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1. INFORMACIÓ
El present Text Refós s’ha redactat per tal d’incorporar les prescripcions indicades en l’acord
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 5 de febrer
de 2.015, referent a l’expedient del Pla Especial Urbanístic “Luyflex”, situat al polígon 54,
parcel∙les 354 i 370 d’Ulldecona.
A continuació s’exposen les dades prèvies, i d’informació sobre l’àmbit que es pretén
desenvolupar en el present document.

1.1. Iniciativa
El present Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament, es redacta per la iniciativa privada dels
Srs. MARIA
i LUÍS
amb els números de DNI
i
respectivament, i domicili al c.
, 43550
ULLDECONA (Montsià), Tarragona.

1.2. Antecedents
L’activitat industrial desenvolupada per la firma LUYFLEX, es troba degudament autoritzada
mitjançant la preceptiva llicència d’obres concedida, a nom de Lluís Martínez Labrador, per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona el 21/12/2000, amb el número de registre
general 707 – 30/03/1998, per a construcció de nau per exposició i magatzem de matalassos i
complements; situada a la parcel∙la 375 del Polígon 54 de rústica del municipi.
Mitjançant una posterior agrupació de finques, aquesta parcel∙la número 375 es va ajuntar
amb la parcel∙la número 370, prenent la finca resultant el número de la segona, es a dir, la
parcel∙la resultant és l’actual número 370 del Polígon 54.
De la mateixa manera, la actual parcel∙la número 354 prové de l’agrupació de les antigues
parcel∙les números 344, 345 i 354, també propietat dels promotors d’aquest Pla Especial.

1.3. Situació i àmbit
El present Pla Especial es desenvolupa sobre les parcel∙les números 354 i 370 del Polígon 54 de
rústica, situades al nord‐est del nucli urbà del municipi. L’accés a les mateixes es produeix per
un vial lateral a la carretera T‐331 de Ulldecona a Tortosa, i més concretament, la parcel∙la 354
te un front sobre aquestes vies de 45,50m d’amplada. Mitjançant un ramal d’aquest vial lateral
s’accedeix a la finca número 370, fins al punt on ara es produeix l’accés a l’aparcament exterior
de l’activitat actual, aquest ramal coincideix en part amb el camí denominat “Camí de
l’Ermita”.
Les dues finques comparteixen una part dels seus llindars, i al mateix temps llinden amb les
següents parcel∙les cadastrals: al nord amb la 371, 376 i 377; a l’est amb la 376 i amb el vial
lateral de la carretera T‐331; al sud amb la 340 i 356 mitjançant el “Camí de l’Ermita”; i a l’oest
amb la 356, 357 i 365 també mitjançant el “Camí de l’Ermita”.
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La superfície pròpia de l’àmbit del Pla Especial segons l’amidament realitzat damunt de la
topografia és de 12.166,81m2.
A continuació s’adjunta la delimitació de l’àmbit sobre una fotografia aèria:

1.4. Topografia, estat actual i usos. Serveis existents
El sòl corresponent a l’àmbit del Pla Especial es caracteritza per tenir una morfologia bastant
planera, amb una lleugera pendent des de la zona edificada actualment que va descendint fins
a el llindar del lateral de la carretera T‐331 (vessant cap a est), amb la cota més alta en el
vèrtex nord‐oest, essent de +134,90; i la cota més baixa a la banda del vial lateral, resultant
una cota de +130,40. Resulta per tant un desnivell de +4,50m que representa un pendent
tenint en compte la longitud de l’àmbit de 1,81%, Transversalment la pendent te el mateix
vessant, però es pràcticament inapreciable.
A la zona més al nord de l’àmbit hi ha una edificació destinada a l’ús industrial, concretament
la nau es destina per a exposició i magatzem de matalassos i complements, així com a la seva
fabricació. Sobre la finca hi ha una edificació que ja es trobava construïda amb anterioritat a
l’any 2000 que es destinava en origen a magatzem agrícola per a productes procedents dels
arbres fruiters, tanmateix, aquesta edificació es va començar a fer servir per a l’actual propòsit,
i posteriorment es va afegir la nova nau industrial, autoritzada mitjançant la llicència 707‐
30/03/1998, conformant tot el conjunt l’actual activitat industrial que es desenvolupa sobre
una superfície total de 3.036,55m2.
La activitat es troba degudament autoritzada mitjançant l’expedient 4/98, codi 02‐3
corresponent a l’activitat d’exposició, venda i magatzem de matalassos i complements. Aquest
tràmit es va endegar el 3/06/2002 amb el certificat final del tècnic. A l’acta de comprovació de
l’activitat realitzada per el tècnic municipal el 31 de juliol de 2002, es sol∙licitava com a mesura
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correctora, un embassament o reserva d’aigua capaç de subministrar 1000L/minut durant
dues hores i la construcció d’un hidrant. Aquestes mesures correctores varen ser realitzades
per el Promotor i es va aportar annex al certificat final de l’obra el 14 de juliol de 2004.
Aquesta construcció i activitat es situen sobre la finca cadastral número 370 del polígon 54
d’Ulldecona, l’altre finca que configura l’àmbit del present Pla Especial, la número 354 del
polígon 54 es destina a l’ús agrícola, tanmateix, aquest ús no s’està produint i la finca està en
una situació d’erm, no existint cap plantació sobre la mateixa.
Pel que fa a les escomeses de serveis presents a l’àmbit, l’activitat disposa dels següents
serveis que es pretenen mantenir, o ampliar si s’escau:


Provisió d’aigua: l’actual escomesa d’aigua prové de la sèquia mare, una mica més al
nord, aquesta aigua s’acumula als dipòsits presents a la finca (exteriors a l’àmbit) i
mitjançant un grup de pressió es distribueix als aparells sanitaris i a la xarxa de
protecció contra incendis, la identificació del contracte amb l’Agència Catalana de
l’Aigua corresponent a aquest subministrament és 13‐0833‐0088.



Energia elèctrica: La xarxa de distribució elèctrica discorre paral∙lela a la carretera T‐
331, en la cantonada de la finca 354 es desvia en direcció nord‐oest de manera aèria,
mitjançant pals de fusta de suport, fins arribar un centre de transformació. Des
d’aquest centre es dona subministra en Baixa Tensió a l’activitat actual, mitjançant un
armari on hi ha col∙locada la C.G.P a la façana nord de l’actual edificació. D’aquesta
escomesa es donarà servei a la activitat actual i futura. L’escomesa és en 380V, hi ha
una potència contractada de 43,65kW segons el contracte de referencia 09322144833.



Sanejament: Les escorrenties de l’aigua de la pluja es recullen directament sobre la
parcel∙la, la que es recull sobre la coberta es condueix mitjançant canalons i baixants, i
s’aboca sobre el terreny en els marges entre l’edifici i els límits de la finca. Pel que fa a
les aigües residuals es recullen en una fosa sèptica, on es tracten fins a la seva recollida
per part d’una empresa especialitzada.



Telecomunicacions: La xarxa de telecomunicacions discorre paral∙lela a la xarxa
d’escomesa elèctrica, en la actualitat aquesta xarxa dona servei a l’activitat per a
diverses línies de veu i dades. Aquesta escomesa es mantindrà i s’ampliarà si es
necessari.

1.5. Estructura de la propietat
Les dues finques incloses dins l’àmbit del Pla Especial son propietat del Promotors del mateix,
es a dir, dels Srs. MARIA
i LUÍS
amb els
números de DNI
i
respectivament, i domicili al c.
, 43550 ULLDECONA (Montsià), Tarragona.
Segons aquest Pla Especial, s’anomenen les finques com a Finca 01 (parcel∙les cadastrals 370 i
365 del polígon 54) i Finca 02 (parcel∙la cadastral 354 del polígon 54), tanmateix l’àmbit del Pla
Especial només inclou les parcel∙les cadastrals números 354 i 370 del polígon 54, amb la
següent superfície:
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Superficie

FINCA 01 (parcel∙la 370)
FINCA 02 (parcel∙la 354)

4.267,17
7.899,64

TOTAL

12.166,81

FINCA 01

ÀMBIT DEL PEUD

FINCA 02
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La descripció de les finques és la que segueix:
FINCA NÚMERO

01

PROPIETAT:

MARIA
, tres quartes parts
indivises en nua propietat i el domini d’una quarta part indivisa; i
tres quartes parts
indivises en us de fruit i entre ambdós el ple domini de la totalitat de la
finca.

DESCRIPCIÓ:

DADES REGISTRALS:
TÍTOL:

REFERÈNCIA CADASTRAL:

CÀRREGUES:
ESTAT D’OCUPACIÓ:
EDIFICACIONS:

SUPERFÍCIE REGISTRE:
SUPERFÍCIE DINS L’ÀMBIT:

Servitec Ingeniería, SL
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RÚSTICA: Heredad, secano, cereales, sita en el término de
Ulldecona, partida PLANS CASTELLET, de superficie una hectárea,
cincuenta y nueve áreas, sesenta centiáreas. Linda Noreste con
las parcelas 386, 459, 441, 371 y 377; Sur con las parcelas 357 y
354, polígono 54; Este con la parcela 376, polígono 54; y Oeste
con camino y acequia. Esta finca constituye las parcelas 365, 367,
368, 369, 370 y 375 del polígono 54 del catastro.
Inscrita al Registre de la propietat número 2 d’Amposta, al Tom
3.606, Llibre 350, Foli 116, finca número 25660.
Li pertany per Agrupació de finques, segons escriptura
formalitzada davant el Notari d’Ulldecona Don Salvador García
Guardiola, el 2 de juliol de 2.002.
P. 365: 43158A054003650000XI (aquesta parcel∙la cadastral és la
resultant de l’agrupació de les anteriors parcel∙les 365, 367, 368
y 369).
P. 370: 43158A054003700000XE y 43158A054003700001MR
(aquesta parcel∙la cadastral és la resultant de l’agrupació de les
anteriors parcel∙les 370 y 375).
Lliure de càrregues y gravàmens.
La edificació existent a la finca està arrendada per la firma
LUYFLEX, SL.
Hi ha un edifici sobre la finca destinat a la exposició i venda de
matalassos i complements, així com a la seva fabricació, la
superfície construïda de l’edifici segons les dades cadastrals és
de 3.024m2.
15.960m2.
4.267,17m2.
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FINCA NÚMERO

02

PROPIETAT:

MARIA
i LUÍS
Els pertany en concepte de Ple domini.

DESCRIPCIÓ:

TERESA ARTIGAS
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una meitat indivisa;
una meitat indivisa.

CÀRREGUES:

RÚSTICA: Heredad secano, cereal i erial, hoy todo cerea regadío,
sita en el término municipal de Ulldecona, partida PLANS
CASTELLETS, conocida igualmente por LES CREVETES; de
superficie noventa y nueve áreas, cinco centiáreas, iguales a
4’522 jornales de medida del país; constituye las parcelas 344, 34
y, 354 del polígono 54 del catastro de rústica, y LINDA: Norte, de
Antonio Royo y de Domingo Capseta; Sur, de Joaquín Barrera y
con camino; Este, con carretera, y Oeste, con resto de finca con
que se segrega, mediante camino.
Inscrita al Registre de la propietat número 2 d’Amposta, al Tom
3546, Llibre 334, Foli 154, finca número 24909.
Li pertany per haver‐se segregat de la finca número 21196, en
proporció de la seva participació a la finca matriu.
43158A054003540000XT (aquesta parcel∙la cadastral és la
resultant de l’agrupació de les anteriors parcel∙les 344, 345 i
354).
Lliure de càrregues y gravàmens.

ESTAT D’OCUPACIÓ:
EDIFICACIONS:
SUPERFÍCIE REGISTRE:
SUPERFÍCIE DINS L’ÀMBIT:

Lliure d’arrendataris i d’altres ocupants.
No hi han.
9.905m2.
7.899,64m2.

DADES REGISTRALS:
TÍTOL:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

Dins de l’àmbit no hi ha cap sòl que sigui de titularitat pública, tot i que l’àmbit llinda amb el
Camí de l’Ermita, per on es produeix l’accés a les finques de l’àmbit.

1.6. Planejament vigent i legislació de referència
Al municipi d’Ulldecona son d’aplicació les Normes Subsidiàries de Planejament (Exp.
1992/104/E) aprovades definitivament el 15 de juliol de 1992 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, i publicat al DOGC núm. 1672 de 20 de novembre de 1992.
Aquestes Normes han estat modificades puntualment diverses vegades, i en concret hi ha una
modificació puntual que afecta la regulació del sòl no urbanitzable (Capítol 15 de les NNSSP),
aprovada definitivament per la Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre el 8 de juliol de 2005
(Exp. 2005/018170/E), i publicat al DOGC núm. 4504 de 7 de novembre de 2005.
Els terrenys objecte del present Pla Especial estan classificats con a sòl no urbanitzable, dins de
la clau N, Àrea Comú, regulada pels articles 15.11 de les Normes Subsidiàries de Planejament.
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Tanmateix li son d’aplicació el contingut de la totalitat del Capítol 15 on es determinen les
disposicions generals del sòl no urbanitzable.
D’acord amb el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, el terrenys àmbit del Pla Especial es
troben dins del sòl de protecció preventiva, regulat en els articles 2.10 i 2.11 de les Normes
d’Ordenació Territorial d’aquest Pla Director, també cal tenir en compte la seva Disposició
Transitòria segona.
Caldrà tenir en compte particularment, la Disposició Transitòria quinzena de la Llei 3/2012 de
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
Tanmateix i com a legislació general de referència s’ha tingut en consideració la següent:
 Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental del plans i programes, modificada
d’acord amb la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa.
 Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
 Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament pel Consell Executiu el dia
27 de juliol de 2010., i publicat al DOGC núm.5696 de 19 d'agost de 2010.
 Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl estatal.
 Ordre del PTOP, 343/2005 del 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments
tècnics de presentació en suport informàtic, de les normes urbanístiques als òrgans de
la Generalitat de Catalunya, competents per a la seva aprovació definitiva.
 La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i local vigents.
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1.7. Servituds i altres limitacions de l’edificació i usos del sòl
Es tindran en compte totes les indicacions que per al sòl no urbanitzable es fa en la normativa
urbanística del PTTE, així com les corresponents del Capítol 15 de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi d’Ulldecona.
Cal tenir en compte al mateix temps las separacions de les edificacions a la carretera T‐331
d’Ulldecona a Tortosa.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC

SERVITEC INGENIERIA, S.L.
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1. Conveniència i oportunitat
La conveniència de la tramitació del present Pla especial urbanístic ve justificada per quan es
redacta en compliment del que es determina en la Disposició Transitòria quinzena, en el seu
apartat 3, de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, en que es determina que les
instal∙lacions industrials existents en SNU degudament autoritzades, poden ésser objecte
d’obres de conservació, d’adequació i de millora que siguin necessàries per al
desenvolupament correcte de l’activitat, textualment diu:
“Disposicions Transitòries.
...
Quinzena. Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions
situades en sòl no urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació d’edificacions i activitats en sòl no
urbanitzable102
1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla especial
d’iniciativa pública no contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del
terme municipal, per a regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes
actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun dels usos
admesos, inclòs l’hoteler. La documentació, en aquest cas, ha d’incloure una justificació específica de les
raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la
recuperació de l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambiental o de la necessitat d’integració en el
paisatge.
2. Les edificacions i les activitats existents en sòl no urbanitzable, degudament autoritzades d’acord amb
la legislació anterior a la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, que no s’ajustin al règim d’ús del sòl
no urbanitzable que estableix la llei present, es poden ampliar sempre que el planejament urbanístic
vigent, aprovat definitivament abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002, ho prevegi expressament.
L’ampliació s’autoritza d’acord amb el procediment establert per l’article 50.
3. Les edificacions o les instal·lacions industrials existents en sòl no urbanitzable, degudament
autoritzades d’acord amb la legislació urbanística anterior a la Llei 2/2002, mentre no cessin l’activitat
per la qual van ésser autoritzades, poden ésser objecte de les obres de conservació, d’adequació i de
millora que siguin necessàries per al desenvolupament correcte de l’activitat. També poden ésser
objecte d’obres d’ampliació si són necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a adequar-la a la
normativa aplicable en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats, sempre que es
justifiqui suficientment l’interès social de l’activitat en termes econòmics i de llocs de treball. Les obres
d’ampliació s’autoritzen amb la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. L’autorització
requereix que els propietaris acceptin, quan se’n cessi l’ús, de desmuntar o enderrocar, sense dret a
percebre cap indemnització, totes les instal·lacions o edificacions existents, llevat que, amb la
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic, es destinin a usos conformes amb el règim jurídic del sòl
no urbanitzable. L’eficàcia de l’autorització resta subjecta a les mateixes condicions que per als usos i
les obres provisionals estableix l’article 54.3 i 4.”

En aquest cas l’adequació de la finca núm. 2 d’aquest Pla Especial per a permetre l’ampliació
de l’activitat, es una necessitat d’interès social per al funcionament intern de l’empresa i per
tant i principalment per la dels seus treballadors. Amb la ampliació que es proposa s’augmenta
el sostre edificable per tal de donar cabuda a noves línies de fabricació amb les quals es preveu
augmentar la facturació de la empresa al voltant del 30% i la creació d'uns 15 o 20 nous llocs
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de treball. L’empresa està en procés de creixement, i en aquest moments la demanda dels
seus productes és molt alta, especialment des de l’estranger i degut a les exportacions que
realitzen, a part dels llocs de feina que es generaran directament en el nou centre de treball,
cal comptar també amb aquells serveis que demanarà aquest increment d’activitat i en el
consum intern que es generarà, així com de l’augment dels viatges, transportistes i moviment
econòmic a tota la zona propera.
Tal i com disposa la mateixa disposició transitòria, aquestes obres es podran autoritzar sempre
que es tramiti prèviament un Pla Especial Urbanístic, que és l’objecte del present document,
adjuntant‐ne en l’apartat 2.8, el compromís dels propietaris per a la retirada sense dret a
percebre indemnitzacions de les instal∙lacions autoritzades pel present Pla especial, en el
moment en que es cessi l’ús principal que les empara.
Tanmateix i tal i com ja s’ha indicat en l’apartat 1.6, la tramitació també es justifica per el
compliment dels articles 2.10 i 2.11 de les normes urbanístiques del Pla Territorial de les Terres
de l’Ebre.
La proposta no planteja cap variació pel que fa l’accés a les finques, produint‐se en el mateix
punt que en la actualitat, des d’aquesta zona on hi ha l’aparcament es produirà l’accés les
edificacions, resultant aquest “pati de maniobra” un punt central de l’activitat.

2.2. Objectius de l’ordenació proposada
Aquest Pla Especial té com objecte establir la delimitació i ordenació dels terrenys destinats a
l’ampliació d’una activitat industrial existent degudament autoritzada, amb el manteniment de
la seva connectivitat amb la xarxa viària més propera (T‐331), de manera que el seu impacte
paisatgístic i visual sigui compatible amb el territori.
En cap moment el Pla modifica la classificació del sòl, mantenint la de sòl no urbanitzable,
d’acord amb el que s’indica en la normativa municipal i territorial vigent.
Donat que la implantació d’aquesta ampliació comporta un canvi d’ús dels permesos
actualment en la clau N, requereixen amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència municipal,
de l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions
d’implantació de l’activitat i de les seves instal∙lacions (si s’escau), d’acord amb les normatives
indicades anteriorment.

2.3. Criteris de l’ordenació
Els terrenys inclosos dins de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic, estan classificats com a sòl no
urbanitzable, d’acord amb la normativa urbanística vigent, i per tant és d’aplicació el règim de
sòl no urbanitzable fixat per la legislació vigent municipal, territorial (PTTE) i general vigents a
Catalunya (DL 1/2010 modificat per la Llei 3/2012 i Decret 305/2006, i les sectorials vigents).
Els criteris d’aquesta ordenació estan bàsicament orientats per a resoldre correctament una
distribució racional de l’àrea d’aparcament i pati de maniobres dels vehicles de transport de
mercaderies, de manera que no entorpeixin la lliure circulació pel camí, quedant aquest espai
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entre l’edifici existent i un de nou par a ampliació de l’activitat industrial que es desenvolupa a
l’emplaçament.
S’hauran de tenir en compte els aspectes ambientals següents :








Adaptació topogràfica de l’àrea d’aparcament per tal de permetre la lliure escorrentia
de les aigües de pluja.
Producció i gestió de residus.
Emissions a l’atmosfera de sorolls.
Contaminació lumínica.
Harmonització del nou paviment amb la cobertura vegetal que la rodeja.
Adequació de la nova nau per a reduir l’impacte paisatgístic en l’entorn.
Per tal de minimitzar l’impacte visual i com a mesura d’integració paisatgística es
preveu en alguns punts dels espais lliures de l’àmbit que limiten amb la carretera T‐
331 i el Camí de l’Ermita la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies del lloc.
Marcades en plànol O‐02 del present document.

2.4. Descripció de l’ordenació
L’ordenació que es proposa, definida gràficament als plànols, pretén una correcta regulació de
la circulació i aparcament dels vehicles amb una adequació del terreny suficient per a
permetre que aquest espai de circulació permeti l’accés a les dues edificacions resultants, i una
secció tranversal amb una pendent cap al sud per tal de permetre la correcta escorrentia de
les aigües.
Es proposa un nou edifici per tal de permetre l’ampliació de l’activitat actual, que es disposa a
la parcel∙la núm. 354 del polígon 54 del cadastre, aquesta nova nau ha de permetre instal∙lar
noves línies de fabricació de matalassos, ja que l’actual nau ha quedat petita per al volum de
fabricació que es demanda. El nou edifici es proposa de forma que volumètricament sigui molt
semblant a l’edificació actual, de manera que l’afecció paisatgística que es produeix ens doni la
sensació de que no s’han inclòs una nova activitat, i apreciem una construcció (per la mida, els
colors, l’alçada i la col∙locació sobre el territori) que no ens resulti estranya.
La superfície total del Pla especial és la següent:
Superficie

FINCA 01 (parcel∙la 370)
FINCA 02 (parcel∙la 354)
TOTAL

4.267,17
7.899,64
12.166,81

Classificació del sòl : No urbanitzable.
Qualificació del sòl : Clau N : Zona Comú.
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2.5. Infraestructures
La connexió elèctrica existent es mantindrà, i s’ampliarà degudament en previsió de l’augment
de potència elèctrica que necessitarà la part d’ampliació. L’actual escomesa es produeix de
forma aèria, per una línia que discorre paral∙lela al “Camí de l’Ermita”, i que arriba fins el
vèrtex oest de l’edifici existent on es troba l’armari de la CGP i la centralització de comptadors.
L’Actual escomesa d’aigua prové de la sèquia mare, una mica més al nord, aquesta aigua
s’acumula als dipòsits presents a la finca (exteriors a l’àmbit) i mitjançant un grup de pressió es
distribueix als aparells sanitaris i a la xarxa de protecció contra incendis. D’aquesta mateixa
escomesa es realitzaran les futures ampliacions de la xarxa que es facin necessàries per a la
ampliació de l’activitat.
Existeix una infraestructura per a emmagatzemar l’aigua per al sistema de contra incendis, que
va ser una de les mesures correctores sol∙licitades per a obtenir la llicència d’activitat. Dins la
Finca 01 (però fora de l’àmbit delimitat en aquest Pla Especial) hi ha unes bases d’aigua amb
un volum suficient per a garantir un subministrament de 1000L/minut durant dues hores,
existeixen dues basses i un dipòsit metàl∙lic que acumulen un total de 149,18m3. Aquest
sistema d’emmagatzematge, mitjançant un grup de pressió, alimenta la xarxa d’extinció
d’incendis de l’activitat (mitjançant BIE’s), així com un hidrant que es va construir a l’exterior
de l’activitat (a menys de 15m de l’edifici) composat per una boca de 70mm i una de 90mm.
Les escorrenties de l’aigua de la pluja es recullen directament sobre la parcel∙la, la que es recull
sobre la coberta es condueix mitjançant canalons i baixants, i s’aboca sobre el terreny en els
marges entre l’edifici i els límits de la finca. Pel que fa a les aigües residuals es recullen en una
fosa sèptica, on es tracten fins a la seva recollida per part d’una empresa especialitzada, en el
moment de les futures ampliacions caldrà ampliar degudament aquesta instal∙lació per a tenir
capacitat suficient.
La xarxa de telecomunicacions discorre paral∙lela a la xarxa d’escomesa elèctrica, en la
actualitat aquesta xarxa dona servei a l’activitat per a diverses línies de veu i dades. Aquesta
escomesa es mantindrà i s’ampliarà si es necessari.
Per sol∙licitud expressa dels Serveis Tècnics Municipals, es realitzarà un tancat de la parcel∙la
àmbit de planejament, aquesta tanca es realitzarà amb filat metàl∙lic d’acer galvanitzat, de dos
metres d’alçada, i fixat sobre mastelers, també d’acer galvanitzat, col∙locats sobre fonament
de formigó en massa encastat dins el terreny. D’aquesta manera el tancat previst és el més
lleuger possible de cara a garantir la permeabilitat del terreny i que aquest tingui el menor
impacte paisatgístic i medi ambiental, tot garantint la no interferència de l’activitat industrial
sobre el medi abiòtic que l’envolta.
El perímetre de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic és de 632,61m, dels quals és reserva una
porta sobre l’accés actual de 10m d’amplada.
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2.6. Gestió urbanística
Aquest Pla Especial delimita un únic polígon d’actuació urbanística que es desenvoluparà pel
sistema de compensació bàsica, (si s’escau) d’acord amb el que es disposa en els articles 130 i
concordants del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012.
En virtut dels que s’estableix als articles 106 i 107 del DL 1/2010, modificat segons la Llei
3/2012, sobre l’obligatorietat de la presentació de la garantia del 12% del valor de les obres
d’urbanització, cal fer esment que per el desenvolupament d’aquest planejament no son
necessàries obres corresponents als serveis urbans, ni infraestructures d’escomeses d’aquests
serveis fins a la parcel∙la, doncs tots aquests serveis ja existeixen i son suficients per a garantir
el subministrament.
Les úniques obres que es tenen en consideració son les corresponents al tancament de la
parcel∙la objecte de planejament, i sobre aquestes obres s’adjunta una valoració en capítol 3
d’aquest document.
Com es fixa a l’article 106.3 del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012, “El termini per a
acreditar la constitució de la garantia davant l’administració urbanística que pertoqui és d’un
any. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi acreditat, l’administració ha de requerir a
les persones obligades que compleixin llur obligació i els ha d’advertir que, si no ho fan en el
termini concedit amb aquesta finalitat, la tramitació del pla resta sense efecte, ...”

2.7. Mobilitat i accessibilitat
Atès que l’objecte del present Pla Parcial Urbanístic de Desenvolupament no es troba entre els
supòsits indicats en l'apartat 3.1 de l'article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, no és necessària la redacció d'un
estudi de mobilitat generada.
El increment de trànsit rodat que generarà l’ampliació de l’activitat industrial existent no es
modificarà tant sensiblement per a que s’hagi de plantejar una modificació dels accessos i per
tant el present Pla Especial no altera la situació de la mobilitat i accessibilitat existent.
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2.8. Compromisos davant de l’administració
Els promotors es comprometen, en el moment en que es cessi l’ús autoritzat mitjançant el
present Pla especial urbanístic, a desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre cap
indemnització, totes les instal∙lacions o edificacions existents, llevat que, amb la tramitació
prèvia d’un pla especial urbanístic, es destinin a usos conformes amb el règim jurídic del sòl no
urbanitzable.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.

La Propietat:
MARIA

David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC

LUÍS
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3. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA.
3.1. Agenda.
La vigència d’aquest Pla especial urbanístic de desenvolupament serà indefinida, d’acord amb
l'art. 94 del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012. Aquest Pla Especial entrarà en vigor al
dia següent de la publicació de la seva aprovació definitiva i de les normes urbanístiques
corresponents, segons s’indica en l'art. 106.1 del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012.

3.2. Avaluació econòmica.
Atès que els canvis que introdueix la modificació que desenvolupa aquest Pla Especial no
comporten assumir noves càrregues que no estiguin previstes en el planejament vigent, aquest
document no incorpora modificacions de l'avaluació econòmica del planejament de rang
superior, i per tant, a ella ens referim.
Tanmateix, i de cara a l’establiment de la garantia a que fa referència l’article 107.3 del DL
1/2010, modificat segons la Llei 3/2012, s’adjunta tot seguit una valoració de les obres
corresponents al tancament de la finca ordenada per aquest planejament mitjançant un filat
metàl∙lic.
CODI

UNITATS

F222HA22

m

F31521B1

m

F6A19600

m

F6A16KZB

ud

3

3

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat, inclòs transport i cànon de l’abocador.
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM‐20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió
Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl∙lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre
50 mm col∙locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars.
Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants
de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col∙locada.

PREU

IMPORT TOTAL

14,40

12,08

173,95

14,40

69,30

997,92

622,61

17,34

10.796,06

1,00

432,02

432,02

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

12.399,95

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
DESPESES GENERALS (13%)

744,00
1.611,99

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE

14.755,94

El pressupost d’execució per contracte de la tanca perimetral de la finca, i en conseqüència la
valoració econòmica de les obres d’urbanització del present Pla Especial Urbanístic de
Desenvolupament és de CATORZE MIL SET‐CENTS CINQUANTA‐CINC EUROS AMB NORANTA‐
QUATRE CÈNTIMS (14.755,94€).
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3.3. Informe de sostenibilitat econòmica.
Les determinacions del Pla Especial que estan contingudes en el present document, no faran
variar les previsions del planejament vigent pel que fa a noves infraestructures, vialitat o
serveis urbanístics a implantar, i per tant no generen un impacte diferent del ja previst en les
finances de les administracions públiques responsables de la implantació i el manteniment
d'aquestes infraestructures, i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
Tal i com ja s’ha indicat, la zona objecte del Pla Especial no necessita de cap dels serveis públics
ja que els serveis d’aigua i enllumenat públic es connectaran a les xarxes existents respectives
de l’activitat base, i en cas de que ho necessités, qualsevol despesa aniria a càrrec de la
propietat i per tant aquesta operació ha de tenir un impacte total per a la hisenda pública de
zero euros, a nivell de despesa.
En quan als ingressos municipals, hi haurà els corresponents a les llicències d’obres i/o
d’activitat i les taxes de construcció. En quan a l’impost de bens immobles i el d’activitat
econòmica, serien els ingressos positius i ponderables en el temps, per part de les finances
municipals, d’acord amb els barems establerts per a cada cas.
Per tant podem considerar que el PEUD solament tindrà un impacte positiu en les finances
municipals, i com a mínim no representa cap despesa per a les mateixes.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC
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4. PLA D’ETAPES
El present Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament, es portarà a terme en una sola etapa
amb una durada màxima de 6 mesos des de l’aprovació del Pla Especial, d’acord amb la
documentació gràfica que s’acompanya.

4.1. Etapa 1
Amb una durada màxima de 6 mesos correspon a la tramitació de les llicències d’obres per a la
construcció de nous edificis per ampliar l’activitat industrial existent a l’àmbit delimitat per
aquest Pla Especial. També es preveu un termini de 4 mesos per a la construcció de la nova
nau industrial.
Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC

SERVITEC INGENIERIA, S.L.
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5. NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
DESENVOLUPAMENT
5.1. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Aquestes normes tenen per objecte regular des del punt de vista urbanístic el
desenvolupament del Pla especial en sòl no urbanitzable.
Article 2. Marc legal de referència
El present Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament s’ha redactat tenint en compte les
determinacions del planejament territorial i municipal vigent, tot d’acord amb el que es
disposa en els articles 67 i 69.1 del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012, així com en la
Disposició Transitòria quinzena, apartat 3r de la mateixa Llei.
Article 3. Vigència
La vigència d’aquest Pla especial urbanístic de desenvolupament serà indefinida, d’acord amb
l'art. 94 del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012. Aquest Pla Especial entrarà en vigor al
dia següent de la publicació de la seva aprovació definitiva i de les normes urbanístiques
corresponents, segons s’indica en l'art. 106.1 del DL 1/2010, modificat segons la Llei 3/2012.
Article 4. Obligatorietat del Pla
Les determinacions compreses dins la documentació d’aquest Pla, vinculen tant a
l’administració com als particulars, amb les limitacions establertes en l'art. 106.2 del DL
1/2010, modificat segons la Llei 3/2012.
Article 5. Interpretació
La interpretació de les ordenances s’atindrà al seu contingut i a les determinacions gràfiques
dels plànols d’ordenació.
En cas de contradicció entre documents o d’imprecisió prevaldrà la interpretació més
favorable a la menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i/o sistemes comunitaris.
En tot el no previst en les presents ordenances, seran d’aplicació els articles corresponents de
les normes urbanístiques del planejament general, així com a la legislació urbanística i
d’ordenació del territori aplicable en cada cas.
Article 6. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic de
Desenvolupament en sòl no urbanitzable (clau N) per a l’ampliació d’activitat industrial
existent, dins l’àmbit delimitat en els plànols d’ordenació.
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Article 7. Documentació
La documentació de que consta aquest Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament, s’ajusta
com a mínim a allò que disposa l’article 99 del Decret 305/2006 i 69.1 del DL 1/2010, modificat
segons la Llei 3/2012.

5.2. Règim urbanístic de sòl
Article 8. Classificació del sòl
Els terrenys inclosos dins de l’àmbit del Pla especial urbanístic de desenvolupament, estan
classificats com a sòl no urbanitzable.
Article 9. Qualificació del sòl
Els terrenys inclosos dins de l’àmbit del Pla especial urbanístic de desenvolupament, estan
qualificats dins de la clau N, zona comú.

5.3. Normes particulars
Article 10. Determinacions sobre els espais lliures
USOS ADMESOS
Industrial, específicament es destina per a exposició i magatzem de matalassos i
complements, així com a la seva fabricació.
CONDICIONS DE PARCEL∙LACIÓ
Parcel∙la mínima dins del Pla Especial
La totalitat de l’àmbit 12.166,81m2 (respectant les
parcel∙les actuals).
FINCA 01 = 4.267,17m2.
FINCA 02 = 7.899,64m2.
Front mínim de parcel∙la
Existent.
Fons mínim de parcel∙la
Existent segons límit Pla Especial.
CONDICIONS D’URBANITZACIÓ
En el projecte constructiu que es redacti per al desenvolupament del present Pla Especial
caldrà que es tingui en consideració com a mínim, el següent:
Aigües pluvials
S’haurà de preveure una xarxa de recollida i
distribució de les aigües pluvials en la zona baixa de
la pendent definitiva de la zona de l’aparcament.
Energia / Enllumenat
Les línies que han de donar servei als nous punts de
consum elèctric seran soterrades. Els punts de llum
exteriors compliran amb la normativa vigent pel
que fa a eficiència energètica i protecció del cel
nocturn.
Tanques
Metàl∙lica calada fins a un màxim de 2,00m, amb
un sòcol massís de 0,20m.
Enjardinament
En els espais lliures no pavimentats en les zones
perimetrals de les edificacions, es mantindran els
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terrenys en la condició actual, mantenint‐los nets
conforme a l’ús agrari que hi pertocaria.
El paviment a la zona de l’aparcament serà similar a
l’existent:
 aglomerat asfàltic a la zona de circulació, i
 s’autoritzarà el paviment a base de llosa de
formigó a les zones de maniobres de
vehicles pesants.
El paviment de la urbanització complirà:
 20% de l’àmbit de la superfície màxima
 La resta no es pavimentarà o s’edificarà

Pavimentacions

ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA DEL TERRENY
No es modificaran les cotes en els límits de la finca, ni en la trobada amb el Camí de l’Ermita,
excepte petits ajustaments necessaris per a garantir l’evacuació de les escorrenties
superficials de l’aigua de la pluja. En la documentació gràfica del projecte es detallen les
adaptacions topogràfiques del terreny natural a les noves disposicions de les plataformes
previstes en el Pla Especial, que caldrà ajustar en el projecte d’urbanització i/o obres de
l’edificació resultant.
Article 11. Condicions de les edificacions
Les edificacions s’hauran de regir per els següents paràmetres:
CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Tipus d’ordenació:
Aïllada
Ús :
Industrial, específicament es destina per a
exposició i magatzem de matalassos i
complements, així com a la seva fabricació.
Ocupació màxima :
6.083,40m2sòl (corresponents a un 50% de l’àmbit).
Edificabilitat màxima :
6.691,75m2st (corresponents a un índex
d’edificabilitat de 0,55m2st/m2sòl).
Separacions mínimes:
Les Separacions mínimes al llindars i el gàlib màxim
permès venen definits en els plànols O‐01 i O‐02
del present Pla Especial de Desenvolupament en
S.N.U.
Alçada màxima.
7,00m.
Nombre de plantes
PB+Altell
Alçada lliure mínima:
2,50m.
Cossos sortints oberts i/o tancats
No s’admeten
Composició de façana
Lliure, amb integració a l’entorn en quant a visual
paisatgística, colors i materials.
Coberta pendent màxima
10%

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

II. NORMES URBANÍSTIQUES
25 de 32

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
DESENVOLUPAMENT EN S.N.U. PER A AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT
INDUSTRIAL EXISTENT

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

Article 12. Condicions de les edificacions auxiliars
A part de les edificacions principals, es podrà autoritzar altres edificacions auxiliars sempre que
compleixin amb les següents condicions:
CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ AUXILIAR
Aïllada.
Control accessos i marquesines aparcaments.
30 m2

Tipus d’ordenació
Ús
Ocupació màxima
Separacions mínimes:
 a camí
 a altres llindars
Alçada màxima
Nombre de plantes
Alçada lliure mínima
Cossos sortints oberts i/o tancats
Composició de façana
Coberta pendent màxima
Material coberta

3,00m.
3,00m.
3,50m.
P.B.
2,50 m.
No s’admeten
Lliure, amb integració a l’entorn en quant a visual
paisatgística, colors i materials.
10%
No reflectant

5.4. Desenvolupament del PEUD
Article 13. Iniciativa
Aquest Pla especial urbanístic de desenvolupament, es redacta per iniciativa privada, d’acord
amb el que es disposa en la DT quinzena.3 i de l’article 67, amb vista a l’ampliació d’una
activitat industrial existent, en relació a l’article 101 del DL 1/2010, modificat segons la Llei
3/2012.
Article 14. Desenvolupament del Pla
Amb l’objecte de completar i desenvolupar les determinacions del PEUD, sense perjudici de la
seva immediata aplicació, poden aprovar‐se si s’escau, els corresponents projectes
d’urbanització i/o obres, reparcel∙lació i d’edificació.
En el desenvolupament del Pla caldrà donar compliment a les prescripcions de les resolucions
ambientals que es puguin emetre.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC
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6. ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA.
Atès que l’objecte del present Pla Parcial Urbanístic de Desenvolupament no es troba entre els
supòsits indicats en l'apartat 3.1 de l'article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, no és necessària la redacció d'un
estudi de mobilitat generada.
S’adjunta a continuació l’esmentat apartat:
“Article 3
Àmbit d'aplicació
3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document
independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.
3.2 ...”

Tanmateix, cal tenir en compte que l’increment de mobilitat que es pot preveure degut a
l’ampliació de l’activitat existent, es fàcilment assumible per la xarxa viaria, tenint en compte
que l’activitat connecta amb aquesta xarxa mitjançant un vial lateral de la carretera T‐331, i
que es connecta a aquesta mateixa per una rotonda fora del nucli urbà. El trànsit provinent
d’aquesta activitat no es creuarà amb el trànsit produït per la mobilitat local del centre urbà
d’Ulldecona.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC
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7. MEMÒRIA SOCIAL.
Atès que el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament no afecta la definició dels objectius de
producció d'habitatge de protecció o altres tipus d'habitatge assequible que preveu el
planejament general, no procedeix la redacció d'una memòria social.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
3.2541/4 COAC
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8. PLÀNOLS.
S'adjunten els següents plànols:
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
I‐01
I‐02
I‐03
I‐04
I‐05
I‐06

Situació.
Emplaçament.
Cartogràfic / Topogràfic.
Normativa vigent.
Estructura de la Propietat.
Perfils i edificacions actuals.

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O‐01
O‐02
O‐03
O‐04
O‐04.1
O‐04.2
O‐04.3

Delimitació de l’àmbit i gàlibs edificatoris.
Proposta Edifici.
Perfils i edificacions propostes.
Proposta, Planta de distribució de la nova edificació
Proposta, Estudi volumètric 1.
Proposta, Estudi volumètric 2.
Proposta, Estudi volumètric 3.

Aquest document ha estat redactat per David Riera Sureda, arquitecte col∙legiat amb el
número 32.541/4 del COAC
Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC
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1. LEGISLACIÓ APLICABLE
El present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA, a partir d’ara) es realitza a requeriment del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Concretament, a l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, es disposa:
“...L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una de les
figures de planejament, d’acord amb el què estableix, si s’escau, la legislació aplicable en
matèria d’avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament respecte als informes
ambientals dels plans, ha de formar part de la documentació de l’instrument de planejament
objecte d’aprovació inicial.
L’informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un termini mínim
de 45 dies, conjuntament amb l’instrument de planejament del qual forma part, després de la
seva aprovació inicial i, simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que procedeixin,
d’acord amb el que estableixi el document de referència...”
Així doncs, el present Pla Especial Urbanístic de desenvolupament en sòl no urbanitzable (clau
N) al Polígon 54, Parcel∙les 354 i 370, per ampliació d’activitat industrial existent propietat dels
Srs. MARIA
i LUÍS
, ubicada al Terme
municipal d’Ulldecona, dóna compliment als requisits establerts per llei i segueix l’estructura
establerta a l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme, tal i com s’exposa a l’apartat següent.

2. CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
El contingut de l’ISA ve fixat, com s’ha comentat anteriorment, a l’article 70 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, de la següent
manera:
En el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de
modificacions sotmeses a avaluació ambiental, l’informe ambiental que preveu la Llei
d’urbanisme ha de tenir la naturalesa i contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental que
regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau
d’especificació que estableixi l’òrgan ambiental en el document de referència, i, en tot cas,
amb el contingut mínim següent:
a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, el què
inclou:
1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit
objecte de planejament i del seu entorn.
2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció
ambiental, aplicables en l’àmbit del pla, establerts en la normativa
internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o en els instruments de
planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o
programes aplicables.
3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del
pla, d’acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats
anteriors i amb els principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei
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d’urbanisme, els quals han de referir‐se, entre d’altres aspectes, a la
sostenibilitat global del model d’ordenació; al cicle de l’aigua; a la biodiversitat
territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del
paisatge; a la qualitat de l’ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i
lluminosa.
Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del seu
grau d’importància relativa.
b) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el què
inclou:
1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades.
2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de
les seves determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris
ambientals als què es refereix l’apartat 1.c) d’aquest article.
3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada.
c) Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada,
incloent:
1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi
ambient.
2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les
demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament,
de gestió de residus i similars derivades de l’ordenació proposada.
3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la
millora del medi ambient.
d) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius,
sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d’altres) de
l’ordenació proposada sobre el medi ambient, incloent:
1r. Els efectes sobre els recursos naturals.
2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d’acord amb l’apartat 1.
3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació
prevista pel pla.
e) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals
establerts, el què comprèn:
1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els
requeriments ambientals assenyalats a l’apartat 1.
2n. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels
perfils ambientals inicial i resultant de l’àmbit del pla, d’acord amb l’apartat
anterior i les jerarquies entre objectius ambientals establertes en l’apartat 1.c).
3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
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f) Síntesi de l’estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una
ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, i l’explicació justificada de l’avaluació global
del pla.
El present ISA segueix, en general, l’esquema exposat anteriorment, i disposat a l’esmentada
normativa d’aplicació.
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1. PLA O PROGRAMA
El pla o programa objecte del present Informe de Sostenibilitat Ambiental és el Text Refós del
Pla Especial Urbanístic de desenvolupament al Polígon 54 Parcel∙la 370, per la construcció
d’una activitat industrial existent LUYFLEX, S.L., Ulldecona.

2. PROMOTOR
El present Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament, es redacta per la iniciativa privada dels
Srs. MARIA
i LUÍS
amb els números de DNI
respectivament, i domicili al c.
43550
ULLDECONA (Montsià), Tarragona.

3. AUTOR DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental ha estat redactat per:
SERVITEC INGENIERIA, S.L.
Avda.Corts Catalanes, 9‐11, of. 10‐11E
08173 Sant Cugat del Vallès. (Vallès Occidental), Barcelona.
David Riera Sureda, arquitecte, 32.541/4 COAC.
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1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS DEL
SECTOR
A continuació es descriuen els aspectes ambientalment rellevants de la situació actual del
territori objecte de planejament i del seu entorn.

1.1. ENTORN FÍSIC
Ulldecona és un municipi que pertany a la comarca del Montsià, a l´extrem meridional de
Catalunya i als límits amb la Comunitat Valenciana. Es troba situat a la riba esquerra del riu de
la Sénia i comprèn una prolongació de la plana de la Galera. Els Ports de Beseit, al nord, i la
serra de Montsià, al sud‐est, emmarquen orogràficament el municipi. La serra de Grossa amb
el Tossal Gros o lo Molló de 378 metres d´alçada travessen la part central del municipi, sobre el
nucli principal.
A la figura mostrada a continuació, es pot veure la localització geogràfica del Municipi
d’Ulldecona respecte als restants de la comarca del Montsià.

L’àmbit de planejament es desenvolupa sobre les parcel∙les números 354 i 370 del Polígon 54
del cadastre, situades al nord‐est del nucli urbà del municipi. L’accés a les mateixes es produeix
per un vial lateral a la carretera T‐331 de Ulldecona a Tortosa, i més concretament, la parcel∙la
354 te un front sobre aquestes vies de 45,50m d’amplada. Mitjançant un ramal d’aquest vial
lateral s’accedeix a la finca número 370, fins al punt on ara es produeix l’accés a l’aparcament
exterior de l’activitat actual, aquest ramal coincideix en part amb el camí denominat “Camí de
l’Ermita”.
La zona es troba a una distància en línia recta del centre urbà d’Ulldecona d’uns 2 km.
Les dues finques comparteixen una part dels seus llindars, i al mateix temps llinden amb les
següents parcel∙les cadastrals: al nord amb la 371, 376 i 377; a l’est amb la 376 i amb el vial
lateral de la carretera T‐331; al sud amb la 340 i 356 mitjançant el “Camí de l’Ermita”; i a l’oest
amb la 356, 357 i 365 també mitjançant el “Camí de l’Ermita”.
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La superfície pròpia de l’àmbit del Pla Especial segons l’amidament realitzat damunt de la
topografia és de 12.166,81m2.
A continuació s’adjunta la delimitació de l’àmbit sobre una fotografia aèria:

1.2. ESTAT ACTUAL I USOS
El sòl corresponent a l’àmbit del present Pla Especial es caracteritza per tenir una morfologia
bastant planera, amb una lleugera pendent aproximadament des de la carretera T‐331fins al
límit de l’àmbit (nord‐oest) amb la cota més alta corresponent, essent de 142.2 m, i la cota
més baixa fins al final de l’àmbit, corresponent a la cota 130.4 m, amb un desnivell teòric de
11.80 metres amb una distancia de 500 m de longitud aproximadament, el que suposa una
pendent natural longitudinal del 2.3%. Transversalment, la pendent va en direcció sud‐nord
amb un percentatge aproximat que va de l’1,20% aproximadament.
Al terreny es deixarà com l’estat actual, excepte la zona de la nova construcció.
L’ús actual de la parcel∙la és industrial i el seu entorn hi ha activitat industrial i agrícola.
Dins de l’àmbit del pla especial existeis una construcció de caràcter industrial amb necessitat
de preservació per raó de patrimoni.

1.3. CLIMATOLOGÍA
El Montsià té un clima benigne, amb hiverns suaus i estius secs i càlids. Les temperatures a
l'hivern gairebé mai són inferiors als 6º C i les glaçades són poc freqüents, mentre que a l'estiu
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poden superar els 30º C en algunes ocasions. La mitjana anual de les temperatures és d'uns 16‐
17º C.
Quant a les precipitacions, cauen sobretot a la tardor i a la primavera, però en conjunt no són
gaire abundants. Els vents més freqüents són els de component nord (mestral), els quals
acostumen a bufar des de la tardor a la primavera, i els de llevant, que porten pluges.
En resum, el clima del Montsià és de tipus mediterrani.
A les figures mostrades a continuació es pot veure un resum meteorològic de l’any 2012 de
l’estació meteorològica més pròxima a l’àmbit d’estudi, Tarragona‐Complex Educatiu:

TNm: Temperatura mínima mitjana.
TXm: Temperatura màxima mitjana.
PPT: Precipitació acumulada.
TMm: Temperatura mitjana.
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Tal i com es pot observar en la figura anterior, l’estiu és el període amb màxim déficit hídric,
doncs coincideixen les mínimes precipitacions amb els màxims de temperatura.

1.4. GEOLOGIA
A la figura mostrada a continuació es pot veure un mapa geològic de la zona d’Ulldecona.

La zona d’Ulldecona es troba construïda sobre calcàries i dolomies amb intercalacions d’argiles
i margues.
Al nord‐oest de la ciutat es poden trobar Paleogen , conglomerats i gresos.

1.5. HIDROGRAFIA
La zona hidrogràfica de la pràctica totalitat de la Comarca del Montsià, ve marcada
principalment per la conca del riu Ebre en el seu marge dret, i una petita part hidrogràfica
corresponent al marge esquerra del riu Sénia.
El recorregut del riu Ebre per Catalunya es d'uns 109 km., dels quals aproximadament, uns 35
km. ho fa com a frontera entre les comarques del Montsià i Baix Ebre. Des d'Amposta fins el
mar (30 km. aproximadament), els dipòsits al.luvials portats pel riu, van donar lloc a la gran
plana deltaica de 320 km2, tot això, abans de la construcció dels embassaments de Riba‐roja,
Mequinença, Flix i la resclosa de Xerta.
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A les planes baixes i en zones properes a la desembocadura del riu abunden els aiguamolls, on
les barreres de sorra de les platges aïllen ambients que inicialment varen ser marins i ara son
tancats, quedant‐se aquests com a llacunes closes.
Existeixen a la comarca, principalment en la conca natural del riu Ebre, una xarxa de
construccions hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l'aigua per tots els
conreus de la comarca, principalment pel cultiu de l'arròs al Delta. Com a dada significativa, cal
dir que, el Canal de la Dreta de l'Ebre té 51 km (26 del quals transcorren per la comarca del
Montsià) i va ser construït en l'any 1851.

1.6. VEGETACIÓ I FAUNA
Les serralades interiors, la vall de l’Ebre i la plana del Delta defineixen hàbitats vegetals força
diferenciats. És per aquest motiu que la flora de les Terres de l’Ebre és rica i variada. Al massís
dels Ports i les serralades que els voregen s’hi han comptabilitzat fins a 1.000 espècies vegetals
típiques del clima mediterrani i de muntanya com els matolls de garriga i el margalló. També
predominen els boscos de carrasques, les pinedes i algunes mostres de faig a les zones més
altes i humides.
Ara bé, si parlem d’ecosistemes fluvials hem de fer referència a l’Espai Natural de Sebes que es
troba al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament de Flix, on s’ha
desenvolupat un dels canyissars més extensos de Catalunya. Tot i així, la major esplendor de
flora es viu al Delta de l’Ebre, un espai únic en el territori català per la seva raresa, però
sobretot per la gran quantitat d’espècies vegetals —adaptades a la salinitat de la mar— que
s’hi poden trobar. El borró, la lletera marina o els lliris de mar són algunes de les plantes que
viuen al damunt de les dunes que cobreixen les platges del Delta. Per contra, a la vora de les
aigües dolces del riu hi creix el bosc de ribera on s’hi poden distingir salzes, verns, oms o
eucaliptus.

1.7. PATRIMONI CULTURAL
Al municipi d’Ulldecona existeixen els següents elements catalogats en el l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya:
BARRACA (I)
BARRACA (II)
BARRACA (III)
BARRACA (IV)
CASA DELS MORANO
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CASA DELS CAMPOS
CASA SALOMON AL CARRER SANT LLUC 28
CASA SALOMON AL CARRER DE LA PURÍSSIMA, 41
MAS DEL COMÚ
Mas de Sales
CASTELL D'ULLDECONA
CASA DE LA COMANDA
PORXOS DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
ARC DEL CARRER GENERAL CABRERA
CARRER ROGER DE LLÚRIA
CREU DE TERME DE LA CAPELLETA
CREU DE TERME
CASA DE LA VILA
Antic convent de Sant Domènec
CASA DE CULTURA
Antiga església del Roser
ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LORETO
CREU DE TERME DEL LLORET
ESGLÉSIA DEL CONVENT DE LES MONGES AGUSTINES
ANTIC CONVENT DE LES CARMELITES DESCALCES
CALVARI
CEMENTIRI D'ULLDECONA
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CASA DELS RIBERA
CASA O'CONNOR
Casa O'Callaghan
CASA DELS GINÉ I MARTORELL
HABITATGE AL CARRER MAJOR, 167
CASA DE LA FELIGRESA
CASA CASTELL FABRA
ORFEÓ ULLDECONENC
Orfeó Montsià
COOPERATIVA AGRÍCOLA
ESTACIÓ DE RENFE
ESCOLES MUNICIPALS
CASA BALAGUÉ‐SOLÀ
HABITATGE AL CARRER SANT CRISTÒFOL, 36
HABITATGE AL CARRER SANT LLUC, 27
CASA DE LA ROQUETA
HABITATGE AL CARRER PILAR, 5
HABITATGE AL CARRER MURADA DE BAIX, 73
CASA DEL GATO
Casa Forcadell
HABITATGE AL CARRER FRANCESC SANS BORJA, 5 (Enderrocat)
HABITATGE AL CARRER FRANCESC SANS BORJA, 7
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CASA DE BAPTISTA BORRÀS
HABITATGE AL CARRER DE L'ESTACIÓ, 31
HABITATGE AL CARRER DE L'ESTACIÓ, 49
SÈQUIA MARE
SÈQUIA GENERAL
PONT DE L'OLIVAR
PONT DE LES CAIXETES
MOLÍ DE L'OLI
CENTRE HISTORIC
PONT DEL MOLÍ DE L'OM
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT LLUC
CASA YVARS
HABITATGE AL CARRER PURÍSSIMA, 21
MAS
MOLÍ DE FIBLA
Molí de Salses
CASETA DE CAMP
CASETA DE CAMP
ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
Església dels Valentins
CREU DE TERME DE LES VENTALLES
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ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA
SÈQUIA DE LA FOIA
MOLÍ NOU
VENTA DE LA PUNTA
MAS DE PATRICIO
Mas de Cervera ‐ Mas de Setenes
CASETA DE CAMP
CASETA DE CAMP
ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA
ERMITA DE LA PIETAT
CAPELLA‐PEDRÓ DE L'ERMITA DE LA PIETAT

1.8. PROTECCIÓ PER LA LEGISLACIÓ SECTORIAL
Espais Naturals
La llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals estableix les modalitats de protección especial
següents:
a) Parcs nacionals
b) Paratges naturals d'interès nacional
c) Reserves naturals integrals
d) Reserva natural parcial
e) Parcs naturals
La llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals estableix una altra figura de protecció:
f) Reserva natural de fauna salvatge
Segons dades disponibles al Departament de Territori i Sostenibilitat, a un radi de 26 km de la
zona objecte d’estudi no s’hi troba cap Espai Natural de Protecció Especial.
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Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
Segons dades disponibles al Departament de Territori i Sostenibilitat, a un radi de 20 km. de la
zona objecte d’estudi trobem la serra del Montsià i amb una radi de 30 km trobem el Delta de
l’Ebre.
Xarxa Natura 2000
Referent als límits dels espais naturals de Catalunya que formen part per a la Xarxa Natura
2000, es troba aproximadament a 1.46 km de la zona objecte d’estudi.
En quant a zones humides catalogades a les proximitats de la zona afectada, la més pròxima es
troba a 0.54 km de distancia.
Com ja s’ha comentat en altres apartats, l’àmbit afectat es troba inclòs en zones declarades
com a vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries pels Decrets
283/1998 i 476/2004.

1.9. PAISATGE
L’ús actual de la parcel∙la, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, és parcialment
agrícola i parcialment com a aparcament provisional.
Per tant, donat que ja s’usa provisionalment com a aparcament, formarà part del paisatge
existent.
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RISCOS NATURALS

1.10.1. RISCOS D’INUNDACIONS
L’INUNCAT és el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya. L'objectiu
del pla INUNCAT és fer front a les emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial de
Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la
Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades.
El pla INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectos
fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les
èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de
recolzament per als treballs d'actuació en cas d'emergència.

Tal i com es pot veure a la figura exposada anteriorment, el municipi de Montsià i, per tant,
l’àmbit objecte d’estudi, presenta un risc molt alt enfront les inundacions.
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1.10.2. RISCOS D’INCENDI
L’INFOCAT és el Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. L'objectiu del
Pla INFOCAT és fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de
Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la
Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades.
El Pla INFOCAT inclou la quantificació i localització dins de tot el territori de Catalunya, dels
aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori i
desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als
treballs d'actuació en cas d'emergència.

Cal dir que el municipi d’Ulldecona està inclòs en la relació de municipis d’alt risc d’incendi
forestals previstos a l’Annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les
mesures de prevenció d’incendis forestals.

1.10.3. RISC SÍSMIC

El SISMICAT és el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya. L’objectiu del Pla és donar
una resposta ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, béns i
medi ambient, i també que permeti restablir els serveis bàsics per a la població en el menor
temps possible en cas d’emergència sísmica.
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El mapa que determina les diferents àrees del territori en funció de la seva perillositat sísmica
és el mapa de zones sísmiques. A la figura següent, es presenta aquest mapa, expressat en
diferents valors d’intensitat per a una mateixa probabilitat anual de 2 10‐3 equivalent a un
període de retorn de 500 anys.

Tal i com es pot veure en la figura anterior, el terme municipal d’Ulldecona està qualificat com
a municipi amb una intensitat sísmica igual o superior VI en un període de retorn de 500 anys, i
per tant, segons el SISMICAT el Pla d’Actuació Municipal (PAM) té carácter recomanat per al
municipi d’Ulldecona.

1.11.

QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC

1.11.1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
1. Xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació atmòsferica
Les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una
qualitat de l’aire similar en tots els seus punts.
La delimitació de zones de qualitat de l’aire a Catalunya consta de quinze zones.
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Terme municipal d’Ulldecona està situat a la zona 15 (Terres de l’Ebre).
2. Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori
Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) és una eina que permet avaluar la
incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada.
El procediment per a determinat la capacitat i vulnerabilitat (definit pel Decret 322/87) parteix
de les emissions provinents de les indústries, el trànsit i les activitats domèstiques. Capacitat.
És una mesura de la concentració “extra” que pot assimilar el medi ambient sense arribar a la
superació dels límits d’immissió legals. La mesura es realitza per mitjà de l'índex de capacitat.
Índex de capacitat: És la diferència entre la concentració mitja anual d'immissió d'un
determinat contaminant i el valor de referència que estableix la normativa pel contaminant
d'estudi.
Vulnerabilitat és un indicador del perill d'exposició a un contaminant d'estudi. L'objectiu de la
vulnerabilitat és determinar quines són les àrees més vulnerables a problemes de
contaminació atmosfèrica. Per determinar la vulnerabilitat d'una zona s'ha de relacionar punt
a punt els nivells d'immissió d'un contaminant concret, la densitat de població i l'existència
d'espais naturals protegits (PEIN).
Catalunya està dividida en 9 zones d’estudi, segons la Llei 7/1989 de modificació parcial de la
Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric (Llei 22/1983) i Ulldecona es situa a la zona 2.
D’acord amb els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori, que, com s’ha comentat,
inclouen el municipi d’Ulldecona a la zona 2, en aquest sector no es detecten factors de
vulnerabilitat als contaminants atmosfèrics estudiats (CO2, SO2 i partícules sòlides), essent per
tant un municipi amb una vulnerabilitat nul∙la a la contaminació atmosfèrica, i es presenta una
alta capacitat per als dos contaminants analitzats (PST i SO2), és a dir, presenta una alta
capacitat d’absorció de contaminants.

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

III. DETERMINACIÓ DELS
REQUERIMENTS
25 de 54

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

PROYECTO PARCELACIÓN URBANISTICA DE LAS FINCAS SITUADAS
ENTRE LAS CALLES BEAT ORIOL, BACH, CAN TAPIOLA Y MARTINET.

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

1.11.2. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
La protecció contra la contaminació acústica ve regulada pel Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protección
contra la contaminació acústica, o se n’adapten els annexes.
Segons es disposa a Annex III del Decret 176/2009, d’immissió sonora aplicable a l’ambient
exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, els valors
límit d’immissió són els següents:

La naturalesa de l’ordenació proposada i dels posteriors usos que es desenvoluparan no
implicaran una afecció significativa pel que fa a la contaminació acústica.

1.11.3. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn té com a finalitats:
‐ Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici
de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.
‐ Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant
l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat.
‐ Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar‐ne les
molèsties i els perjudicis.
‐ Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.
Per a l’aplicació d’aquesta Llei, el territori s’ha de dividir en zones, en funció de la vulnerabilitat
a la contaminació lumínica, que es defineixen a continuació:
‐ Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que
hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

III. DETERMINACIÓ DELS
REQUERIMENTS
26 de 54

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

‐
‐
‐

PROYECTO PARCELACIÓN URBANISTICA DE LAS FINCAS SITUADAS
ENTRE LAS CALLES BEAT ORIOL, BACH, CAN TAPIOLA Y MARTINET.

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una
brillantor mínima.
Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor
reduïda.
Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.
Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.

Segons aquesta classificació, la zona d’estudi es situa en una zona E2. En qualsevol cas, les
característiques de l’enllumenat exterior hauran de ser les adients per a la zona i hauran
d’afavorir l’estalvi i eficiència energètica.

2. OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES AL
PLA
2.1. LEGISLACIÓ
El desenvolupament del Pla Especial Urbanístic a Ulldecona, objecte del present Informe de
Sostenibilitat Ambiental, està sotmès bàsicament a la següent legislació vigent en materia
d’urbanisme i d’avaluació ambiental:

2.1.1. MARC GENERAL
‐
‐

‐

Directiva 2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient.
Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el Reglament
perl’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/86, de 28 de juliol, d’avaluació d’impacte
ambiental.
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

2.1.2. URBANISME I TERRITORI
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Llei d’Urbanisme vigent, el text refós de la qual s’aprova pel Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol.
Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, modificada
d’acord amb la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa.
Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl estatal.
Ordre del PTOP, 343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments
tècnics de presentació en suport informàtic, de les norme urbanístiques als òrgans de
la Generalitat de Catalunya, competents per a la seva aprovació definitiva.
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Directiva 97/62/CE, de 17 de octubre, per la que s'adapta al progrés científic i tècnic la
Directiva 92/43/CEE, 21 de maig, relativa a la conservació dels hábitats naturals i de la
fauna i flora silvestres.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
Conveni de Berna sobre la conservació de la vida silvestre i dels hàbitats naturals
d'Europa elaborat pel Consell d'Europa i adoptat l'any 1979.
Conveni de Bonn sobre espècies migradores d'animals silvestres que viuen en el
territori europeu.
Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals
Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada de Catalunya.
Reial decret 439/1990, de 30 de març de 1990, pel qual es regula el Catàleg nacional
d'espècies amenaçades.
Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres
Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres, modificada per la Directiva 97/62/CE, en la qual
s'adapta al progrés científic i tècnic la Directiva.
Llei 12/1985, de 13‐06‐1985, d'espais naturals.
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
Decret 328/1992, de 14‐12‐1992, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
Decret 21/2006, de 14‐02‐2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.
Legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i local vigents.

2.1.3. AIGUA
‐
‐
‐

Directiva 60/2000/EC per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit
de la política d’aigües.
Llei 46/1999 de 13 de desembre de modificació de la Llei 29/1985 d'aigües.
Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, que modifica el Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en
matèria d'aigües de Catalunya que deroga la LOGTA i altres disposicions.
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2.1.4. RESIDUS
‐
‐
‐
‐
‐

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.
Decret 161/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

2.1.5. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
‐
‐

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'Ambient Atmosfèric.
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. (Modificada
per la llei 6/1996, de 18 de juny).

2.1.6. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
‐
‐
‐
‐

Directiva 2002/49/CE, 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten
els annexes.

2.1.7. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
‐
‐

Decret 82/2005, de 3 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

2.2. ANTECEDENTS TERRITORIALS I URBANÍSTICS
A continuació, en el present apartat, s’analitzen els plans territorials i urbanístics que afecten
al Pla Especial Urbanístic de desenvolupament, al municipi d’Ulldecona, objecte del present
ISA.
Planejament territorial i altres programes:
Segons el que es disposa a la Llei 23/1998, de 21 de novembre, de política territorial, els
instruments de planejament territorial són les següents:
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El Pla Territorial General, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. El seu àmbit
d’aplicació és tot el territori de Catalunya.
Els Plans Territorials Parcials, amb un àmbit, com a mínim, d’extensió comarcal, podent
agrupar les unitats comarcals establertes en la divisió territorial de Catalunya. Pla
Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament en data 27/07/2010, i
publicat al DOGC 5696 de 19/08/2010.
Els Plans Territorials Sectorials. El seu àmbit d’aplicació és Catalunya, ordenen un
aspecte territorial determinat: carreteres, ferrocarrils, espais d’interès natural, etc.

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument que defineix els objectius
d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les
accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure
l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin
uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin.
El Pla defineix sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat
territorial, que són les següents:
‐ L’Àrea Funcional Territorial Metropolitana.
‐ L’Àrea Funcional Territorial de les comarques Gironines.
‐ L’Àrea Funcional Territorial del camp de Tarragona.
‐ L’Àrea Funcional Territorial de les terres de l’Ebre.
‐ L’Àrea Funcional Territorial de les comarques centrals.
‐ L’Àrea Funcional Territorial de les comarques de Lleida.
Les comarques tarragonines conformen dos àmbits funcionals territorials diferenciats i
separats físicament: el Camp de Tarragona, on els sistemes urbans (Tarragona, Reus, Valls)
tendeixen a agrupar‐se en un únic sistema urbà, amb característiques metropolitanes; i les
Terres de l’Ebre, on el sistema urbà, amb característiques metropolitanes, i les Terres de
l’Ebre, on el sistema urbà amb més pes demogràfic‐ Tortosa‐ tendeix a complementar‐se amb
el d’Amposta.

2.3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS APLICABLES EN EL PLANEJAMENT VIGENT
2.3.1. OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS
Es defineixen a continuació els objectius ambientals aplicables en la redacció del pla, d’acord
amb els principis i directrius establerts pels articles 3 i 9 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
Els objectius i criteris que es formulen seguidament pretenen abastar tots aquells àmbits en
què l’urbanisme pot incidir, relacionats amb el medi ambient i recursos naturals, sistematitzats
de la següent manera:
‐ Model territorial i ocupació del sòl (estructura urbana, consum de sòl, capacitat
d’acollida del territori, mobilitat i eficiència energètica, estructura i identitat del sòl no
urbanitzat, fragmentació territorial, riscs naturals i tecnològics, etc.).
‐
Cicle de l’aigua (riscs hidrològics, protecció dels recursos hídrics, estalvi i qualitat de
l’aigua, etc.).
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Ambient atmosfèric (qualitat de l’aire, condicions acústiques i lumíniques).
Gestió de residus i de materials en la urbanització i l’edificació.
Biodiversitat i patrimoni natural en general. Connectivitat ecològica.
Paisatge.

Els principals objectius ambientals seran, doncs, els següents:
Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar‐ne l’ús,
d’acord amb un model territorial globalment eficient.
Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infrastructures vinculades a aquests
usos.
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Evitar i/o corregir els models urbans dispersos i/o difusos, i fomentar les estructures
urbanes compactes i plurifuncionals.
Evitar les expansions innecessàries de les ciutats i fomentar l’optimització funcional i el
reciclatge dels teixits urbans existents, mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració
i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials o marginals.
Fomentar el caràcter policèntric dels sistemes i dels teixits urbans.
‐Planificar de forma integrada, els usos del sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir
l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de transport.
Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans.
Coordinar el planejament amb el dels municipis veïns, amb l’objecte d’evitar
duplicitats i disfuncions innecessàries.‐
Regular de forma flexible els usos i la zonificació en els sòls urbans i urbanitzables.

Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Adoptar metodologies de planejament que permetin avaluar la capacitat d’acollida del
territori.
Situar les àrees d’expansió urbana sobre els espais adequats d’interès natural baix.
Conservar la biodiversitat i mantenir la permeabilitat ecològica del territori.
Conjuminar l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb el manteniment i la millora
de la qualitat del paisatge i amb el manteniment dels signes d’identitat del territori.
Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones per tal
d’evitar‐ne la urbanització i l’edificació.
Evitar, en la mesura possible, l’afectació per edificacions o infrastructures d’àrees
fràgils i/o escasses.

Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels
usos del sòl i de la mobilitat.
‐
‐

Avaluar i reduir la mobilitat obligada.
Fomentar la plena accessibilitat, dins i entre els sistemes urbans; en aquest context,
dissuadir l’ús innecessari dels mitjans motoritzats individuals.
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Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint‐ne o recuperantne
l’estructuració orgànica.
‐
‐

‐

Conservar, i si és el cas, recuperar, l’estructura territorial, paisatgística i funcional dels
espais agroforestals.
Com a element vertebrador bàsic del model territorial adoptat, establir una xarxa
completa d’espais d’interès natural connectada amb les xarxes d’espais lliures urbans i
amb les xarxes territorials externes.
Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics.

Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori.
‐

‐

Programar la formació de reserves per protegir i tutelar el SNU mitjançant la
incorporació de terrenys d’especial interès al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge,
per cessió o expropiació.
Establir les mesures necessàries per a evitar usos que, atenent els valors protegits o
preservats i les finalitat perseguides pel planejament, transformin la destinació o
naturalesa dels sòls.

Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar
l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient.
Prevenir els riscs hidrològics.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delimitació de les zones inundables. Regulació estricta d’usos i prohibició
d’edificacions en zones inundables.
Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns.
Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja. Compensar la creació de superficies
impermeables.
Evitar actuacions generadores d’erosió.
Conservar la funció erosivo‐transportadora dels cursos fluvials.
Considerar les alteracions generades en els cursos d’aigua.

Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament.
‐
‐

Consideració del balanç hídric de la zona i determinació de la capacitat de càrrega del
sistema hídric a l’hora de dimensionar o d’establir la classificació del sòl.
Variació del consum generat pel planejament a l’hora de plantejar la zonificació del sòl
i les tipologies d’edificació.

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
‐
‐
‐

Facilitar la retenció de l’aigua de pluja.
Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua.
Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises,... en funció dels
nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
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Introduir criteris d’estalvi en la jardineria urbana.
Diagnosi i reparació de pèrdues de la xarxa.
Estalvi i reutilització de l’aigua en l’edificació: obligatorietat d’adopció de sistemes
d’estalvi i reutilització d’aigua en els projectes de noves edificacions, de
transformacions integrals i de canvis d’ús d’edificis.
Previsió, si és el cas, d’una ordenança d’estalvi d’aigua.
Balanç energètic de l’aplicació del planejament pel que fa al cicle de l’aigua.

Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
‐

Integració de les previsions dels plans i programes de sanejament del Govern de la
Generalitat.

‐

Previsió, si és el cas, amb el grau de precisió adequat per permetre’n l’execució
immediata, de les xarxes i les infrastructures de sanejament adequades en els sòls
urbans i urbanitzables.

Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el
canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants.
Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva contribució al canvi
climàtic.
‐
‐
‐

Evitar les baixes densitats edificatòries i d’habitatge en els sistemes urbans.
Regulació dels usos del sòl i de la zonificació mixta, flexible i plurifuncional.
Exigència d’enllumenat públic de baix consum en espais públics.

Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la máxima eficiència
de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural.
Condicions d’emplaçament i d’orientació de les edificacions.
Condicions de configuració arquitectònica.
Regulació de materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes.
Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals i canvis d’ús, de sistemes
mixtes per a subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització de captadors
solars i d’acumuladors, o d’altres energies renovables.
Exigència d’instal.lacions fotovoltàiques en nous edificis públics i altres edificis de
característiques adequades.
Exigència de cogeneració d’electricitat i calor a nous equipaments i edificis grans
d’oficines, comercials i hotelers.
Impulsar la creació d’habitatges i altres edificacions de baixa energia.
Exigència d’incorporació d’estudi de costos energètics en els projectes.
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Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
‐
‐
‐
‐

Assignar els usos del sòl en funció de la capacitat del medi atmosfèric de dispersió de
contaminants.
Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans.
Regulació d’usos industrials: adequar a la zonificació els límits màxims d’emissions
admissibles.
Establir requeriments de disseny i constructius pels conductes d’evacuació.

Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i
electromagnètica.
Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Considerar els mapes de soroll en aquells municipis que en disposin. En cas contrari,
sempre que resulti possible, el∙laborar‐los com a treball de base de planejament.
Adequar‐se als mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal a que fa referencia la
Llei 16/2002, i a les zones de sensibilitat acústica definides per aquells.
Localitzar al voltant de les fonts principals de contaminació acústica (infrastructures de
transport,..) usos i activitat poc sensibles al soroll.
Preveure mesures per a reduir l’impacte acústic preexistent i del generat per l’execució
del pla.
Prevenir els impactes acústics en la regulació de l’edificació.
Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques.

Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar‐ne els fluxos
hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
‐
‐

‐
‐

Evitar la dispersió i el caràcter extensiu en els assentaments urbans.
Ordenar el territori en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lluminosa i establir
en cada cas, la regulació adient per a assolir els nivells de brillantor fixats per la
legislació.
Implementació dels criteris tècnics bàsics per a la infrastructura urbana.
Considerar l’impacte lumínic en el planejament derivat i en les llicències urbanístiques.

Ordenar adequadament les instal∙lacions de radiocomunicació i de transport d’energia
elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge.
‐
‐
‐
‐

Establir mesures d’aplicació directa per a l’ordenació de l’emplaçament d’instal∙lacions
de radiocomunicació.
Preveure l’elaboració de plans especials per a l’ordenació de l’emplaçament
d’instal∙lacions de readiocomunicació i d’ordenances municipals específiques.
Establir àmbits de protecció paisatgística on les instal∙lacions de radiocomunicació i/o
les de transport d’energia elèctrica resultin incompatibles.
Previsió de mesures, o si és el cas, delimitació d’àmbits de protecció per a evitar o
minimitzar l’impacte de noves línies de transport d’energia elèctrica.
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Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la
disponibilitat d’instal∙lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit.
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida
selectiva dels residus.
‐
‐
‐

Avaluar la problemàtica de gestió dels residus que s’originen en l’àmbit territorial del
planejament i determinar aquelles demandes i dèficits de caràcter urbanístic.
Establir les condicions urbanístiques per a l’emplaçament d’instal∙lacions per a la
recollida selectiva, tractament i dipòsit de residus.
Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per a la
col∙locació de contenidors i altres equipaments necessaris per a optimitzar les
operacions de recollida i transport de residus.

‐
Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais i instal∙lacions que facilitin la
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió (art. 42.2 de la Llei
6/1993).
‐
‐

Incloure en les normes i ordenances d’edificació l’exigència als projectes, de previsió
dels espais adequats per a la recollida selectiva.
Incloure en les normes i ordenances l’exigència de projectes d’establiments turístics,
hotelers, de lleure,... d’implantar la recollida selectiva de matèries susceptibles de
valorització, sempre que aquesta gestió sigui conseqüent amb la del municipi i la
comarca.

Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i fomentar‐ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.
‐

‐

Fomentar a través de la normativa d’urbanització i d’edificació i, si és el cas,
d’ordenances específiques, la utilització de materials i productes que disposin de
distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’elecció preferent de materials de llarga
durada, reutilitzables i reciclables.
Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques d’enderrocs, excavació i/o
construcció, que continguin una avaluació dels volums i les característiques dels
residus originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida selectiva
projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal∙lacions de reciclatge i
disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa
obra.

Biodiversitat i patrimoni natural en general: conservar la biodiversitat territorial i els altres
elements d’interès natural i promoure’n l’ús sostenible.
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Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais d’interès
natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes territorials exteriors i amb les dels
espais lliures urbans.
‐

‐

‐
‐
‐
‐

Incloure‐hi tots els espais protegits mitjançant la legislació de conservació de la natura
(Natura 2000/ZEPAs, PEIN, espais naturals de protecció especial, reserves naturals de
fauna salvatge,...) o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior, i
establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions.
Garantir la presència de mostres suficient dels hàbitats d’interès comunitari i dels
hàbitats d’espècies d’interès comunitari d’acord amb la Directiva Hàbitats, amb una
especial atenció dels hàbitats de protecció prioritària. Incloure mostres suficient
d’altres hàbitats naturals i seminaturals no representats o insuficientment
representats.
Incloure mostres suficients dels hàbitats d’espècies protegides i establir mesures
adequades per a la seva preservació.
Integrar el patrimoni geològic. Incloure sistemàticament les àrees que formen part de
l’inventari de geòtops i geozones de Catalunya.
En general, establir les mesures necessàries per a evitar usos que transformin la
destinació o naturalesa dels sòls.
Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels espais
lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana. En aquest
context, recuperar els valors naturals en les operacions de millora urbana.

Conservar i millorar la connectivitat biològica.
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Delimitar els passadissos d’hàbitats necessaris per a garantir la connectivitat entre les
grans xarxes territorials d’espais protegits (PEIN, Natura 2000,...).
Dotar d’una continuïtat física adequada a la xarxa d’espais d’interès natural establerta
d’acord amb els criteris expressats en relació a l’objectiu anterior i, en general,
mantenir la connectivitat territorial dels diversos tipus d’hàbitats.
Detectar els punts crítics en relació a la permeabilitat ecològica del territori i establir‐
ne les mesures preventives i de millora necessàries.
Delimitar els espais fluvials i els camins ramaders i dotar‐los d’una adequada protecció
urbanística.
Potenciar la funció de corredor biològic en les franges de protecció administrativa
contigües a les infrastructures i al dominis públic.
Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de les xarxes d’espais
lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana.
Establir les mesures necessàries per a evitar usos que transformin la destinació o
naturalesa dels sòls.

Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, escasos o altres
d’interès general, i per hàbitats d’espècies amenaçades.
‐

Ordenar detalladament els espais amb presència d’ecosistemes fràgils i/o escassos.
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Protegir els sòls agrícoles d’interès paisatgístic i els dedicats al conreu de varietats
locals.
Potenciar les actuacions de custòdia en els espais d’interès natural.

Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i
garantir‐ne la qualitat.
Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori.
‐
‐
‐

‐

Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar la
fragmentació d’aquests.
Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat
d’actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals àmplies.
Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la identitat
dels municipis, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les
instal∙lacions s’adaptin a l’ambient on estan situades o bé o s’hagin de construir, i no
comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic,
tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
Integrar i desenvolupar urbanísticament la protecció dels béns declarats a través del
les legislacions sectorials (béns culturals d’interès nacional i local i, arbres i arbredes
monumentals,...).

Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès.
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Determinació en sòl urbà, dels valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals que
hi ha d’ésser protegits.
Previsió o formulació de plans especials urbanístics per a la recuperació i millora del
paisatge urbà.
Previsió de plans especials per a la protecció dels espais fluvials, per a la protecció
addicional del paisatge, per a la millora d’àmbits rurals i, si és el cas, per a
l’identificació i regulació de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de
rehabilitació.
Elaboració de catàlegs de béns protegits per aconseguir la plena efectivitat de les
mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns
culturals.
Establiment d’entorns de protecció per a aquells elements d’interès paisatgístic que ho
requereixin.
Exigència d’un estudi d’impacte paisatgístic a aquells projectes que puguin afectar
visualment els elements i ambients catalogats i/o protegits.
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3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL PLA
D’acord amb els apartats anteriors i amb els principis i directrius establerts pels articles 3 i 9
del DL 1/2005, s’exposen a continuació els objectius i criteris ambientals adoptats per la
redacció del pla:
Model d’ocupació i ordenació del sòl.
‐
‐

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar‐ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic
globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents.
Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori.

Cicle de l’aigua.
‐
‐
‐

Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús
d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient.
Prevenir els riscos hidrològics, evitant l’afectació a béns i persones.
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.

Ambient atmosfèric.
‐
‐
‐
‐

Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.
Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
Prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica.
Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar‐ne els
fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes
vius.

Gestió de residus.
‐

Gestió de materials: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials
i el medi ambient en general, en quant a la gestió dels materials.
Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general.

‐

Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès
natural.

Paisatge.
‐

Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir‐ne la qualitat.
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IV. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ ADOPTADA.
DESCRIPCIÓ DE L’ALTERNATIVA CONSIDERADA
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1. CARACTERÍSTIQUES L’ORDENACIÓ
A les figures mostrades a continuació es mostra el planejament vigent i la proposta, per tal
de veure en què consisteix la proposta.
PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA
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2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA
Els terrenys inclosos dins de l’àmbit del Pla especial urbanístic estan classificats com a sòl no
urbanitzable, d’acord amb la normativa urbanística vigent, i per tant és d’aplicació el règim de
sòl no urbanitzable fixat per la legislació vigent municipal, territorial i general vigents a
Catalunya.
Els criteris d’aquesta ordenació estan bàsicament orientats per la nova construcció que tindrà
una activitat industrial, seguint el mateix criteri de construcció, disseny i funcionalitat que
l’edificació existent
Es tindran en compte en l’alternativa adoptada els aspectes ambientals següents:
 Adaptació topogràfica de l’àrea d’aparcament per tal de permetre la lliure escorrentia
de les aigües de pluja.
 Producció i gestió de residus.
 Emissions a l’atmosfera de sorolls.
 Contaminació lumínica.
 Harmonització del nou paviment amb la cobertura vegetal que la rodeja.
 Adequació de la nova nau per a reduir l’impacte paisatgístic en l’entorn.
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V. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB
L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA
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1. DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
L’ordenació que es proposa, definida gràficament als plànols, pretén una correcta regulació de
la circulació i aparcament dels vehicles amb una adequació del terreny suficient per a
permetre que aquest espai de circulació permeti l’accés a les dues edificacions resultants, i una
secció tranversal amb una pendent cap al sud per tal de permetre la correcta escorrentia de
les aigües.
Es proposa un nou edifici per tal de permetre l’ampliació de l’activitat actual, que es disposa a
la parcel∙la núm. 354 del polígon 54 del cadastre, aquesta nova nau ha de permetre instal∙lar
noves línies de fabricació de matalassos, ja que l’actual nau ha quedat petita per al volum de
fabricació que es demanda. El nou edifici es proposa de forma que volumètricament sigui molt
semblant a l’edificació actual, de manera que l’afecció paisatgística que es produeix ens doni la
sensació de que no s’han inclòs una nova activitat, i apreciem una construcció (per la mida, els
colors, l’alçada i la col∙locació sobre el territori) que no ens resulti estranya.
La superfície total del Pla especial és la següent:
Superficie

FINCA 01 (parcel∙la 370)
FINCA 02 (parcel∙la 354)
TOTAL

4.267,17
7.899,64
12.166,81

Classificació del sòl : No urbanitzable.
Qualificació del sòl : Clau N : Zona Comú.

2. OBJECTIUS I CRITERIS
Els terrenys inclosos dins de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic, estan classificats com a sòl no
urbanitzable, d’acord amb la normativa urbanística vigent, i per tant és d’aplicació el règim de
sòl no urbanitzable fixat per la legislació vigent municipal, territorial (PTTE) i general vigents a
Catalunya (DL 1/2010 modificat per la Llei 3/2012 i Decret 305/2006, i les sectorials vigents).
Els criteris d’aquesta ordenació estan bàsicament orientats per a resoldre correctament una
distribució racional de l’àrea d’aparcament i pati de maniobres dels vehicles de transport de
mercaderies, de manera que no entorpeixin la lliure circulació pel camí, quedant aquest espai
entre l’edifici existent i un de nou par a ampliació de l’activitat industrial que es desenvolupa a
l’emplaçament.
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VI. DETERMINACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS
SOBRE EL MEDI AMBIENT DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ
PROPOSADA
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació es mostra la identificació i avaluació dels aspectes ambientals significatius
associats a l’àmbit d’estudi de la modificació puntual de NNSS.
L’avaluació es realitza per cada aspecte ambiental. La metodologia dels aspectos ambientals es
defineix a continuació:
‐ Impacte ambiental Compatible: aquell que té una recuperació immediata una vegada
finalitzada l’activitat, i no requereix pràctiques protectores o correctores.
‐ Impacte ambiental Moderat: aquell en què la seva recuperació no requereix de
pràctiques protectores o correctores intensives, i en el que la consecució de les
condicions ambientals inicials requereix cert temps.
‐ Impacte ambiental Sever: aquell en què la recuperació de les condicions del medi
exigeix l’adequació de mesures protectores o correctores i en el que, fins i tot amb
aquestes mesures, aquella recuperació requereix d’un període de temps dilatat.
‐ Impacte ambiental Crític: aquell amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb
ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals,
sense possible recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectors o
correctores.
També s’exposen propostes de mesures per minimitzar l’impacte sobre el medi que es pugui
generar per als diferents aspectes ambientals.

2. AVALUACIÓ DELS EFECTES
2.1.

OCUPACIÓ, CARACTERÍSTIQUES, CONSUM I USOS DEL SÒL

El Pla Especial Urbanístic delimita, amb una superfície total del pla especial de 12.166,81 m2.
L’ús actual de la parcel∙la és industrial.
Tal i com s’ha exposat en altres apartats, es tindrà en compte l’adequació de la nova nau per a
reduir l’impacte paisatgístic en l’entorn.
Donat lo exposat en apartats anteriors, i els punts comentats anteriorment, podem concloure
que l’impacte, en quant a l’ocupació, característiques i consum del sòl, serà compatible.

2.2.

CICLE DE L’AIGUA

Les escorrenties de l’aigua de la pluja es recullen directament sobre la parcel∙la, la que es recull
sobre la coberta es condueix mitjançant canalons i baixants, i s’aboca sobre el terreny en els
marges entre l’edifici i els límits de la finca. Pel que fa a les aigües residuals es recullen en una
fosa sèptica, on es tracten fins a la seva recollida per part d’una empresa especialitzada, en el
moment de les futures ampliacions caldrà ampliar degudament aquesta instal∙lació per a tenir
capacitat suficient.
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Tenint en compte els punts anteriors, i referent al cicle de l’aigua, l’impacte es considera
compatible.

2.3.

AMBIENT ATMOSFÈRIC

Durant la fase de construcció (per la posterior construcció de les edificacions), l’impacte sobre
la qualitat de l’aire pot venir donat per els moviments de terres, el trànsit rodat de vehicles i la
manipulació de materials.
Per tal de minimitzar aquest possible impacte, s’adoptaran diferents mesures, com el reg
periòdic de camins d’obra i zones utilitzades per transport de materials per tal de controlar la
pols generada.
També es pot influir, durant la fase de construcció, en els nivells sonors de la zona, degut
també al trànsit rodat de vehicles i a la maquinària. Per minimitzar‐ho, les mesures a prendre
seran tals com restringir l’horari de treball i limitar la velocitat dels vehicles.
Es pot dir que l’impacte ambiental és moderat, tenint en compte els punts comentats
anteriorment.

2.4.

GESTIÓ DELS MATERIALS I DELS RESIDUS

Per tal de minimitzar l’impacte ambiental generat per la construcció de la zona objecte
d’estudi, l’acopi de material durant la fase de construcció serà únicament en zones destinades
a edificacions i equipaments.
La gestió dels residus generats en la construcció es durà a terme immediatament, una vegada
acabades les obres, per tal de minimitzat l’impacte paisatgístic, així com l’impacte sobre la
flora i la fauna, degut a la destrucció del seu hàbitat.
S’aplicaran bones pràctiques ambientals: Dispositius d’estalvi energètic, d’estalvi d’aigua i de
gestió de residus.
Així, es considera que l’impacte és compatible, en quant a la gestió dels materials i dels
residus.

2.5.

BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL EN
GENERAL

No existeix dins de l’àmbit del pla especial cap construcció de caràcter agrícola ni cap altre
element amb necessitat de preservació per raó de patrimoni.
D’aquesta manera, es considera que l’impacte és compatible.
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ÀREES PROTEGIDES I PAISATGE

Els àmbits d’actuació no afecten cap espai natural inclòs en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès
Natural), ni a àrees d’especial protecció designades en aplicació de les Directives 79/409/CEE,
de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (modificada per la directiva
97/49/CEE) incloses a la Xarxa Natura 2000. Tampoc no afecta espais d’interès geològic ni
forests d’utilitat pública.
Així, l’impacte, en quant al paisatge, es considera compatible.
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Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

VII. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
49 de 54

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

PROYECTO PARCELACIÓN URBANISTICA DE LAS FINCAS SITUADAS
ENTRE LAS CALLES BEAT ORIOL, BACH, CAN TAPIOLA Y MARTINET.

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

En apartats anteriors s’han exposat els objectius i criteris de l’ordenació. A continuación
s’especifiquen els aspectes concrets que, en relació als objectius ambientals establerts, han
estat contemplats en la redacció del Pla Especial Urbanístic de desenvolupament en S.N.U. al
Polígon 54 Parcel∙la 370 i 354, per la nova construcció d’una nau amb activitat industrial:
Model d’ocupació i ordenació del sòl:
‐
‐

Es preservaran els espais i elements de valor rellevant del territori.
S’aplicaran criteris de mobilitat sostenible.

Cicle de l’aigua:
‐
‐

Adaptació topogràfica de l’àrea d’aparcament per tal de permetre la lliure escorrentia
de les aigües de pluja.
S’aplicaran bones pràctiques ambientals: Dispositius d’estalvi energètic, d’estalvi
d’aigua i de gestió de residus.

Ambient atmosfèric:
‐
‐
‐

La connexió elèctrica deixar l’existent i fer la seva ampliació quan sigui necessari.
La il∙luminació de la zona d’aparcament complirà amb la normativa vigent de prevenció
de la contaminació lluminosa.
S’aplicaran bones pràctiques ambientals: Dispositius d’estalvi energètic, d’estalvi
d’aigua i de gestió de residus.

Gestió dels residus:
‐

S’aplicaran bones pràctiques ambientals: Dispositius d’estalvi energètic, d’estalvi
d’aigua i de gestió de residus.

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general:
‐

Es tindrà en compte la conservació dels elements d’interès natural.

Paisatge:
‐ Adequació de la nova nau per a reduir l’impacte paisatgístic en l’entorn en quant a
visual paisatgística, colors i materials.
‐

Per tal de minimitzar l’impacte visual i com a mesura d’integració paisatgística es
preveu en alguns punts dels espais lliures de l’àmbit, que limiten amb la carretera T‐
331 i el Camí de l’Ermita la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies del lloc.
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1. SITUACIÓ
Ulldecona és un municipi que pertany a la comarca del Montsià, a l´extrem meridional de
Catalunya i als límits amb la Comunitat Valenciana. Es troba situat a la riba esquerra del riu de
la Sénia i comprèn una prolongació de la plana de la Galera. Els Ports de Beseit, al nord, i la
serra de Montsià, al sud‐est, emmarquen orogràficament el municipi. La serra de Grossa amb
el Tossal Gros o lo Molló de 378 metres d´alçada travessen la part central del municipi, sobre el
nucli principal.
A la figura mostrada a continuació, es pot veure la localització geogràfica del Municipi
d’Ulldecona respecte als restants de la comarca del Montsià.

2. SECTOR OBJECTE DEL PROJECTE
L’àmbit de planejament es desenvolupa sobre les parcel∙les números 354 i 370 del Polígon 54
del cadastre, situades al nord‐est del nucli urbà del municipi. L’accés a les mateixes es produeix
per un vial lateral a la carretera T‐331 de Ulldecona a Tortosa, i més concretament, la parcel∙la
354 te un front sobre aquestes vies de 45,50m d’amplada. Mitjançant un ramal d’aquest vial
lateral s’accedeix a la finca número 370, fins al punt on ara es produeix l’accés a l’aparcament
exterior de l’activitat actual, aquest ramal coincideix en part amb el camí denominat “Camí de
l’Ermita”.
La zona es troba a una distància en línia recta del centre urbà d’Ulldecona d’uns 2 km.
Les dues finques comparteixen una part dels seus llindars, i al mateix temps llinden amb les
següents parcel∙les cadastrals: al nord amb la 371, 376 i 377; a l’est amb la 376 i amb el vial
lateral de la carretera T‐331; al sud amb la 340 i 356 mitjançant el “Camí de l’Ermita”; i a l’oest
amb la 356, 357 i 365 també mitjançant el “Camí de l’Ermita”.
La superfície pròpia de l’àmbit del Pla Especial segons l’amidament realitzat damunt de la
topografia és de 12.166,81m2
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3. DETERMINACIÓ DELS POSSIBLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI
AMBIENT
Amb l’objectiu de determinar els possibles efectes significatius sobre el medi ambient s’han
avaluat, els aspectes ambientals significatius associats a l’àmbit d’estudi.
A continuació es resumeixen els aspectes ambientals significatius considerats, així com el seu
impacte associat sobre el medi:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ocupació, característiques, consum i usos del sòl.
o Impacte compatible.
Cicle de l’aigua.
o Impacte compatible.
Ambient atmosfèric.
o Impacte moderat.
Gestió dels materials i dels residus.
o Impacte compatible.
Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general.
o Impacte compatible.
Paisatge.
o Impacte compatible.

4. CONCLUSIONS
Tal i com s’ha exposat en el present Informe de Sostenibilitat Ambiental, avaluat
ambientalment el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament en S.N.U. al Polígon 54
parcel.les 370 i 354, per una nova construcción amb activitat industrial existent, es conclou
que l’impacte generat pel mateix rep una qualificació global de compatible, sempre i quan es
respectin les mesures proposades.
Aquest document ha estat redactat per David Riera Sureda, arquitecte col∙legiat amb el
número 32.541/4 del COAC

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC

SERVITEC INGENIERIA, S.L.
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI
L’objectiu del present estudi és analitzar i valorar l’impacte potencial sobre el paisatge del Pla
Especial Urbanístic de desenvolupament en sòl no urbanitzable (clau N) al Polígon 54,
Parcel∙les 354 i 370, per ampliació d’activitat industrial existent propietat dels Srs. MARIA
i LUÍS
, ubicada al Terme municipal
d’Ulldecona, i exposar les mesures d’integració previstes, per tal de demostrar que aquestes
són les més adequades i suficients per a garantir una correcta integració de les actuacions en
el paisatge.
Per tal de donar una visió global de l’actuació i del seu impacte al medi, el present document
inclou la descripció de l’estat del paisatge, les característiques del projecte i els criteris i les
mesures d’integració paisatgística adoptats.
L’estructura i continguts del present EIIP segueixen, a data de redacció del mateix, el model
proposat per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, concretament del Servei de Paisatge d’aquesta Direcció General (Guia
Metodològica de l’Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic), amb l’objectiu de facilitar‐ne la
seva avaluació per part de l’administració competent (Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge i/o d’altres, com les Comissions d’Urbanisme) de manera que aquesta pugui
determinar la compatibilitat del projecte segons els requeriments que estableix la legislació
vigent.

2. ANTECEDENTS
L’activitat industrial desenvolupada per la firma LUYFLEX, es troba degudament autoritzada
mitjançant la preceptiva llicència d’obres concedida, a nom de Lluís
, per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona el 21/12/2000, amb el número de registre
general 707 – 30/03/1998, per a construcció de nau per exposició i magatzem de matalassos i
complements; situada a la parcel∙la 375 del Polígon 54 de rústica del municipi.
El present àmbit de planejament es desenvolupa sobre les parcel∙les números 354 i 370 del
Polígon 54 de rústica, situades al nord‐est del nucli urbà del municipi. L’accés a les mateixes es
produeix per un vial lateral a la carretera T‐331 de Ulldecona a Tortosa, i més concretament, la
parcel∙la 354 te un front sobre aquestes vies de 45,50m d’amplada. Mitjançant un ramal
d’aquest vial lateral s’accedeix a la finca número 370, fins al punt on ara es produeix l’accés a
l’aparcament exterior de l’activitat actual, aquest ramal coincideix en part amb el camí
denominat “Camí de l’Ermita”.
Sobre la parcel∙la número 370 hi troben dues referències cadastrals, una sobre el terreny i
l’altre de l’edificació existent: 43158A054003700000XE y 43158A054003700001MR
Pel que fa a la parcel∙la 354 te la següent referencia cadastral, 43158A054003540000XT.
La superfície total de les parcel∙les incloses dins de l’àmbit és de 12.166,81m2.

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐11, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

5 de 38

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA:
TEXT REFÓS PEUD EN S.N.U. PER AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT IND.
EXISTENT

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

La finalitat de tramitació del Pla Especial, i per tant, del present Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística, és la definició de l’adequació d’aquestes finques per a permetre l’ampliació de
l’actual activitat industrial realitzada per LUYFLEX, i establir les determinacions i condicions per
a la ampliació de dita activitat.
DADES DELS PROMOTORS
Les dades dels Promotors son les següents:
Promotor:
DNI:
Domicili:
Codi postal:

MARIA
LUÍS
respectivament.
c.
43550 ULLDECONA (Montsià), Tarragona.

TÈCNIC REDACTOR DE LA MEMÒRIA
El present Estudi d’impacte i Integració Paisatgística ha estat redactat per:
Enginyeria:
NIF:
Domicili:
Codi postal:
Contacte:
Tècnic:
Titulació:
Col∙legiació:
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SERVITEC INGENIERIA, S.L.
B12428413
Avda. De les Corts Catalanes 9‐11, of. 10‐11E
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental),
Barcelona.
T.935839564; F.935839563; e‐correu. servitec@servitec‐
forcadell.com
David Riera Sureda
Arquitecte superior
Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, núm. 32.541/4
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II. JUSTIFICACIÓ
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El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests documents són
l’instrument que ha de garantir la consideració dels impactes en el paisatge de certes
actuacions, projectes d’obres o activitats.
Per la seva banda, la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost; el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, que desenvolupa la Llei d’Urbanisme, i les normatives del Plans directors urbanístics del
sistema costaner i dels Plans territorials parcials, estableixen el seguit de supòsits en que
determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada (que previsiblement poden
comportar canvis en el paisatge) incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte
i integració paisatgística (EIIP).
La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i exposar
les mesures d’integració previstes en els corresponents projectes. La Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan cometent de l’Administració que ha d’emetre els Informes
preceptius dels EIIP, en tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar
la idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades.
Concretament, la finalitat de la tramitació del present estudi d’impacte i integració
paisatgística, és diagnosticar l’impacte potencial de les actuacions que es duran a terme per
l’adequació de les finques objecte de planejament i exposar les mesures d’integració previstes
en el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament en sòl no urbanitzable (Clau N) en el Polígon
54, parcel∙les 354 i 370, per a ampliació de l’activitat existent, per a que aquestes siguin
valorades per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
La justificació de la necessitat del present EIIP emana en la documentació que cal generar,
segons l’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, referent a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic
i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable (actuacions definides a l’edificació
de construccions i dependències pròpies a una activitat agrícola en sòl no urbanitzable,
definides a l’article 47.6‐a de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost; aquest article ha estat
integrat en la nova normativa urbanística).
D’altra banda també cal tenir en compte com a referència normativa la Llei 3/2012 del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, marc reglamentari on es
regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
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III. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI
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1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC
1.1. Situació geogràfica
Ulldecona és un municipi que pertany a la comarca del Montsià, a l´extrem meridional de
Catalunya i als límits amb la Comunitat Valenciana. Es troba situat a la riba esquerra del riu de
la Sénia i comprèn una prolongació de la plana de la Galera. Els Ports de Beseit, al nord, i la
serra de Montsià, al sud‐est, emmarquen orogràficament el municipi. La serra de Grossa amb
el Tossal Gros o lo Molló de 378 metres d´alçada travessen la part central del municipi, sobre el
nucli principal.
A la figura mostrada a continuació, es pot veure la localització geogràfica del Municipi
d’Ulldecona respecte als restants de la comarca del Montsià.

L’àmbit de planejament es desenvolupa sobre les parcel∙les números 354 i 370 del Polígon 54
del cadastre, situades al nord‐est del nucli urbà del municipi. L’accés a les mateixes es produeix
per un vial lateral a la carretera T‐331 de Ulldecona a Tortosa, i més concretament, la parcel∙la
354 te un front sobre aquestes vies de 45,50m d’amplada. Mitjançant un ramal d’aquest vial
lateral s’accedeix a la finca número 370, fins al punt on ara es produeix l’accés a l’aparcament
exterior de l’activitat actual, aquest ramal coincideix en part amb el camí denominat “Camí de
l’Ermita”.
La zona es troba a una distància en línia recta del centre urbà d’Ulldecona d’uns 2 km.
Les dues finques comparteixen una part dels seus llindars, i al mateix temps llinden amb les
següents parcel∙les cadastrals: al nord amb la 371, 376 i 377; a l’est amb la 376 i amb el vial
lateral de la carretera T‐331; al sud amb la 340 i 356 mitjançant el “Camí de l’Ermita”; i a l’oest
amb la 356, 357 i 365 també mitjançant el “Camí de l’Ermita”.
La superfície pròpia de l’àmbit del Pla Especial segons l’amidament realitzat damunt de la
topografia és de 12.166,81m2.
A continuació s’adjunta la delimitació de l’àmbit sobre una fotografia aèria:
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1.2. Nuclis de població propers
La distancia als nuclis de població més propers al municipi d’Ulldecona es recullen a la taula
que segueix a continuació:
Alcanar
La Sènia
Godall
Freginals
Sant Carles de la Ràpita
Amposta
Tortosa
Vinaròs
Benicarló

8,7Km.
15,0Km.
9,9Km.
12,5Km.
24,6Km.
21,1Km.
29,5Km.
16,4Km.
23,4Km.

1.3. Accessos existents
Es descriuen a continuació les vies de comunicació existents al municipi d’ulldecona, on s’ubica
l’àmbit d’estudi:
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de la Plana), la carretera TP‐3318 (Ulldecona‐Alcanar), TV‐3319 (Ulldecona‐La
Sènia) i la carretera TV‐3313 (Ulldecona‐Godall) .
Línia de tren València‐Barcelona propietat d'ADIF, amb parada a l’estació de
Ulldecona‐Alcanar‐La Sènia.
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L’empresa d’autobusos HIFE connecta Ulldecona amb les poblacions properes, i
enllaça amb les capitals de província pròximes, Castelló, Tarragona i Barcelona.

S’adjunta plàno de les vies de comunicació a la zona del municipi d’Ulldecona.

L’accés a l’àmbit d’estudi objecte del present EIIP, es realitza des d’Ulldecona per la carretera
T‐331 en direcció a Tortosa, sortint pel carril lateral que surt de la primera rotonda sortint
d’Ulldecona, aquest lateral connecta més endavant amb el “Camí de l’Ermita”.
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Al final de la present memòria es presenten plànols de situació i emplaçament de l’àmbit
d’estudi.

2. FACTORS DE VISIBILITAT
Els factors de visibilitat són d’especial importància per poder caracteritzar el paisatge existent.
S’ha estudiat la visibilitat de la parcel∙la des de diversos punts ubicats a l’exterior i interior de la
parcel∙la per poder donar una idea de com és el paisatge existent a la zona i com afecta
l’edificació al mateix.
Els principals punts d’observació han estat l’entorn immediat a l’establiment i diversos punts
del recorregut, agafant la sortida de l’autopista AP‐7 direcció Ulldecona, seguint la carretera
T‐331 direcció Amposta, fins a la tercera rotonda i sortir a la segona sortida, una via lateral,
direcció a les finques. S’agafat l’alçada de l’observador, aproximadament a 1,60 m del terra, a
l’alçada dels ulls.
A continuació es mostren diverses fotografies, preses des de diferents punts a l’interior i
exterior de l’entorn i el seu recorregut, on s’observa la visibilitat de l’entorn més proper a
l’àmbit d’actuació del present EIIP;

RECORREGUT

Vista de l’accés a la primera rotonda de la carretera T‐331 origen AP‐7 i direcció Amposta,
Tortosa i Sta. Bárbara
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Vista de l’accés a la segona rotonda de la carretera T‐331 origen AP‐7 i direcció Amposta,
Tortosa i Sta. Bárbara

Vista de la tercera rotonda de la carretera T‐331
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Vista de l’accés a la tercera rotonda de la carretera T‐331 origen AP‐7 i primera sortida
direcció Amposta, Tortosa i Sta. Bárbara

Vista de la tercera rotonda i la segona sortida de la via lateral direcció a les finques
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Vista a l’entrada de la segona sortida de la via lateral direcció a les finques

Vista de l’entrada de la via lateral cap a la rotonda

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

16 de 38

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA:
TEXT REFÓS PEUD EN S.N.U. PER AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT IND.
EXISTENT

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

Vista de la via lateral direcció a les finques

Vista de la via d’accés directe a les finques
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Vista de la nau comercial dins de les finques

ENTORN

Vista des de un punt de la carretera T‐331 a l’entorn esquerra de les finques

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

18 de 38

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA:
TEXT REFÓS PEUD EN S.N.U. PER AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT IND.
EXISTENT

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

Vista des de un punt de la carretera T‐331 a l’entorn frontal de les finques

Vista des de un punt de la carretera T‐331 a l’entorn dret de les finques
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El patró de visibilitat de les parcel∙les respon bàsicament amb la configuració topogràfica del
lloc. L’àmbit d’actuació es troba amb una zona plana, envoltada de terres de conreus i
edificacions amb activitat industrial.
La topografia i la casi inexistència de elements vegetals del lloc fa que es tingui una visual i que
al llarg del itinerari es succeeixin punts de vista amb visió màxima sobre el lloc i punts de vista
dels quals queda vist.
En un primer pla, l’àmbit d’actuació no causa cap dany al impacte visual ja que existeixen
construccions similars al seu entorn. La nova construcció es una ampliació de l’edifici existent
amb les mateixes característiques. Tot plegat fa que la visió de les edificacions des de
l’exterior sigui un sol conjunt i per tant es pot afirmar que queda perfectament integrat dins
del paisatge.
De totes maneres i per tal de minimitzar l’impacte visual i com a mesura d’integració
paisatgística es preveu en alguns punts dels espais lliures de l’àmbit que limiten amb la
carretera T‐331 i el Camí de l’Ermita la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies del
lloc. Indicades en el plànol EII‐04 del present document.

3. COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE
L’àmbit objecte del present estudi pertany a la comarca del Montsià, província de Tarragona i
més concretament al municipi Ulldecona. La comarca del Montsià ocupa el sector sud i litoral
de la província de Tarragona , i limita al seu nord amb la comarca Baix Ebre. La seva capital és
Amposta.

FIGURA 1: Localització comarca Montsià
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La comarca es situa entre la serralada prelitoral i la plana litoral. Concretament esta localitzat
entre les serres de Montsià.

FIGURA 2: Localització comarca Montsià
A continuació és realitza una descripció dels components del paisatge segons el catàleg de
paisatge de les Terres de l’Ebre, aprovat al juliol del 2010, tenint en compte que els terrenys de
l’establiment es troben ubicats dins la unitat de paisatge 18, Serres de Monstià‐Godall.
La unitat comprèn total o parcialment els següents municipis: Alcanar, Amposta, Freginals,
Godall, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona. Al límit occidental té una petita part
del Paisatge d’Atenció Especial de les Oliveres. Té una superfície de 18.487,6Ha.

FIGURA 3: Unitat Serres Montsià‐Godall
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Els trets distintius de la unitat 18, Serres Montsià‐Godall, són els següents:
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Paisatge molt divers caracteritzat per dues serres paral∙leles a la costa amb una fossa
tectònica que les separa i amb nuclis urbans en ple creixement del seu parc
immobiliari i industrial.
El paisatge de les serres, que és molt visible des de qualsevol part de la unitat.
El paisatge de la costa, constituït per una franja estreta que arriba fins a la N‐340, i on
predominen les activitats turístiques i la construcció.
El paisatge agrícola, on hi ha cítric i també hi ha el conreu tradicional de l’olivera i el del
cereal a les faldes de les serres.
És una unitat solcada per les principals vies de comunicació del corredor de la
Mediterrània (N‐340, AP‐7 i el corredor ferroviari), que marca la divisòria entre la
franja litoral i l’interior.
Presència de nombrosos elements de patrimoni històric i cultural, destacant les
pintures rupestres d’Ulldecona i les restes arqueològiques i les torres de defensa de la
costa.

3.1.

Elements naturals que constitueixen el paisatge

El paisatge de les Serres de Montsià‐Godall és complex a causa de la seva geomorfologia i s’hi
diferencien 4 subzones; d’est a oest són: la serra de Godall, la Foia, la serra del Montsià i el
litoral del Montsià.
Els materials geològics que afloren a la serra del Montsià estan formats per calcàries
interestratificades amb margues amb una proporció molt irregular, que localment contenen
també argiles vermelloses. El contingut fossilífer és abundant, incloent‐hi bivalves,
gasteròpodes i ostracodes, entre d’altres. Es tracta de materials mesozoics, que s’atribueixen
al Barremià.
Morfològicament la serra del Montsià es caracteritza per les falles que es troben separades per
més de 700 metres dels blocs subjacents, per l’estructura del bloc amb cabussaments cap al
nord‐oest i el trencament de falla cap al sud‐est, i pel fet de ser un relleu relativament jove.
Entre les formes més característiques hi trobem les cingleres en tots dos vessants de la serra,
tot i que de forma més destacada en la vessant costanera. Cal destacar també les formacions
geomorfològiques resultat de l’acció dels processos càrstics: avencs, coves i dolines, com la
que s’observa al sector de Mata‐redona, amb un diàmetre de 100 metres. La serra del Montsià
presenta una abrupta orografia amb espadats i barrancs que li confereixen una acusada
inaccessibilitat, caracteritzada pel fort desnivell que representa el fet que la base de la serra es
troba a peu de mar.
La serra de Montsià té com a punt culminant el cim de Montsià, anomenat localment com la
Torreta o Pare Pascual, amb una altitud respecte al nivell del mar de 765 metres. Molt a prop
d’aquest, en direcció sud‐oest, es troba la Mola‐cima, amb 754 metres. Altres punts elevats
d’interès són: la Tenda (734 m), la Trencada (729 m), la Foradada (686 m), els Moletons (669
m) i Roca Roja (500 m).
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La litologia dominant a la serra de Godall està constituïda per calcàries beix i margues gris‐
blavoses mesozoiques de l’Aptià. El tram inferior de la Serra és predominantment margós
mentre que el tram superior està conformat per calcàries amb alguna intercalació dolomítica.
La zona de la vall compresa entre les dues serres coneguda com la Foia, que s’estén des del
nord de la unitat cap al sud‐oest d’aquesta i que inclou els nuclis urbans de Freginals i
Ulldecona, està formada per dipòsits fluvials torrencials de llims, sorres i graves del Plistocè
superior. Les foies són concavitats o depressions que generalment coincideixen amb una conca
d’erosió allargada i sovint amb una fossa tectònica. La vall entre les serres de Montsià i Godall
és una foia tectònica en bona part endorreica, encara que la divisòria del coll de la Capelleta
separa la conca del Sènia de la de l’Ebre. La conca de recepció de la foia és d’unes 4.000 ha i,
de sempre, especialment a la primavera i durant episodis plujosos, es formen una bona
quantitat de petites llacunes, moltes de les quals han estat posteriorment reconvertides en
basses.
En la configuració d’aquesta complicada geomorfologia la hidrografia hi ha tingut un paper
principal. Aquest territori integra tres de les quatre conques hidrogràfiques presents a les
Terres de l’Ebre: la conca de l’Ebre, la del riu Sénia i la conca de les Rieres de la serra de
Montsià, la qual és característica només d’aquesta unitat. El territori està solcat per barrancs
que, en funció del lloc de naixement, desguassen a una conca o altra. La major part dels
barrancs que neixen a la serra de Godall corresponen a la conca de l’Ebre, excepte els que
tenen les seves capçaleres al sud, a la serra Grossa, que aporten les seves aigües al riu Sénia.
En canvi, a la serra del Montsià la xarxa hidrogràfica està configurada pels barrancs del vessant
oriental, que pertanyen a la conca de les Rieres de la serra de Montsià, i desemboquen
directament al mar. En destaca el de Sant Jaume. Els barrancs del vessant nord–occidental
formen part de la conca de l’Ebre i el més important és el de Marcel∙lina. Finalment, els
barrancs del vessant sud–occidental pertanyen a la conca del riu Sénia, essent el més rellevant
quant a superfície recorreguda el de la Bassa Blanca.
El riu de la Sénia recorre el sud de la unitat, constituint el límit entre Catalunya i la Comunitat
Valenciana, i desemboca un cop passat el municipi d’Alcanar.
Com a singularitat geomorfològica, entre la serra de Montsià i la serra de Godall o Grossa es
troba la foia d’Ulldecona, que era una fossa tectònica originàriament endorreica que
artificialment va passar a formar part de la conca del Sénia en perllongar‐se la sèquia de la Foia
fins al riu (Bel, Sanz i Vilar, 2003). La característica més notable d’aquesta zona és la formació
de basses naturals arreu de la seva superfície. Avui dia, l’anomenada sèquia Mare, canal de
regadiu que neix a l’embassament d’Ulldecona, alimenta i comunica la majoria de les basses i
drena la major part de la Foia desguassant als barrancs de Solsó i la Galera, afluents de l’Ebre.
A les Serres de Montsià‐Godall el clima és mediterrani subàrid a la part més meridional, on la
temperatura mitjana és de 17ºC i la humitat relativa es troba a l’entorn del 75‐80%. A mesura
que es guanya alçada, el clima passa a ser mediterrani de baixa muntanya marítima (sec
subhumit) i la humitat relativa disminueix lleugerament fins al 68%. La temperatura mitjana a
les parts més elevades de la serra del Montsià es situa entre 14‐15ºC i, a la serra de Godall,
entre els 15‐16ºC.
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A la zona de la serra del Montsià les glaçades es poden donar excepcionalment entre el
novembre i abril. Al vessant marítim d’aquesta serra acostuma a ser freqüent la formació de
boires i al vessant continental (la Foia) són típiques les boires matinals de tardor i hivern
causades per la inversió tèrmica.
Els máxima pluviomètrics s’enregistren en els mesos de la primavera i tardor.
Pel que fa al règim eòlic, a la part adjacent al litoral els vents dominants són els de direcció
nord‐oest, tot i que també hi són freqüents els de component nord‐est (Gregal) i est (Llevant).
En canvi, a la serra del Montsià, la màxima de freqüències enregistrada correspon al Xaloc
(sud‐est) de caràcter marcadament estival, seguit dels del quadrant nord i nord‐oest, que
acostumen a donar‐se entre novembre i març, i dels de llevant, que tot i no ser tan freqüents
resulten rellevants perquè impliquen unes condicions favorables per a les precipitacions.
El substrat geològic junt amb la xarxa hidrogràfica i el clima són els factors naturals que
determinen la vegetació de l’espai. Tant la serra de Montsià com la de Godall, així com la
serreta de Freginals i el Montsianell, es troben cobertes per màquia de garric i margalló
(Querco‐ Lentiscetum), essent les espècies més característiques d’aquesta màquia el llentiscle
(Pistacea lentiscus), el garric (Quercus coccifera) i el margalló (Chamaerops humilis). Aquesta
vegetació cobreix aproximadament el 44% del territori.
Tanmateix, a la serra de Godall, a la mola de la Torre i a la mola de Godall, s’hi localitzen
petites comunitats de màquies amb barreja de carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) i
roures de fulla petita (Quercus faginea). Mentre que a la serra de Montsià hi ha, d’una banda,
petits claps que es troben arbrats amb pins blancs (Pinus halepensis) i, d’altra banda, boscos o
màquies d’alzines o de carrasques (Quercus ilex), ubicades en l’àrea de Mata‐rodona, entre
altres.

3.2.

Paisatge actual

Tot i albergar dues serres, el territori d’aquesta unitat té un alt grau d’antropització. Els nuclis
urbans importants són: Sant Carles de la Ràpita (14.262 hab), Alcanar (9.669 hab) i Ulldecona
(6.566 hab), que sumen 32.000 habitants (50% de la població de la comarca del Montsià). A
una distància considerable se situen Godall (817 hab) i Freginals (451 hab). La presència
humana condiciona el paisatge en tota la unitat però principalment al litoral, que és on hi ha
més espai construït.
La distribució d’usos del sòl actuals la composen terrenys agrícolas (47%), forests (44%),
terrenys construïts (6%) i altres usos (3%). El sòl agrícola es distribueix principalment per zones
baixes amb pendents menors del 30% de l’àrea entre el litoral i la serra de Montsià, l’àrea de la
foia d’Ulldecona i l’àrea continental de la serra de Godall. L’estructura paisatgística principal és
de bancals limitats per murs de pedra en sec i parcel∙les de mida molt petita, les quals
augmenten a mesura que s’endinsen cap a la serra de Montsià.
La plana localitzada entre la serra de Godall i la de Montsià es trova coberta pels dos tipus de
fruiterars: el de regadiu i el de secà. Els fruiterars de regadiu s’ubiquen bàsicament a l’extrem
occidental de l’autopista AP‐7, que travessa aquesta plana i corresponen, principalment, a

Servitec Ingeniería, SL
ingeniería y arquitectura

Avda. Corts Catalanes nº 9‐10, oficina 10‐11E
08.173 St. Cugat del Vallès (Barcelona)

TF. 935.839.564
FX. 935.839.563
servitec@servitec‐forcadell.com

24 de 38

1401L
LUYFLEX ULLDECONA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA:
TEXT REFÓS PEUD EN S.N.U. PER AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT IND.
EXISTENT

TERESA ARTIGAS
LUÍS MARTÍNEZ

conreus de pomeres (Pyrus malus), presseguers (Prunus persica) i pereres (Pyrus communis).
Els de secà són oliverars (Olea europaea), ametllers (Prunus dulcis) i garrofers (Ceratonia
siliqua), i es troben a l’est de l’autopista.
Finalment, al llarg de la plana d’Alcanar, a la zona més meridional de la unitat i a l’entorn de
Freginals, s’estenen els conreus de cítrics que representen a l’entorn del 13% de la cobertura
del territori.
La disposició agrícola és, majoritàriament, d’oliveres, de conreus de regadiu de fruita dolça,
d’horta al voltants dels municipis, de fruiters de secà, majoritàriament d’ametllers, i de cítrics.
Aquests últims s’expandeixen per tot el litoral i per les parts baixes de la serra de Montsià.
Els conreus de cereals per a farratges també són prou rellevants en aquesta zona i els trobem
ubicats al llarg de la plana de la foia d’Ulldecona.
Tant la serra de Montsià com la de Godall tenen un marcat carácter forestal amb brolles,
garrigars, bosquets d’alzines (Quercus ilex), pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i roquissars.
La distribució d’aquestes és en zones mitges, de muntanya i en pendents majors del 8%. La
ocupació del sòl forestal és aproximadament del 44% del total de la unitat.
Tot i això, l’activitat forestal de caràcter productiu s’ha desplaçat des de la serra de Montsià a
la Foia, on existeix una petita producció de fusta d’espècies de creixement ràpid, deixant sense
gestió efectiva les zones de les serres.
Per altra banda, les aigües continentals prenen importància a la Foia, on la morfologia del
terreny constitueix entre les dos serralades una conca endorreica que afavoreix l’estancament
de les aigües.
Un altre aspecte, gens menyspreable, és el de les activitats extractives, que es troben tant a la
serra de Montsià com a la serra de Godall i són a cel obert.
La façana marítima amb els nuclis urbans de Sant Carles de la Ràpita, Alcanar platja i les Cases
d’Alcanar, han tingut un creixement turístic molt important des de la segona meitat de segle
XX fins l’actualitat, generant un continu residencial des del límit nord fins al marjal de les Cases
d’Alcanar.
La tipologia d’edificacions dels nuclis de la unitat que donen a la façana marítima és diferent. A
la Ràpita, apareix el nucli antic amb les porxades neoclàssiques i arquitectures pròpies de
sistemes de murs de càrrega (obertures verticals, balcons petits) mesclats indiferentment amb
diversitat de composició de façana. El creixement més recent s’ha desenvolupat en vivenda
unifamiliar o de poques plantes d’alçada.
A les Cases d’Alcanar, que neix com a poble marítim amb carrers perpendiculars a mar i amb
gran presència de cases unifamiliars de poca alçada i de façana emblanquinada, el
desenvolupament de l’últim decenni s’ha fet principalment amb construccions plurifamiliars,
les quals han modificat la tipologia i volumentria del teixit urbà preexistent. Alcanar Platja
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apareix amb les urbanitzacions als anys 60, i actualmente s’estan desenvolupant promocions
modernes de cases aparellades i plurifamiliars.
A Ulldecona i Alcanar la situació és diferent, ja que s’han desenvolupat gràcies al sector primari
i secundari. Conseqüentment, la morfologia i la tipologia d’edificació d’ambdos nuclis segueix
la mateixa estructura. Nuclis urbans amb predomini de l’edificació unifamiliar entre mitgeres,
cobertes poc inclinades i terrats. Les façanes presenten diferencies; mentre que Alcanar hi ha
predomini de les emblanquinades, a Ulldecona són de colors variats, clars i blancs. Així mateix,
a Ulldecona abunden les portalades de pedra amb llindar pla i balcons correguts amb barana
metàl∙lica.

FIGURA 4: Usos i cobertes del sòl a les serres de Montsià‐Godall

FIGURA 5: Usos i cobertes del sòl de les Terres de l’Ebre
Freginals i Godall no han patit canvis importants pel que fa a l’estructura urbana. Amdos nuclis
tenen una estructura irregular al centre i ortogonal als eixamples. L’edificació és entre
mitgeres, amb cobertes poc inclinades o terrats i les façanes són enblanquinades o terroses. Hi
ha un predomini de cases unifamiliars de tres plantes com a màxim.
El territori ha estat durant els segles XIX i XX objecte de la construcción de grans
infraestructures de comunicació, des de la línia de ferrocarril Barcelona‐València fins al nou
traçat de la mateixa via que es va fer a darreries del segle XX. Pel que fa a la N‐340, transcorre
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paral∙lela a la línia de costa i actualment se’n planteja el canvi de traçat. L’ AP‐7, construïda
durant la segona meitat del segle XX, circula paral∙lela a la via fèrria i pel bell mig de la unitat,
just entre la serra de Godall i la del Montsià. D’altra banda, hi ha les diferents carreteres, com
l’antiga carretera nacional, que uneix els pobles de l’interior de la unitat entre Ulldecona i
Santa Bàrbara.

3.3.

Dinàmica actual del paisatge

La dinàmica actual del paisatge de l’extrem sud‐est de les Terres de l’Ebre està determinada
bàsicament per l’evolució de les activitats agràries i del sector immobiliari, molt present a la
costa. Pel que respecta al sector agrícola, hi ha molts espais que es mantenen estables. Tot i
això, és previsible que les proporcions actuals de conreu d’olivera se substitueixin per una
agricultura amb un conreu més intensiu. Aquest fenomen està ocorrent a les vessants
occidental de les dues serres, tant a la de Godall com la del Montsià, però no implica, de
moment, importants canvis en el paisatge, ja que la visió general és la mateixa: conreus
d’olivera en zones on el pendent no és exagerat. Per altra banda, els darrers anys s’ha realitzat
una important extracció d’oliveres multicentenàries d’aquesta zona per a usos ornamentals,
fet que ha provocat un empobriment estètic del conjunt.
En relació amb la intensificació del conreu té molt a veure el Pla de Regadius de la Generalitat
de Catalunya, que, en aquesta zona, ha posat en funcionament el nou regadiu de Freginals,
amb 356 ha de superfície. El fet que l’aigua estigui destinada a rec de suport fa poc probable
que es dongui un canvi cap a un conreu més intens i amb més necessitats hídriques, com el
conreu del cítric. En canvi, aquest conreu s’ha introduït ràpidament en altres zones de la unitat
com és al terme municipal d’Alcanar. Aquest augment de la superfície citrícola ha estat continu
des del 1993 fins al 2005. En aquest sentit, un 5% de la superfície total de la unitat, gairebé 130
ha, ha tingut un canvi d’ús agrícola des del 1992 a 2002. En suma, el rec apareix com a un
element clarament modificador del paisatge: allí on es possible regar, el tipus de conreu va
canviant en funció de les demandes del mercat.
Així doncs, el paisatge rural d’aquesta unitat no s’ha mantingut estable en els últims anys; de
fet, més de 1.200 ha (15% de la superfície) han sofert canvis. En aquest sentit, cal destacar el
procés d’abandonament dels camps de cultiu sobretot en les zones amb més pendent,
especialment a la part occidental de la serra de Montsià. L’abandonament dels oliverars també
és apreciable a les proximitats de la cimentera d’Alcanar com a conseqüència del del
desenvolupament de la pròpia activitat. També hi ha zones que durant els darrers anys han
estat rompudes per plantar‐hi cítric, com la zona de Ferradura, prop l’ermita del Remei, a les
faldes del Montsianell, prop de la font de l’Arboç, a la serra de Godall, i a la zona de la Foia.
La construcció de l’autopista AP‐7, de la línia de ferrocarril i la seva modificació recent, han
ocasionat una divisió no solament geográfica sinó també a nivell paisatgístic de la unitat.
Un altre element clarament modificador del paisatge són les activitats extractives. A la serra
del Montsià la cimentera d’Alcanar ocupa 212,8 ha i és visible des d’un ampli territori. A part
d’aquesta activitat n’hi ha altres repartides pel mateix vessant de la serra, la majoria, però,
abandonades. La serra de Godall és un altre exemple d’aprofitament dels recursos geològics.
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Hi ha 9 noms d’explotació diferents, totes elles en expansió destinades a abastir les
construccions de la zona, que han afavorit l’expansió i intensificació d’aquest tipus d’activitats.
L’aparició de nou sòl industrial és una realitat present en tots els municipis de la unitat, amb
conseqüències paisatgístiques al seu entorn. Així, per exemple, el municipi d’Ulldecona ha
creat 18,4 ha de sòl industrial en els darrers anys i en té programades 18,7 ha més. El mateix
ocorre als municipis de costa: Alcanar i la Ràpita.
Les dinàmiques del sector costaner venen marcades bàsicament per la construcció associada al
turisme. Un dels casos més destacats és a Sant Carles de la Ràpita, on durant els darrers 5 anys
ha hagut una explosió de l’espai construït, ampliant el parc immobiliari fins arribar prop de la
carretera N‐340. Al mateix municipi, s’ha augmentat el nombre d’amarradors esportius en 826.
Aquests, tot i estar fora dels límits estrictes de la unitat, contribueixen a l’estètica de la
mateixa pel fet de ser‐hi visiblement connectats.
La dinàmica constructiva a les cases d’Alcanar és molt semblant a la de la Ràpita. En aquest
sentit, el més destacable ha estat l’aparició d’unes 200 casetes de camp lligades a finques, a
l’àrea dels Benifets, Cementiri i Selleta. També se’n construeixen unes 90 més a les finques de
secà de la part nord del terme, més amunt de la variant de la carretera nacional, probablement
per la millora de l’accessibilitat a aquesta zona.
És remarcable l’ampliació de les urbanitzacions d’Alcanar Platja. En 35 anys s’han construït uns
800 edificis i això ha fet augmentar considerablement la taca urbana amb blocs de pisos cap al
sud i unifamilars cap a l’est. Alcanar Platja ha continuat creixent, omplint buits urbans de les
urbanitzacions existents, però sense sanejar les obsoletes. Al seu torn, les Cases està a punt de
duplicar la taca urbana sobretot per la urbanització dels terrenys de Roca Tallada.
Per altra banda, tot i ser un fet incipient, cal destacar l’aparició de petits parcs fotovoltaics en
finques pròximes a la N‐340.

3.4.

Els valors en el paisatge

El litoral de la comarca del Montsià, junt amb les serres que el precedeixen i la Foia, al mig
d’aquestes dues serres, constitueixen un paisatge complex amb valors destacables. Són indrets
habitats des de fa milers d’anys que han patit moltes transformacions agrícoles i que s’han
transformat segons demandes de mercat en zones d’agricultura intensiva. La costa, tot i la
seva alteració causada per una construcció poc ordenada, té indrets que conserven una
estètica agradable.
Les zones més humanitzades, la costa i la Foia, queden limitades per les serres de Montsià i de
Godall, que conformen un conjunt amb una fesomia que caracteritza el territori. Le serres
s’han cultivat fins on els pendents ho han permès, de tal manera que encara conserven molts
espais naturals que, juntament amb l’erosió del terreny càrstic i la il∙luminació del sol en hores
baixes, proporcionen una harmonia visual difícil d’observar en la resta de territori ebrenc.
En aquesta unitat hi ha molts espais que presenten valors naturals i ecològics. Així, al sud de la
unitat, fent de partió amb la Comunitat Valenciana, es localitza la desembocadura del riu
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Sénia, formant una clàssica llacuna de rambla que abasta 3,1 ha de superfície. Hi destaca
l’elevat grau de conservació de la vegetació típica de ribera, amb una frondositat de canyissar
difícilment observable en altres zones del territori. D’altra banda, entre la serra de Montsià i la
de Godall, hi distingim les basses de la foia d’Ulldecona, un conjunt de basses tant d’origen
natural com artificial amb una extensió conjunta de 3,2 ha. Les més importants són les
següents: la bassa de la Llacuna, la de l’Ermita, la del Montsià i la de les Ventalles. Aquestes
basses són dels pocs punts d’aquest espai on hi ha una làmina d’aigua més o menys permanent
i que serveix per tal d’abeurar ocells i mamífers. A més d’una diversa flora aquàtica, en
aquestes basses hi ha tortuguetes (Triops cancriformis) i ofegabous (Pleudoreles waltl).
La Foia en conjunt i, especialment, les seves basses, com a elements puntuals, no disposen de
cap figura de protecció però es consideren un veritable connector ecològic entre les dues
serres.
En aquesta unitat també hi trobem d’altres espais reconeguts pel Pla d’Espais d’interès Natural
(PEIN). Aquests són: l’EIN Serra de Montsià (5.276,5 ha), l’EIN Serra de Godall (1.587,2 ha) i,
finalment, una petita porció de l’EIN Secans del Montsià, concretament 116,5 ha. Aquests
espais formen part també de la Xarxa Natura 2000, tant com a Zones d’Especial Protecció per a
les Aus (ZEPA) com en qualitat de Llocs d’Interès Comunitari (LIC). Des de la vessant occidental
de la serra de Godall, on hi nidifica l’esparver cendrós (Circus pygargus), fins l’extrem oriental,
la quantitat d’ocells que s’hi observa és important.
Pel que respecta als elements naturals singulars, a les faldes del vessant occidental de la serra
de Godall, i dintre del municipi d’Ulldecona, hi trobem un conjunt d’oliveres mil∙lenàries,
d’entre les quals destaquen la Farga de l’Arion I i II, dues oliveres declarades monumentals per
la Generalitat de Catalunya, de l’espècie Olea europaea var. europaea, i que, a més, han estat
reconegudes com a millors oliveres monumentals d’Espanya.
La serra de Montsià té una elevada rellevància com a registre geològic a causa dels processos
sedimentaris, fàcies i roques sedimentàries que la conformen, als registres bioestratrigràfics i
cronoestratigràfics que presenten els seus sediments i als processos exògens i tectònics que hi
han tingut lloc. En general es caracteritza per la presència de vessants abruptes que configuren
cingles i espadats, localitzats bàsicament al vessant marítim. D’altra banda cal destacar les
formacions geomorfològiques resultat de l’acció dels procesos càrstics, com són els avencs i les
coves o les dolines.
Per tant, l’elevat valor científic i paisatgístic de la zona justifiquen la seva inclusió en el catàleg
del patrimoni geològic. Dintre d’aquesta unitat trobem la geozona Montsià – Mata‐redona,
inclosa en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.
Malgrat tot, no tota la serra del Montsià es troba dintre d’aquest inventari, sinó que l’espai va
des del Montsianell, ubicat al nord, fins a la mola‐ Cima (748 m) resta fora, quedant inclosos
dintre d’aquest inventari els punts més elevats d’interès d’aquesta serra: la moleta de Mata‐
redona (624 m), la Trencada (734 m) i el més elevat, la torreta de Montsià (764 m), entre
d’altres.
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Com a gran part del territori ebrenc, els valors històrics més rellevants des del punt de vista
paisatgístic són el conjunt de torres de defensa dels períodes andalusí i feudal, i els castells. Al
trobar‐se la serra de Montsià tant pròxima a la línia de mar, són moltes les torres que es van
construir per tal de vigilar els possibles atacs provinents de la costa. Així, al terme d’Alcanar i al
de Sant Carles de la Ràpita encara són visibles les següents torres: torre de’n Morralla, torre
del Moro I, II, III, torre d’en Calvo o d’en Jimeno, torre del carrer Nou i torre de la Guardiola.
Tot i no ser referents visuals tan destacats, també cal nomenar les següents torres: torre de
Sant Jordi, torre del Codonyol, torre de Camín, la torre de Burgar, torre de Sant Pere i Sant
Felip i la torre del Montsià.
Un altre dels elements rellevants pel seu valor històric és el Castell d’Ulldecona, actiu entre els
segles IX i XVII. S’hi observa una torre rodona, una altra de quadrada i una església.
Recentment ha estat rehabilitat i condicionat per tal de rebre visites guiades. També a
Ulldecona hi trobem la casa de la Comanda (segles XIV‐XV), la qual conserva vestigis gòtics a la
façana.
Molts d’aquests elements són Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). Al nucli urbà de Sant
Carles de la Ràpita destaca l’església nova. Aquest edifici data del segle XVIII i amb una
arquitectura equilibrada i discreta conserva una estètica neoclàssica. El rellevant és la seva
ubicació cara al mar i presidida d’una avinguda lluminosa i enjardinada que condueix al passeig
marítim i a les platges.
Les Serres de Montsià – Godall destaquen, a nivell històric, pels elements rupestres reconeguts
culturalment. Aquests elements van ser inscrits com a patrimoni mundial l’any 1998 i formen
part de «l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani», en aquest cas, de la Penísula Ibèrica. Aquests
llocs descriuen el mode de vida de l’època d’una manera gràfica en forma de pintures úniques
pel seu estil i subjecte. Aquestes pintures, junt amb l’entorn aporten un elevat valor històric
del paisatge. Hi ha les de l’abric de les Ermites i el de l’Esquarterades a Ulldecona i el de les
Llibreres i els Masets a Freginals.
Aquest territori també és ple de restes arqueològiques del período iber que s’ubiquen en
zones altes, amb bona visibilitat, per motius de control i defensa. S’han trobat restes a la
Moleta del Remei (finals del s. VII aC), a Alcanar, a Sant Jaume Mas d’en Serra (s. VII‐VI aC),
també a Alcanar, al castell d’Ulldecona (s. VI a. C.) i a les Ventalles (s. VI aC), entre altres.
En l’àmbit rural, apareixen masos en diferents estats de conservació. Es pot destacar el mas de
Bocanegra, del 1923, el de Mataredona, el de Carrasca i el d’en Miralles.
Cal destacar també les construccions de pedra en sec. Aquestes construccions es troben en
moltes zones de les Terres de l’Ebre, en concret, en el 65% del territori però és en aquesta
unitat i, en concret a les faldes de la serra de Godall i del Montsià, destaquen per la gran
quantitat de tipologies constructives (barraques, cocons, marges, arjups, casetes,...) i el bon
estat de conservació que presenten. Un exemple de barraca (element de pedra en sec que
servia de refugi) és la barraca de Quicolis.
També hi ha una complexa xarxa de rec formada per la sèquia Mare i la sèquia d’Ulldecona, i a
la zona d’Aubelló hi ha un important conjunt de sínies, tant en nombre com en qualitat.
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A part del patrimoni construït la unitat també presenta un patrimoni natural important. Tot i
ser considerades també al mapa de valors ecològics, les oliveres singulars o monumentals
també representen la història dels nostres avantpassats. Actualment són poques les
formacions vegetals que es puguin considerar històriques, tot i això, a la serra del Montsià hi
ha el bosc del Burgar, amb la seva font amb el mateix nom i un alzinar que destaca per ser el
més meridional de Catalunya.
La serra del Montsià té un interès històric en representar una zona de pastures d’estiu.
Entre els valors religiosos cal destacar cinc ermites. Al terme municipal d’Alcanar hi trobem
l’ermita del Remei, ubicada al nord del nucli urbà, just a la moleta del Remei. El terme
d’Ulldecona n’alberga tres: al vessant est de la serra de Godall s’hi localitza l’ermita la Pietat; al
mateix nucli urbà hi ha l’ermita del Lorito; i la tercera es troba situada just al costat del castell
d’Ulldecona. Finalment, la darrera ermita present en aquesta unitat forma part d’Amposta i és
la de la Mare de Déu del Montsianell, ubicada a les faldes de la muntanya de Montsianell.
La gran varietat paisatgística de la unitat ha portat a que aquesta sigui molt valorada pel seu
simbolisme i identitat. Les ermites d’Ulldecona i les d’Alcanar, junt amb les festes quinquenals
relacionades amb les verges de cada ermita, són uns llocs i uns esdeveniments molt apreciats
per la población. El conjunt d’oliveres singulars i monumentals de la Finca de l’Arion i els
entorns del nucli urbà de Godall, per l’arquitectura rural de pedra en sec, són apreciats per
tota la població.
Igualment són simbòlics els conreus d’olivera que s’extenen pels vessants, interior i marítim,
de la serra del Montsià.
La serra del Montsià, a més, es considerada una muntanya simbòlica, aíxi com els seus perfils.
Aquest paisatge ple d’elements singulars i conjunts tants naturals com històrics, té un elevat
nombre de valors socials reconeguts, principalment, per la gent del territori. A més, presenta
un ampli ventall de possibilitats afavorit per una topografia molt variada i és un espai
relativament petit on l’accés a la natura és fàcil i molt divers. Com a conseqüència, hi ha
moltes rutes conegudes per practicar senderisme, cicloturisme i escalada, i també es
desenvolupen activitats d’educació ambiental o universitària.
La unitat presenta una densitat elevada d’àrees de lleure i interpretatives. Hi ha 6 àrees de
lleure inventariades, d’entre les quals cal destacar la de l’ermita del Remei, a Alcanar, la de
l’ermita de la Pietat, a Ulldecona, i l’Àrea de Medi Ambient, a Godall. La resta són de recent
creació, i per això no tenen tanta entitat ni afluència de la gent del territori. D’altra banda, els
darrers anys s’han creat 5 àrees interpretatives a la serra del Montsià; una àrea per a cada
municipi. En cada una s’interpreten diferents elements del territori. Així, en el cas de la Ràpita
és el bosc del Burgar; a Amposta, la Vall Llòbrega; a Freginals, la barraca de pedra en sec de
Quicolis; a Ulldecona, el Mas de Comú, i a Alcanar, l’anomenat Sant Jaume‐Mas de’n Serra.
Tots aquests espais inclouen molts dels valors ecològics i històrics anteriorment explicats.
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L’àmbit costaner presenta una oferta diferent. És un espai més conegut per gent de fora el
territori, que ve a fer turisme lligat al mar. Sant Carles de la Ràpita destaca per tenir un gran
nombre d’amarradors esportius al port la qual cosa permet l’esbarjo des de la navegació.
Com a valors productius, els conreus, per extensió, són els grans modeladors del paisatge de
les Serres de Montsià – Godall. La Foia i la plana litoral han estat testimonis al llarg de la
història dels canvis de cultiu per tal de poder extreure el màxim rendiment en cada moment.
Actualment, i com a conseqüència de la introducció del rec, el paisatge agrícola dominant és el
dels cítrics, a la zona d’Alcanar, i les oliveres, a les faldes de les serres. Durant anys el principal
actiu productiu de la zona ha estat l’agricultura i, en especial, el cítric.
Aquest és el territori més important pel que fa a extracció d’àrids de les Terres de l’Ebre. En
aquest sentit, destaca, per la seva gran dimensió, la cimentera i zona d’extracció d’Alcanar.
També cal nomenar les pedreres d’Ulldecona presents a l’extrem sud de la serra de Godall.
Per últim, pel que respecta a valors estètics, la unitat té molts indrets i elements amb un
elevat contingut natural, històric, i simbòlic i identitari, que conserven una estètica valorada
per la població. Aquests s’agrupen en els elements configuratius del paisatge, com el
monoconreu de cítrics Alcanar, el de l’olivera a les faldes occidentals de les dues serres, els
conreus mixtos de fruita dolça i conreu de secà, i el perfil emblemàtic de la serra del Montsià.
També es pot assenyalar alguna singularitat estètica, com la Foia d’Ulldecona i els cítrics dels
Prats d’Alcanar com a llocs amb una harmonia remarcable. La unitat té tota una sèrie de
formes geològiques que li confereixen la fesomia actual i li proporcionen una bellesa
intrínseca. Altres elements o conjunt d’elements considerats per la gent com a llocs agradables
i on poder gaudir del paisatge són les ermites i els seus entorns; en concret, l’ermita de la
Pietat.
Com a llocs emblemàtics d’àmbit urbà cal destacar els dos nuclis de costa: les Cases d’Alcanar i
Sant Carles de la Ràpita. Aquests dos nuclis pesquers conserven encara les típiques
característiques de poble de costa. A l’interior, té una rellevància important el nucli urbà de
Freginals, ubicat a dalt un turó, que ha mantingut l’estructura i l’aspecte de nucli rural
compacte.

4. Proposta
4.1.

Descripció de la proposta

L’ordenació que es proposa, definida gràficament als plànols, pretén una correcta regulació de
la circulació i aparcament dels vehicles amb una adequació del terreny suficient per a
permetre que aquest espai de circulació permeti l’accés a les dues edificacions resultants, i una
secció tranversal amb una pendent cap al sud per tal de permetre la correcta escorrentia de
les aigües.
Es proposa un nou edifici per tal de permetre l’ampliació de l’activitat actual, que es disposa a
la parcel∙la núm. 354 del polígon 54 del cadastre, aquesta nova nau ha de permetre instal∙lar
noves línies de fabricació de matalassos, ja que l’actual nau ha quedat petita per al volum de
fabricació que es demanda. El nou edifici es proposa de forma que volumètricament sigui molt
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semblant a l’edificació actual, de manera que l’afecció paisatgística que es produeix ens doni la
sensació de que no s’han inclòs una nova activitat, i apreciem una construcció (per la mida, els
colors, l’alçada i la col∙locació sobre el territori) que no ens resulti estranya.
De totes maneres i per tal de minimitzar l’impacte visual i com a mesura d’integració
paisatgística es preveu en alguns punts dels espais lliures de l’àmbit que limiten amb la
carretera T‐331 i el Camí de l’Ermita la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies del
lloc. Indicades en el plànol EII‐04 del present document.
La superfície total del Pla especial és la següent:
Superficie

FINCA 01 (parcel∙la 370)
FINCA 02 (parcel∙la 354)
TOTAL

4.267,17
7.899,64
12.166,81

Classificació del sòl : No urbanitzable.
Qualificació del sòl : Clau N : Zona Comú.

4.2.

Estat del planejament

A continuació, en el present apartat, s’analitzen els plans territorials i urbanístics que afecten
al Pla Especial Urbanístic de desenvolupament, al municipi d’Ulldecona, objecte del present
EIIP;
Planejament territorial i altres programes.
Segons el que es disposa a la Llei 23/1998, de 21 de novembre, de política territorial, els
instruments de planejament territorial són les següents:
‐ El Pla Territorial General, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. El seu àmbit
d’aplicació és tot el territori de Catalunya.
‐ Els Plans Territorials Parcials, amb un àmbit, com a mínim, d’extensió comarcal, podent
agrupar les unitats comarcals establertes en la divisió territorial de Catalunya. Pla
Territorial Parcial de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i publicat
al DOGC 5559 de 03/02/2010.
‐ Els Plans Territorials Sectorials. El seu àmbit d’aplicació és Catalunya, ordenen un
aspecte territorial determinat: carreteres, ferrocarrils, espais d’interès natural, etc.
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument que defineix els objectius
d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les
accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure
l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin
uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin. El
Pla defineix sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat
territorial, que són les següents:
‐ L’Àrea Funcional Territorial Metropolitana.
‐ L’Àrea Funcional Territorial de les comarques Gironines.
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L’Àrea Funcional Territorial del camp de Tarragona.
L’Àrea Funcional Territorial de les terres de l’Ebre.
L’Àrea Funcional Territorial de les comarques centrals.
L’Àrea Funcional Territorial de les comarques de Lleida.

Les comarques tarragonines conformen dos àmbits funcionals territorials diferenciats i
separats físicament: el Camp de Tarragona, on els sistemes urbans (Tarragona, Reus, Valls)
tendeixen a agrupar‐se en un únic sistema urbà, amb característiques metropolitanes; i les
Terres de l’Ebre, on el sistema urbà, amb característiques metropolitanes, i les Terres de
l’Ebre, on el sistema urbà amb més pes demogràfic‐ Tortosa‐ tendeix a complementar‐se amb
el d’Amposta.
D’acord amb el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, l’àmbit objecte del Pla Especial i,
per tant, del present EIIP, es troba dins del sòl de protecció preventiva, concretament regulat
en els articles 2.10 i 2.11 de les Normes d’Ordenació Territorial d’aquest Pla Director, també
cal tenir en compte la seva Disposició Transitòria segona.
Planejament vigent i legislació de referència
Al municipi d’Ulldecona son d’aplicació les Normes Subsidiàries de Planejament (Exp.
1992/104/E) aprovades definitivament el 15 de juliol de 1992 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, i publicat al DOGC núm. 1672 de 20 de novembre de 1992.
Aquestes Normes han estat modificades puntualment diverses vegades, i en concret hi ha una
modificació puntual que afecta la regulació del sòl no urbanitzable (Capítol 15 de les NNSSP),
aprovada definitivament per la Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre el 8 de juliol de 2005
(Exp. 2005/018170/E), i publicat al DOGC núm. 4504 de 7 de novembre de 2005.
Els terrenys objecte del present Pla Especial estan classificats con a sòl no urbanitzable, dins de
la clau N, Àrea Comú, regulada pels articles 15.11 de les Normes Subsidiàries de Planejament.
Tanmateix li son d’aplicació el contingut de la totalitat del Capítol 15 on es determinen les
disposicions generals del sòl no urbanitzable.
Caldrà tenir en compte particularment, la Disposició Transitòria quinzena de la Llei 3/2012 de
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
Tanmateix i com a legislació general de referència s’ha tingut en consideració la següent:
 Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental del plans i programes, modificada
d’acord amb la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa.
 Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
 Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament pel Consell Executiu el dia
27 de juliol de 2010., i publicat al DOGC núm.5696 de 19 d'agost de 2010.
 Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl estatal.
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Ordre del PTOP, 343/2005 del 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments
tècnics de presentació en suport informàtic, de les normes urbanístiques als òrgans de
la Generalitat de Catalunya, competents per a la seva aprovació definitiva.
La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i local vigents.

4.3.

Fragilitat Paisatgística

Els factors que poden repercutir en la fragilitat del paisatge són especialment l’accessibilitat,
edificacions, presència d’elements discordants, etc.
La part de finca que es objecte del present EIIP, per la part sud limita amb el Camí de l’Ermita,
(cal dir que aquest accés arriba a l’aparcament exterior de l’activitat i que ja s’utilitza
actualment i està degudament pavimentat) per la part est tenim la finca que configura l’àmbit
del present Pla Especial amb la parcel∙la 354 del polígon 54 amb ús agrícola i per la part nord
amb la resta de la finca amb la parcel∙la 370 dins del polígon 54.
L’ús actual de la parcel∙la es industrial, concretament la nau es destina per a exposició i
magatzem de matalassos i complements, així com a la seva fabricació. L’ambit d’actuació
existeix una edificació que ja es trobava construïda amb anterioritat, i un aparcament de
vehicles. Per tant el paisatge de la zona es caracteritza per un paisatge agrícola
majoritariament, un paisatge industrial i escassa zona de espais naturals.
Tot plegat farà que, la visió de la nova construcció i l’adequació del terreny per l’aparcament
de vehicles i circulació, des de l’exterior estigui integrada completament amb l’edificació
existent i afirmar que quedarà integrada perfectament dins del paisatge.
En quant a la freqüentació de la població cal tenir en compte, que actualment es tracta d’una
edificació i una zona d’aparcament exclusivament d’ús privat de l’empresa LUYFLEX S.L.
La nova construcció es proposa de forma que volumètricament sigui molt semblant a
l’edificació actual, de manera que l’afecció paisatgística que es produeix ens doni la sensació
de que no s’han inclòs una nova activitat, i apreciem una construcció (per la mida, els colors,
l’alçada i la col∙locació sobre el territori) que no ens resulti discordant amb l’entorn i no trencar
la homogeneïtat de les línies horitzontals del paisatge per tal de que aquestes quedin
perfectament integrades. Es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies del
lloc, en els llindars amb la carretera T‐331 i el Camí de l’Hermita, per tal de reduir encara més
l’impacte paisatgístic de la nova edificació. Indicades en el plànol EII‐04 del present document.
En definitiva el paisatge no veurà alterats els seus valors i caràcters per l’efecte de la nova
construcció i adequació del terreny.
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5. CRITERIS D’INTEGRACIÓ
5.1.

Cristeris i mesures d’integració

Atès que es tracta d’una edificació nova i una adequació a la zona d’aparcament i circulació
existent, que es trova perfectament integrat dins el paisatge de la zona, i que les reformes a
dur a terme seguiran els mateixos criteris constructius, no trencant la homogeneïtat de les
línies horitzontals del paisatge per tal de que aquestes quedin perfectament integrades dins el
paisatge existent, a continuació s’enumeren les mesures preventives a tenir en compte en la
proposta objecte d’estudi:
1. Aprofitar l’aparcament existent en lloc de construir‐ne un altre de nou en un altre lloc.
2. Adequació de l’aparcament existent, en punts critics com l’existència de sots o
paviment en mal estat. El seu acabat serà el mateix que l’existent (aglomerat asfàltic).
3. La connexió elèctrica existent es mantindrà, i s’ampliarà degudament en previsió de
l’augment de potència elèctrica que necessitarà la part d’ampliació.
4. Preveure una xarxa de recollida d’aigües pluvials en la en la zona baixa de la pendent
definitiva de la zona de l’aparcament, conectada al voral. La recollida d’aigües pluvials
de la coberta de la nova edificació, seràn conduïda per unes baixants fins a l’expulsió
al terreny natural.
5. L’edificació nova es conformarà de forma que sigui molt semblant a l’edificació actual.
6. No es modificaran les cotes en els límits de la finca, ni en la trobada amb el Camí de
l’Ermita, evitant d’aquesta manera cap mena de pertorbació a l’entorn.
7. Complir les determinacions de les normes subsidiàries de Planejament relatives al sòl
no urbanitzable, pel que fa als seus paràmetres fonamentals.
8. Respectar la morfologia de l’indret, en quant a límits i usos permesos.
9. Per tal de minimitzar l’impacte visual i com a mesura d’integració paisatgística es
preveu en alguns punts dels espais lliures de l’àmbit que limiten amb la carretera T‐
331 i el Camí de l’Ermita la plantació d’espècies i arbustives pròpies del lloc. Indicades
en el plànol EII‐04 del present document.
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Impacte paisatgístic

L’impacte visual d’una instal∙lació es pot definir a partir dels punts del territori des d’on es
situa l’espectador i és capaç de veure la instal∙lació.
En general es pot concloure que l’impacte visual de la nova edificació sobre el paisatge existent
esta perfectament integrada dins de la zona. A més, en l’adequació s’utilitzaran materials,
textures i colors amb integració a l’entorn, incloent que l’acabat de la coberta tindrà materials
no reflectants així mantenint la seva integració dins en el paisatge.
Així doncs, la instal∙lació seria visible des dels camí de l’Ermita, la carretera T‐331 i els camps
de conreu del voltant, així com de la industria de LUYFLEX S.L.
Tot i així i per tal de minimitzar l’impacte visual i com a mesura d’integració paisatgística es
preveu en alguns punts dels espais lliures de l’àmbit que limiten amb la carretera T‐331 i el
Camí de l’Ermita la plantació d’espècies arbòries i arbustives pròpies del lloc. Indicades en el
plànol EII‐04 del present document.
Per tot lo exposat, l’impacte paisatgístic en funció de la seva afectació en el paisatge, es pot
considerar baix i compatible amb l’entorn, doncs mitjançant l’aplicació de mesures senzilles,
exposades en l’apartat anterior, es permet una correcta integració dels impactes de la
proposta.

6. SÍNTESI
L’impacte paisatgístic produït per la nova edificació, no suposa una alteració significativa del
paisatge, doncs l’activitat industrial estarà perfectament integrat dins de la zona; i a més, la
reforma es mantindrà les cotes en els límits de la finca, adequar el paviment de l’aparcament
existent, la connexió elèctrica existent es mantindrà, i s’ampliarà degudament, i s’utilitzarà
formes, textures i colors amb integració en el paisatge. Tambè es preveuen punts de plantació
d’espècies arbòries i arbustives pròpies del lloc.
D’altra banda, el nou equipament suposa una ampliació fonamental per a la industria de
LUYFLEX; S.L. per disposar de més espai per l’activitat.
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7. PLÀNOLS
EII‐01

Emplaçament.

EII‐02

Estructura de la propietat.

EII‐03

Planejament d’Ulldecona / Pla territorial de les terres de l’Ebre.

EII‐04

Topografia / Proposta edifici.

EII‐05

Imatges Estat actual / modificat.

Aquest document ha estat redactat per David Riera Sureda, arquitecte col∙legiat amb el
número 32.541/4 del COAC.

Sant Cugat del Vallès, 09 de març de 2015.
David Riera Sureda, arquitecte
32.541/4 COAC
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