassament d’Ulldecona, a la
vora de la finca es situa una peixera (assut) que s’utilitza per fer créixer el nivell de les
aigües i actualment té un punt de captació al marge dret a la veïna comarca del Baix
Maestrat, municipi de Sant Rafel del Riu.
5.4.- INFRAESTRUCTURES 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 es van especificar en l’annex 1 del pla especial redactat.
5.5.- AGRICULTURA
La finca no té cap explotació agrícola, disposa d’un jardí en la part destinada a
l’Antic Molí de Bordales i Sala de Celebracions, mentre que la resta de solar conté
moreres plantades ordenadament per confeccionar el pàrquing annex a l’edificació,
a més d’alguna olivera sense conrear, en altres parts no tant accessibles.
5.6.- ESTABLIMENT ACTUAL
L’activitat documentada de Bar-Restaurant, es remunta des del 1991, amb petites
modificacions i reformes com s’han anomenat anteriorment, fins fa dos anys en la qual
es va realitzar la última.
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Amb tot això, l’estat actual de l’edificació és el següent:
SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA SEMISOTERANI
ESCALA CENTRAL
SALA RESTAURANT
COBERT LLEUGER
DISTRIBUÏDOR
SERVEIS HOMES
SERVEIS DONES
BODEGA
OFFICE ADJUNT
TOTAL SUP . PLANTA SEMISOTERRANI
PLANTA BAIXA
ESCALA CENTRAL
VESTÍBUL ENTRADA
SALA CARTA
SALA MENÚ
SERVEIS MINUSVÀLIDS
ZONA CUINA
ZONA NETEJA
ESCALES SERVEIS VARIADES
NOVA CUINA
SALA CELEBRACIONS
NOUS SERVEIS I MAGATZEM
CORRALS
TOTAL SUP . PLANTA BAIXA

13,70 m2
136,38 m2
64,26 m2
18,31 m2
6,01 m2
9,62 m2
11,52 m2
69,06 m2
328,86 m2

13,15 m2
9,34 m2
58,21 m2
71,09 m2
3,71 m2
49,90 m2
12,59 m2
15,81 m2
130,50 m2
560,00 m2
82,00 m2
146,40 m2
1.152,70 m2

PLANTA PRIMERA
ESCALA CENTRAL
SALA RESTAURANT
SERVEIS HOMES
SERVEIS DONES
ESCALA SERVEI I TRASTER
TOTAL SUP . PLANTA PRIMERA

12,15 m2
128,35 m2
5,19 m2
5,19 m2
7,44 m2
158,32 m2

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
PLANTA SEMISOTERRANI
PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
TOTAL SUP . CONSTRUÏDES
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Amb aquestes Superfícies, els paràmetres d’Ocupació són els següents:
Ocupació Planta Baixa (màx. Superfície)…………… 1.311,98 m2
Parcel·la Total………………………………………………

15.667,00 m2

Ocup.total (%) = 1.311,98 m2 / 15.667,00 m2 = 8,37%

D’altra banda, calculem l’ Edificabilitat, tenint en conte les plantes sobre rasant:
Superfície Construïda PB………………………………… 1.311,98 m2
Superfície Construïda P1 ……………………………….. 196,38 m2

1520,75

Edificabilitat Total (%) = (1.311,98+196,38)m2 / 15.667,00 m2 = 9,63%

6.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DEL PLA URBANÍSTIC
La justificació de la procedència del Pla Urbanístic està continguda en les
determinacions de l’article 47.3 del text refós de la Llei Urbanisme 1/2005, de 26 de
juliol, per tal de regular la inicial activitat de bar-restaurant i permetre les possibles
ampliacions de les instal·lacions en sòl no urbanitzable.
7.-CRITERIS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
Els criteris inicials que es plantejaven en aquest pla urbanístic eren les següents:
-El respecte dels edificis existents, ja contemplats en el pla inicial urbanístic
aprovat.
-La millora dels àmbits rural.
-La protecció del paisatge d’aquest indret.
-La continuació i l’expansió de l’activitat existent per dinamitzar el territori.
El programa plantejat en l’actual modificació és el següent:
*Ampliació de l’actual edificació amb un Porxo Exterior Obert-tancat segons les
necessitats del promotor.
*Conservació, manteniment i rehabilitació de la superfície construïda dels
“Corrals”.
*Previsió d’una edificabilitat afegida relativament petita, per a possibles
actuacions futures.
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8.-DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
8.1.-Ordenació de la parcel·la
La parcel·la s’organitza bàsicament amb un jardí central, on els edificis es situen al
voltant d’aquest, fent així com de distribuïdor previ exterior a l’accés diferenciat de
cada edifici, i nexe d’unió i espai comunicatiu en l’acte previ a les celebracions
repartides pels diferents espais de restauració del complex.
Entre aquest complex consolidat, i l’edifici anomenat dels “Corrals”, es troba una gran
esplanada que serveix de pàrquing, i és on s’ubica l’entrada a la finca, on
contiguament es troba l’edifici citat dels “Corrals”.
8.2.-Ampliació i Edificabilitat Proposada
En el nexe d’unió comentat en el punt anterior, i adjacent al jardí central, es pretén
realitzar una zona Porxada, parcialment tancada com a Sala Aperitius i Bar, la qual
unirà la Sala de Celebracions actual amb l’entrada de l’Antic Molí de Bordales.
Tot l’exposat més les futures edificacions proposades tindran una Superfície Construïda
que es detalla a continuació:
-Sala Aperitius tancada…………………………...…...216,20 m2
-Porxo Obert Cobriment pas (50% Sup.).…………...

51,50 m2

-Previsió màxima futura (50% Sup.)……….…………... 115,30 m2
TOTAL EDIFICABILITAT PREVISTA AMPLIACIÓ………… 383,00 m2
El total d’aquesta superfície suposa un augment en tota la parcel·la del 2,44% que
afegits a l’actual 9,63%, suposaria una Edificabilitat total del 12,07%, per tant,
0,1207m2sostre / 1,00 m2 Sòl.
8.3.-Ocupació Proposada
L’ocupació proposada total final, incloent tots els edificis existents i possibles
ampliacions futures serà la següent:
-Sala Aperitius tancada……………………..…………... 216,20 m2
-Porxo Obert Cobriment pas (100% Sup.)..………...

103,00 m2

-Previsió màxima futura (100% Sup.)….….…………... 181,86 m2
TOTAL OCUPACIÓ PREVISTA AMPLIACIÓ…………

501,06 m2

El total d’aquesta superfície suposa un augment en tota la parcel·la del 3,20% que
afegits a l’actual 8,37%, suposaria una Ocupació total del
11,57%, per tant,
0,1157 m2 sostre/1,00 m2 Sòl
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8.4.-Conservació, manteniment i rehabilitació proposada als “Corrals”
Les edificacions actuals, que estan integrades en les superfícies actuals del Pla Especial
Urbanístic, inclou 183,00 m2 construïts corresponents als “Corrals”, tot i que la planta
dels actuals corrals, i més concretament el delimitat pel seu perímetre, tenen una
superfície de 389,09 m2 . Aquest 183,00m2 estan aprovats en el Pla Especial Urbanístic,
tot i en no complir les distàncies mínimes de seguretat, que corresponen a 25m, des de
l’aresta de la carretera d’Ulldecona a La Sénia.
Ara es proposa dur-hi a cap obres de conservació i manteniment en coherència amb
la legislació sectorial i l’informe del Servei Territorial de Mobilitat, de data 05 d’octubre
de 2015, així com la rehabilitació dels 100 m2 del corral que no es troben afectats per la
línia límit d’edificació.
8.5.-Tipus d’Edificacions
Les edificacions compliran el que diu l’article 90 del Pla Territorial Parcial de les Terres
de l’Ebre, que diu que les noves edificacions o instal·lacions, es subjectaran a les
condicions següents, com a garantia de la seva integració en l’entorn i al paisatge.
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.
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 als 5m.
d- L’alçada màxima de cornisa serà de 4 m corresponent a planta baixa, i 6 m
en dues plantes. En el cas de la Sala de Celebracions i la Sala d’Aperitius
podrà ser de 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 entorns de les
edificacions
8.6.-Aigua potable i residuals
Les edificacions tenen els subministrament d’aigua potable des de el Barri veí d’El
Castell.
Pel que fa a les aigües residuals i d’acord amb l’informe de l’ACA de 21 d’octubre de
2015 es prohibeix qualsevol abocament d’aigües residuals a medi, per tant la solució
passa pel buidatge i transport d’aquestes, per gestor autoritzat per aquest tipus de
residus, fins a una EDAR, aportant documentació i autorització d’abocament a EDAR
mitjançant camió cisterna.
8.7.-Accessibilitat a la finca
Actualment l’accés a la finca, i als edificis de l’Antic Molí de Bordales, es realitza a
través d’un camí existent, en la part nord-oest de la propietat, la qual dona accés en
un primer moment al pàrquing del complex, i on posteriorment i a través de camins
pavimentats i plans o amb les pendents mínimes per donar compliment al codi
d’accessibilitat de Catalunya i el propi Codi Tècnic de l’Edificació, es dóna accés als
diferents edificis.
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9.-SISTEMA D’ACTUACIÓ
Es delimita un únic ambient de gestió amb l’àmbit del Pla Especial Urbanístic.
No és necessari cap tipus de reparcel·lació ni de cessió urbanística.
L’obra d’urbanització de l’accés , ja està realitzada, fins i tot les pròpies de l’interior de
la finca.
Es disposa d’una única etapa d’execució, possibilitant però, el seu endegament per
fases.

Santa Bàrbara, juny de 2016

ANDREU QUERAL MOLINÉ SLPU
Andreu Queral Moliné
Arquitecte
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B –NORMATIVA
B.1
B.2

Normativa Actual
Normativa Modificada
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B-NORMATIVA
B.1-NORMATIVA ACTUAL
Article 1.- Objecte d’aquesta Modificació Pla Especial Urbanístic
Aquest Pla Urbanístic té per objecte l’Ordenació i l’Ampliació de l’establiment “Antic
Molí”.
Article 2.- Àmbit del Pla Especial Urbanístic
1. 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.
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 estigui previst expressament en Aquest Pla Especial Urbanístic,
serà d’aplicació les determinacions establertes en les vigents NNSS 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.
Article 4.- Contingut
Aquesta modificació del pla està format pels documents següents:
ABCDE-

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 a l’article 106 del text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010, del 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 seves normes
urbanístiques. Les determinacions d’aquest instrument obligaran tant als particulars com
a l’Administració Pública, de conformitat amb 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 es aquest Pla i
es tramitaran seguint les mateixes disposicions que regeixen la seva formulació.
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Article 7.- Interpretació
1. Les determinacions d’aquest Pla i concretament aquesta Normativa,
s’interpretaran en base a aquells criteris que, partint del sentit propi de les seves
paraules en relació amb el context i els antecedents històrics i legislatius, tinguin
en compte, principalment, el seu esperit i finalitat així com la realitat social del
moment en què han de ser aplicades.
2. En cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala,
prevaldrà el que conta els plànols de major detall.
3. Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions d’aquest Pla
en els seus diferents documents, es considerarà vàlida aquella que impliqui 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 10.- Edificacions
1. Es modifica l’ocupació màxima de les diverses instal·lacions actuals i proposades,
L’Ocupació màxima proposada no superarà el 10,0% 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 la 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: 150,00 m2
Sostre màxim:
150,00 m2
Ús: Cuina
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Sala Celebracions
Planta Baixa
Edifici existent per a 300 comensals
Ocupació màxima: 700,00 m2
Sostre màxim:
700,00 m2
600,00 m2 de Sala i 100,00 m2 dels espais
de serveis higiènics i magatzem
Ús: Bar-Restaurant
Corrals
Planta Baixa
Edifici existent per Rehabilitar
Ocupació màxima: 183,00 m2
Sostre màxim:
183,00 m2
Ús: Vinculat a l’activitat principal de
Bar-Restaurant
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Ocupació total
Superfície pavimentada
Ocupació edificacions

10,00 %
<1/8
Segons gàlib

Edifici Restaurant
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

2 (pb + pp)
251,68 m2
451,03 m2
Bar-Restaurant

Sala Celebracions
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

1
700,00 m2
700,00 m2
Bar-Restaurant

Ampliació Cuina
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

1
150,00 m2
150,00 m2
Cuina

Corral
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús
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1
183,00 m2
183,00 m2
Vinculat a
l’activitat de Bar
Restaurant

Article 11. Tipus d’edificacions
Les noves edificacions es subjectaran a les condicions següents, com a garantia de la
seva 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 la 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, i respecte la carretera TV-3319 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
-4m per a les edificacions d’una planta. En el cas de la Sala de
Celebracions podrà ser de fins a 5 metres.
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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-se de noves per reduir el possible
impacte paisatgístic.
h.- Es conservaran i rehabilitaran els murs de pedra seca existents que delimiten
els diferents nivells del terreny.
i.- Es soterraran tots els serveis de subministrament que calgui 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 veïnes (oliveres i cítrics), estenent-se a la resta dels espais buits,
delimitant l’aparcament, els volums edificats i els vials interiors.
l.- En el corral de Bordales s’enderrocarà i es ressituarà el volum, degut a estar
dintre del límit de seguretat de la carretera TV-3319, transformant-lo en només una
planta baixa, i com un cos lineal amb una superfície lleugerament augmentada per
contrarestar la volumetria i ajustar-nos a les noves i futures necessitats.
Article 11. Tipus Edificacions
Alçada Màxima
2 plantes
1 planta
Separació noves edificacions
Límits parcel·la
Límits a carretera TV-3319
Cobertes
Planes o inclinades pendent
Materials
Acabats

6m
4m
5m
25 m
< 30%
Estucats en blancs i
colors terrosos

Article 12. Ús
Es determina l’Ús de Bar-Restaurant existent i les instal·lacions necessàries per al seu
desenvolupament.
Article 12. Ús
Bar – Restaurant
Article 13. Àmbit de Gestió i Sistema d’actuació
1. Es delimita un únic àmbit de gestió coincident amb l’àmbit del pla especial
urbanístic.
2. No és necessària cap tipus de reparcel·lació ni de cessió urbanística
3. No podrà realitzar-se cap parcel·lació o divisió de les finques.
4. Només és necessària la urbanització pendent del nou accés, objecte d’una
tramitació paralel·la amb el Servei de Mobilitat i l’ajuntament.
5. Es disposa d’una única etapa d’execució, possibilitant però la seva
execució per fases, amb un termini de 10 anys.
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Article 14. Desenvolupament d’aquest document
Aquest document té el suficient grau de detall en les seves especificacions per tal de
permetre la seva execució directa, sense la necessitat de posteriors instruments de
planejament derivat.
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B.2-NORMATIVA MODIFICADA
Article 1.- Objecte d’aquesta Modificació Pla Especial Urbanístic
Aquesta modificació del Pla Urbanístic té per objecte l’Ordenació, Ampliació i Addició
d’Ús de l’establiment “Antic Molí”.
Article 2.- Àmbit del Pla Especial Urbanístic
1. 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.
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 estigui previst expressament en Aquest Pla Especial Urbanístic,
serà d’aplicació les determinacions establertes en les vigents NNSS 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.
Article 4.- Contingut
Aquesta modificació del pla està format pels documents següents:
ABCD-

MEMÒRIA
NORMATIVA
ESTUDI ECONÒMIC, FINANCER I PLA D’ETAPES
PLÀNOLS

ANNEXOS
1. AIGUA POTABLE
2. AIGÜES RESIDUALS
3. ESCOMBRARIES
Article 5.- Vigència
Aquest instrument, atès que és una disposició administrativa de caràcter general,
conforme a l’article 106 del text refós de la Modificació de la Llei d’Urbanisme 3/2012 de
22 de febrer, del Decret Legislatiu 1/2010, del 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 seves normes urbanístiques
Article 6.- Modificacions
1. Es podrà modificar aquest Pla Especial Urbanístic en els supòsits que estableix el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
2. Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que es aquest Pla i
es tramitaran seguint les mateixes disposicions que regeixen la seva formulació.
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Article 7.- Interpretació
1. Les determinacions d’aquest Pla i concretament aquesta Normativa,
s’interpretaran en base a aquells criteris que, partint del sentit propi de les seves
paraules en relació amb el context i els antecedents històrics i legislatius, tinguin
en compte, principalment, el seu esperit i finalitat així com la realitat social del
moment en què han de ser aplicades.
2. En cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala,
prevaldrà el que conté els plànols de major detall.
3. Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions d’aquest Pla
en els seus diferents documents, es considerarà vàlida aquella que impliqui 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 , edifici existent, i
conservació, manteniment i rehabilitació de l’edificació dels corrals.
Article 10.- Edificacions
1. L’Ocupació màxima proposada no superarà el 11,57% 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:
Antic Molí de Bordales
Planta Baixa + planta pis
Cuina Serveis i salons
Edifici existent amb inclusió de la
Terrassa de la planta baixa.
Ocupació màxima: 278,98 m2
Sostre màxim:
475,36 m2
Ús: Restauració
Establiment de turisme rural

Sala Celebracions
Planta Baixa
Edifici existent per a 300 comensals
Ocupació màxima: 700,00 m2
Sostre màxim:
700,00 m2
600,00 m2 de Sala i 100,00 m2 dels espais
de serveis higiènics, magatzem i
Vestidor per l’ús de Saló de ball
Ús: Restauració

Cuina
Planta Baixa
Edifici existent
Ocupació màxima:
Sostre màxim:
Ús: Restauració

Corrals
Planta Baixa
Edifici existent a conservar i rehabilitar
Ocupació màxima: 183,00 m2
Sostre màxim:
183,00 m2
Ús: Establiment de turisme rural

150,00 m2
150,00 m2

Sala Aperitius
Planta Baixa
Edifici ampliat i annexat a la Sala
Celebracions
Ocupació màxima: 319,20 m2
Sostre màxim:
267,70 m2
Ús: Restauració
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Ocupació total
Superfície pavimentada
Ocupació edificacions
Antic Molí de Bordales
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús
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11,57%
<1/8
Segons gàlib

2 (pb + pp)
278,98 m2
475,36 m2
Restauració,
Establiment de
turisme rural.

Sala Celebracions + Serveis amb magatzem
nº plantes
1 (pb)
Ocupació en planta
700,00 m2
Sostre màxim
700,00 m2
Ús
Restauració.

Cuina
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

1 (pb)
150,00 m2
150,00 m2
Restauració.

Corral (conservació, manteniment i rehabilitació)
nº plantes
1 (pb)
Ocupació en planta
183,00 m2
Sostre màxim
183,00 m2
Ús
Establiment de
turisme rural.
Sala Aperitius
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

1 (pb)
319,20 m2
267,70 m2
Restauració.

Noves Edificacions
nº plantes
Ocupació en planta
Sostre màxim
Ús

1 (pb)
181,86 m2
115,30 m2
Restauració.

andreu queral moliné – arquitecte

c/major 46 43570 Santa Bàrbara, Tarragona

Telf mòbil: 607780312

TEXT REFÓS
MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL ANTIC MOLI

Juny 2016

Article 11. Tipus d’edificacions
Les noves edificacions es subjectaran a les condicions següents, com a garantia de la
seva 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 la 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, i respecte la carretera TV-3319 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
-4m per a les edificacions d’una planta. En el cas de la Sala de
Celebracions i Sala d’Aperitius podrà ser de fins a 5 metres.
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-se de noves per reduir el possible
impacte paisatgístic.
h.- Es conservaran i rehabilitaran els murs de pedra seca existents que delimiten
els diferents nivells del terreny.
i.- Es soterraran tots els serveis de subministrament que calgui 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 veïnes (oliveres i cítrics), estenent-se a la resta dels espais buits,
delimitant l’aparcament, els volums edificats i els vials interiors.
l.- En el corral de Bordales es podran dur a terme obres de conservació i
manteniment en coherència amb la legislació sectorial i l’informe del Servei Territorial
de Mobilitat, de data 05 d’octubre de 2015, així com la rehabilitació dels 100 m2 del
corral que no es troben afectats per la línia límit d’edificació.

Article 11. Tipus Edificacions
Alçada Màxima
2 plantes
6m
1 planta
4m
*Excepció en Sala
5m
Celebracions i nova Sala
Aperitius
Separació noves edificacions
Límits parcel·la
5m
Límits a carretera TV-3319
25 m
Cobertes
Planes o inclinades
< 30%
pendent
Materials
Acabats
Estucats en
blancs i colors
terrosos
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Article 12. Definició de l’Ús
Ús de Restauració
Es determina l’ús principal de restauració en les edificacions existents (Antic Molí de
Bordales, cuina i Sala de Celebracions) i en les noves instal·lacions necessàries per al
seu desenvolupament (Sala d’Aperitius) al qual s’afegirà com a ús complementari el
de saló de banquets i saló de Ball, donat que l’ús principal de restauració ja es troba
admès.
Ús de turisme rural
També s’admet l’ús d’establiment de turisme rural, tant en l’Antic Molí de Bordales com
en el Corral, tenint en compte les característiques de les edificacions, la regulació dels
usos del TRLU i la legislació urbanística municipal.
Article 12. Ús
Restauració com a ús principal i saló de banquets i
saló de ball com a ús complementari.
També s’admet l’ús d’establiment de turisme rural.

Article 13. Àmbit de Gestió i Sistema d’actuació
6. Es delimita un únic àmbit de gestió coincident amb l’àmbit del pla especial
urbanístic.
7. No és necessària cap tipus de reparcel·lació ni de cessió urbanística
8. No podrà realitzar-se cap parcel·lació o divisió de les finques.
9. Només és necessària la urbanització pendent del nou accés, objecte d’una
tramitació paral·lela amb el Servei de Mobilitat i l’Ajuntament.
10. Es disposa d’una única etapa d’execució, possibilitant però la seva
execució per fases, amb un termini de 10 anys.
Article 14. Desenvolupament d’aquest document
Aquest document té el suficient grau de detall en les seves especificacions per tal de
permetre la seva execució directa, sense la necessitat de posteriors instruments de
planejament derivat.
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A continuació es recullen les consideracions sobre els informes dels organismes
sectorials que s’han de tenir en compte en els projectes constructius que es duguin a
terme.
Informe del Servei Territorial de Mobilitat, de data 05 d’octubre de 2015.
Construccions
-

Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d’edificació no es poden
autoritzar obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents que
impliquin augment de volum de l’edificació existent. Només es podem
autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o
millora i, en el cas de canvi d’ús, sempre que no puguin incidir negativament en
l’explotació de la carretera i siguin compatibles amb l’ordenament urbanístic
vigent. L’increment de valor que aquestes obres comportin no pot ser tingut en
compte als efectes expropiatoris.

-

Pel que fa als edificis existents, davant la línia d’edificació, només s’autoritzaran
aquelles obres imprescindibles per a la seva conservació i manteniment.

-

La distància de la façana a la carretera, amidada en projecció horitzontal, ha
de ser, com a mínim, la següent:
A L’ARESTA EXTERIOR DE LA CALÇADA ................................................. 25,00 metres.

-

En cas de dubte, ha de prevaldre la distància que resulti més allunyada de la
carretera. A menor distància de la indicada no s’autoritza cap mena d’obra, ni
tan sols tancaments, llevat les de simple explanació o jardineria, les provisionals
que s’especifiquen en la condició 2.4 i, si es dóna el cas, les de vials que puguin
ésser autoritzats.

-

En cas de no caldre-hi calçada lateral, tot l’espai comprès entre el ferm de la
carretera i la línia de la façana s’ha de condicionar com a zona verda de
reserva vial, i en seran atesos, especialment, els aspectes funcionals (de
separació), estètics i de drenatge, d’acord amb aquest Servei de Carreteres.

-

Les aigües pluvials i les aigües brutes o residuals, s'han de conduir
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la
carretera. És especialment prohibit l'abocament d'aigües negres a les cunetes
de la carretera i en cas de no existir xarxa de clavegueram, les aigües pluvials
podran ser conduïdes per !'interior de la façana o, mitjançant canonades que
hi siguin adossades exteriorment, per sota de la voravia, a la cuneta.

Accés a la carretera TV-3319
Abans d'iniciar el projecte constructiu, s'hauran de presentar a aquest Servei Territorial
de Mobilitat els següents documents:
-

Una sol·licitud d'informe previ.

-

Un estudi de mobilitat generada, per determinar la quantitat màxima de
vehicles diaris que accediran a la futura ampliació del Antic Molí. Depenent
d'aquesta mobilitat generada, l'accés obtindrà una categoria, d'acord amb la
2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres. I
segons la categoria de l'accés es definirà un tipus d'accés en quan a
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dimensions, d'acord amb el que estableix el Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.
Un cop s'hagi aprovat per la Comissió d'Urbanisme, cal que es lliuri una còpia de la
documentació gràfica definitivament aprovada, de la part del planejament que
afecti les nostres competències en matèria viària, al Servei Territorial de Mobilitat de
Terres de l'Ebre.
Prèviament a l'execució de qualsevol obra/actuació sobre la que tenim competència,
s'ha de demanar la preceptiva autorització d'aquest Servei, d'acord amb allò que
disposa l'article 33 de la Llei 7/1993 de carreteres.

Informe del Departament de Cultura, de data 28 de gener de 2016.
En relació amb el Patrimoni Arqueològic:
Tot i que el Pla Especial Urbanístic “L’Antic Molí” no afecta cap jaciment arqueològic
documentat ni conegut, es recorda que si en el decurs dels treballs es posa de
manifest l’existència de restes arqueològiques, s’aturaran les obres en els punts
afectats i no es podran continuar fins 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.
En relació amb el Patrimoni Arquitectònic:
1. Sobre el “porxo pas” que es proposa adossat a la masada inicial, caldrà que
aquest nou element sigui respectuós amb la composició de la façana de la
masada, a la que es recolza, i s’integri de manera respectuosa respecte
l’edificació existent, a nivell de volumetria i materials.
2. Pel que fa als “corrals” la modificació del PEU preveu una reubicació i augment
de sostre edificable. En el cas que s’autoritzi eliminar-lo, caldrà documentar
l’edifici abans d’enderrocar-lo, mitjançant un detallat reportatge fotogràfic i
incorporar aquesta informació a la modificació del PEU.
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Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 11 de febrer de 2016.
Com a recomanacions generals caldria:
-

La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord
amb les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE).

-

Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.

-

Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Si la zona inclou talussos
naturals o artificials l’estudi geotècnic ha d’incloure l’anàlisi d’estabilitat dels
talussos, ja que es poden veure afectats per un desenvolupament progressiu
d’inestabilitzacions locals en forma de moviments de massa o de
despreniments.

-

Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.

Advertiment
En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta
paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, 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.

Santa Bàrbara, juny de 2016

ANDREU QUERAL MOLINE SLPU
Andreu Queral Moliné
Arquitecte

andreu queral moliné – arquitecte

c/major 46 43570 Santa Bàrbara, Tarragona

Telf mòbil: 607780312

TEXT REFÓS
MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL ANTIC MOLI

Juny 2016

C –ESTUDI ECONÒMIC, FINANCER I PLA D’ETAPES
C.1
C.2

Estudi Econòmic i Financer
Pla d’Etapes
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Estudi Econòmic i Financer

L’Avaluació econòmica del Desenvolupament de la proposta és el següent:
Inversió en Obres de Construcció:
Sala Aperitius
Porxo Cobert
Edifici Corrals
Edif.futures obertes
Urbanització interior i ajardinat
TOTAL
C.2.-

216,20 m2 x 600,00 €/m2 =
103,00 m2 x 250,00 €/m2 =
250,00 m2 x 850,00 €/m2 =
181,86 m2 x 350,00 €/m2 =

129.720,00 €
25.750,00 €
212.500,00 €
63.651,00 €
20.000,00 €
451.621,00 €

Pla d’Etapes

Es disposa d’una única etapa d’execució, possibilitant però la seva execució per fases,
amb un termini màxim de 10 anys.
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D- PLÀNOLS

andreu queral moliné – arquitecte

c/major 46 43570 Santa Bàrbara, Tarragona

Telf mòbil: 607780312

TEXT REFÓS
MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL ANTIC MOLI

Juny 2016

ANNEXES
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AIGÜES RESIDUALS
Les aigües residuals produïdes per l’activitat es tracten 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 de l’activitat en estudi. En concret l’inicial
instal·lada 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 va disposar també un altre filtre biològic MODEL FB 3000 que permet juntament amb
la fossa sèptica FS 30 d’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 soferta es va substituir per un model
SG8 amb capacitat de 250-500 menjars/dia.
L’empresa REMOSA disposa de la certificació de gestió de qualitat segons la norma
UNE-EN ISO 9001:2000 i expedeix un certificat que acompanya els seus equips i
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 va col·locar un desbast, un separador de greixos, el
qual permet separar els greixos d’origen animal o vegetal que estiguin barrejats amb
les aigües residuals, com és 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 constituït segons la norma UNE-EN 1825 i té un
volum de 170m3, una boca d’accés de 410mm per tal de procedir al seu buidat
periòdic i unes connexions d’entrada i sortida de 125mm.
Les característiques tècniques i de funcionament de la fossa instal·lada són les
següents:
Es tracta d’un dipòsit de polièster reforçat amb fibra de vidre amb una capacitat de
85m3 i una longitud de 12,3 m i un diàmetre de 3,00 metres 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 anaeròbiques, sense presencia 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 de 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 FB3000. Aquest té
una capacitat de 3.000 l i unes dimensions de 1750mm de diàmetre i una alçada de
1465mm amb una boca d’accés de 410mm i una previsió per a connexió de tubs de
125mm.
Finalment, s’obté l’aigua depurada.
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 les instal·lacions (fosses) de tractament
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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 de la fossa disposa d’una boca d’accés superior de 410mm, que permet el
buidat periòdic del residu sòlid acumulat en el dipòsit, on es contractarà una empresa
autoritzada per a realitzar aquest buidat.
També disposa de connexions d’entrada i sortida de 125mm.
D’acord amb l’informe de l’ACA de 21 d’octubre de 2015 es prohibeix qualsevol
abocament d’aigües residuals a medi, per tant la solució passa pel buidatge i transport
d’aquestes, per gestor autoritzat per aquest tipus de residus, fins a una EDAR, aportant
documentació i autorització d’abocament a EDAR mitjançant camió cisterna.
AIGUA POTABLE
-

Existeix subministrament d’aigua potable provinent de la xarxa d’aigua potable
del municipi, tot i que d’acord amb l’informe de l’ACA de data 21 d’octubre
de 2015, caldrà aportar informe favorable sobre la disponibilitat en qualitat i
quantitat de recursos hídrics suficients procedents de les fonts de captació
pròpies emès pels Serveis Tècnics Municipals, així com amb el vistiplau per part
de l’empresa subministradora sobre la capacitat hidràulica de la xarxa existent
per assumir els probables increments de cabal associats a l’ampliació de
l’activitat proposada.

ESCOMBRERIES
Existeix recollida periòdica de les deixalles, per l’empresa adjudicatària a nivell
comarcal, comptant actualment amb contenidors de vidre , resta, envasos lleugers,
paper i cartró i orgànica.
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INFORMES DELS ORGANISMES SECTORIALS
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Informe del Departament d’Agricultura.
Data: 10 de febrer 2015.
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Informe de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre.
Data: 1 d’octubre 2015.
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Informe de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Data: 1 d’octubre 2015.
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Informe del Servei Territorial de Mobilitat.
Data: 5 d’octubre 2015.
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Informe de l’Agència Catalana de l'Aigua.
Data: 21 d’octubre 2015.
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Informe del Departament de Cultura.
Data: 28 de gener 2016.
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Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Data: 11 de febrer 2016.
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Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
Data: 18 febrer 2016.
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Informe de la Companyia d’aigües SOREA.
Data: 28 de juny 2016.
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