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1

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

1.1 OBJECTE I ÀMBIT DEL PLA
La Modificació Puntual del Pla Especial urbanístic té per objecte l’ordenació del recinte del
“Tancat de Codorniu” al municipi d’Alcanar, per tal de reconèixer les diverses construccions i
instal·lacions existents de l’indret i regular les futures, tot preservant les característiques
arquitectòniques, històriques, mediambientals i paisatgístiques que té en l’actualitat.
La superfície de l’àmbit és de 45.265m2.

1.2 MARC NORMATIU I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
La Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que estableix les bases que han de
regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes
significatius sobre el medi ambient, és el marc normatiu d’aplicació de la present Modificació
Puntual del Pla Especial Urbanístic (MP d’ara en endavant).
Alhora, d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013,
del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009
que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015.
Tenint en compte l’objecte de la MP, es considera que la mateixa s’haurà de sotmetre al
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada en tant que es tracta de la
modificació d’un Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable que no afecta a àrees delimitades
dins de la Xarxa Natura 2000 i que desenvolupa planejament urbanístic general no avaluat
ambientalment, que constitueix variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la
zona d’influència (segons l’article 6.b. tercer de la Llei 21/2015).
L’article 29 de la Llei 21/2013 estableix que per a la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental
estratègica simplificada cal que el promotor presenti a l’òrgan substantiu, juntament amb la
documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici del procés, acompanyada
de l’esborrany del Pla Especial Urbanístic i d’un Document Ambiental Estratègic (DAE d’ara en
endavant), que ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
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f)

Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.

g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i)

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

j)

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

A partir de les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones
interessades, l’òrgan ambiental va formular la Resolució d’informe ambiental estratègic
(expedient OTAATE20180154) concloent l’avaluació ambiental estratègica simplificada.
En aquest document, l’òrgan ambiental va resoldre que la Modificació Puntual del PEU Tancat de
Codorniu no s’ha de sotmetre a avaluació Ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient, tot i que efectua una sèrie de consideracions.
En aquest sentit, es realitza una versió refosa del Document Ambiental Estratègic per a que
acompanyi a la versió de la MP a aprovar inicialment, incloent i valorant les determinacions que
es realitzen en l’indicat Informe Ambiental Estratègic, esdevenint l’informe ambiental que
acompanya a la MP.
Amb això, es presenta a continuació el Document Ambiental Estratègic corresponent a la
Modificació Puntual del Pla Especial Urbanístic del Tancat de Codorniu, al terme municipal
d’Alcanar.
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2

ABAST I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

A continuació es resumeix breument els objectius de la planificació, així com l’abast i contingut
de la MP i de les alternatives plantejades.

2.1 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PEU
La Modificació Puntual del Pla Especial urbanístic té per objecte l’ordenació del recinte del
“Tancat de Codorniu” a partir dels següents criteris:
•

La consideració d’edifici catalogat com a Patrimoni històric i artístic de la Generalitat de
Catalunya.

•

La millora dels àmbits rurals, mantenint l’activitat agrícola existent.

•

La protecció del paisatge actual de l’indret.

•

La continuació de l’activitat de turisme rural amb la determinació del seu destí com a
establiment hoteler.

Aquesta Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic es desenvolupa en sòl no urbanitzable
d’acord amb l’establert a l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme, en el seu redactat actual (en endavant TRLUC), amb els
següents objectius:
•

Reconèixer les diverses construccions i instal·lacions existents de l’indret i regular les
futures, tot preservant les característiques arquitectòniques, històriques,
mediambientals i paisatgístiques que té en l’actualitat.

•

Determinar el destí d’establiment hoteler pel “Tancat de Codorniu”, edifici catalogat que
actualment té l’activitat de turisme rural, d’acord amb el regulat pel sòl no urbanitzable en
l’article 47.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme.

•

Ordenar el conjunt del recinte d’una manera harmònica que preservi el caràcter rural del
lloc i que al mateix temps tingui la flexibilitat suficient perquè les noves edificacions
admeses s’adaptin a les necessitats de l’activitat hotelera en cada moment.

•

Incorporar a l’àmbit del Tancat de Codorniu la finca veïna situada entre el recinte actual de
l’hotel i la carretera N-340 per a millorar l’accessibilitat a l’establiment descarregant de
trànsit els camins públics.

Aquesta Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic promou petits ajustos en l’ordenació de la
finca del Tancat de Codorniu determinada pel Pla Especial urbanístic vigent, basant-se en el
manteniment dels criteris d’ordenació del recinte del “Tancat de Codorniu” explicats més amunt.
Les modificacions proposades respecte el Pla Especial urbanístic vigent són canvis de petit
abast motivats per nous requeriments de l’activitat turística i per la incorporació a l’àmbit de la
nova finca.
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2.2 PREEXISTÈNCIES EDIFICADES
La masia del Tancat de Codorniu és una edificació existent des del segle XIX, que l’any 2002 es
va rehabilitar per donar-li l’ús de turisme rural que té actualment. Dins el seu recinte i a les
parcel·les adjacents hi ha diverses edificacions d’ús agrícola o de servei al manteniment general
del conjunt.
A continuació es mostra la ocupació de les diverses instal·lacions existents (tant previstes com
no previstes al PE vigent), el sostre actual de les edificacions, el nombre d’habitacions i l’ús
actual.
Taula 1. Instal·lacions cobertes

INSTAL·LACIONS
EXISTENTS
I A REGULARITZAR
Edifici principal “Tancat
de Codorniu”

RELACIÓ AMB EL PE
VIGENT

OCUPACIÓ
(M²)

SOSTRE
(M²)

NÚM.
HABITACIONS

825

1.209

11

86

86

Bugaderia

91

151

Gestió de
l’aigua

Edifici finca annexa

50

100

Sense ús

Edifici accés

5

5

Sense ús

Previst en PE vigent

30

30

Modificat respecte
PE vigent

30

30

Previst en PE vigent

120

120

Modificat respecte
PE vigent

161

161

545

545

72

36

617

581

2.015

2.473

Bugaderia
Torre de l’aigua

Previst en PE vigent

Edifici bassa de rec

Magatzem
hotel

i

Pèrgola
de
celebracions i
serveis
TOTAL

Edifici
Porxo*
Total

Modificat respecte
PE vigent

Hotel

Hotel
Hotel
Magatzem
serveis
hotel
Magatzem
serveis
hotel

serveis

Font: equip redactor
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1

ÚS

Celebracions

12

i
i
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Taula 2. Instal·lacions descobertes

INSTAL·LACIONS EXISTENTS
I A REGULARITZAR

RELACIÓ AMB EL PE VIGENT

OCUPACIÓ
(M²)

SOSTRE
(M²)

NÚM.
HABITACIONS

ÚS

Piscines exteriors

Previst en PE vigent

142

-

-

Piscines

* El 50% de la superfície ocupada per porxos computa a efectes de sostre
Font: equip redactor

En el quadre següent s’avalua la superfície de la finca segons el seu destí actual:
Taula 3. Superfícies de la finca

SUPERFÍCIE (M2)

PERCENTATGE (%)

Plantacions agrícoles de cítrics

25.829

57,0

Àrees d’accés, camins i zones enjardinades

17.421

38,5

2.015

4,5

45.265

100,0

ZONA

Ocupació de les instal·lacions actuals
Total àmbit
Font: equip redactor

2.3 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PEU
Els criteris plantejats per aquesta Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic són els
següents:
•

Completar les instal·lacions del “Tancat de Codorniu” per poder entrar en el circuit internacional de
petits hotels rurals de gran nivell.

•

Mantenir l’explotació agrícola existent com a part important del programa previst.

•

Afegir usos complementaris de bar, restaurant, saló de banquets i ball, spa, esportiu i aparcament.

•

Desenvolupar les possibles ampliacions de les edificacions existents i el tractament de l’explotació
agrícola de la finca de forma que es mantingui el caràcter rural de qualitat que ja té en aquests
moments.

•

Recuperar la finca situada entre el Tancat i la carretera com a part del complex hoteler.

També es pretén mantenir en línies generals el programa plantejat al Pla Especial urbanístic
vigent per l’establiment hoteler, que és el següent:
•

Les instal·lacions actuals del “Tancat de Codorniu” es desenvolupen en una edificació principal i
diversos annexos, amb un sostre de més de 1.000 m², amb 12 habitacions i tots els serveis
necessaris per un petit hotel rural. La finca disposa de 2 piscines, una bassa de rec i una torre de
l’aigua.

•

La infraestructura actual de l’hotel podria permetre un nombre bastant superior d’habitacions, el
que seria més òptim per obtenir un millor rendiment de les instal·lacions. No obstant, per tal de
mantenir els nivells de qualitat actuals en el marc rural que es vol conservar es proposa un nombre
entorn a les 29 habitacions.
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•

Per complementar l’oferta de l’establiment es fan necessaris altres serveis com una piscina
descoberta que permeti el bany durant tot l’any i la possibilitat de disposar d’una sala de
celebracions independent de l’hotel.

L’ordenació plantejada parteix dels següents criteris, en la línia del que establia en el Pla
Especial vigent:
•

Consolidar l’actual masia ja restaurada com a edifici principal del conjunt, sense plantejar-hi altres
ampliacions.

•

Reconèixer les altres edificacions existents a la finca i els usos que s’hi duen a terme: l’habitació
existent a l’edifici de la bassa de rec, els edificis de magatzem i serveis, la pèrgola de celebracions,
etc.

•

Proposar que les noves edificacions i instal·lacions s’ubiquin entre els camps de la finca, alternantse les superfícies destinades a explotació agrícola amb les noves dependències hoteleres.

•

Plantejar una tipologia per les noves edificacions que no superi les alçades habituals en aquesta
àrea (5,5 metres) i que s’integri adequadament en el paisatge de l’entorn.

•

Ordenar la part de la finca situada fora del tancat amb els serveis més independents de l’ús
principal i de forma coherent amb el conjunt plantejat.

•

Modificar el camí d’accés de la finca i l’enllaç des de la N-340, substituint el traçat actual per un de
recte amb una amplada de 6 m.

La nova adequació de la finca i les noves instal·lacions plantejades es desenvolupen de forma
que es mantingui i potenciï l’activitat agrícola actual. La superfície de plantacions que es
mantindrà una vegada realitzades les noves instal·lacions és de 21.518 m².
L’explotació agrícola actual ha millorat considerablement en relació a la seva situació anterior a
la restauració de la finca (2002) a partir de la modernització dels sistemes de reg i a la cura en la
gestió i els diferents tractaments fitosanitaris que s’apliquen.
Noves instal·lacions plantejades
Es planteja que en l’àrea de la finca situada fora de l’àmbit de la zona NU-C2 (franja de 500 m des
de la línia de la costa) es puguin ubicar noves instal·lacions que completin els serveis hotelers.
En concret, es preveu la ubicació de 12 habitacions noves en pavellons entre els tarongers, així
com l’ampliació dels espais disponibles per a celebracions i instal·lacions recreatives al servei de
l’hotel.
Les noves instal·lacions plantejades que s’ubiquen entre els camps per complementar l’oferta
actual són les següents:
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•

L’establiment de grups d’habitacions al mig dels camps de tarongers, buscant la màxima integració
ambiental en el conjunt. Es preveu que les habitacions es puguin distribuir en tres pavellons i es
puguin situar fora de l’àmbit de la zona NU-C2 (franja de 500 m des de la línia de la costa). La
proposta tracta d’integrar els edicles entre la vegetació i pretén allunyar-se en la mesura del
possible de la carretera general, per evitar les afectacions sonores nocturnes. El conjunt d’aquests
3 edificis podrà tenir un màxim de 12 habitacions.

•

La restauració de l’actual Torre de l’aigua com una habitació especial, mantenint en els seus baixos
les instal·lacions de serveis existents.

•

La construcció d’una piscina descoberta al mig dels tarongers.

•

La construcció d’un altre hivernacle com a sala de celebracions en la part exterior de la finca.
Aquesta instal·lació es situa fora de l’àmbit de la “tanca” principal del conjunt per així preservar
millor el caràcter íntim del recinte tancat. En aquesta àrea exterior, tant a la finca que ja formava
part del Pla Especial vigent com a la que s’incorpora ara, es duria a terme la major part de
l’aparcament, de forma integrada amb els camps existents.
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2.3.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES RESPECTE EL PLA ESPECIAL VIGENT
Aquesta Modificació Puntual ajusta el Pla Especial urbanístic del Tancat de Codorniu a les
construccions existents seguint el Pla Especial i les no previstes en el PE i a les noves
necessitats aparegudes, modificant els següents aspectes:
Respecte l’àmbit de planejament:
•

S’afegeix a l’àmbit del Pla Especial la parcel·la situada entre el Tancat i la carretera N-340.

Respecte les edificacions existents seguint el Pla Especial i les no previstes en el PE:
•

Es precisa que l’edifici annex a la Torre de l’Aigua (A4) admet entre els seus usos el d’habitacions de
l’hotel.

•

S’ajusta la forma de l’edifici de la Bassa de Rec (A5) a la configuració de l’edificació existent, i
s’admet l’ús d’aquesta edificació com a hoteler amb la implantació d’una habitació.

•

Es recull la pèrgola de celebracions situada al costat de l’edifici principal del Tancat i es permet una
ampliació de la seva àrea de serveis de fins a 130m 2 (P11).

•

Es recull l’edifici de magatzem i serveis annex a la pèrgola.

•

Eliminar l’edifici existent a la finca annexa.

Respecte les noves edificacions:
•

S’adapten els ràtios d’ocupació i edificabilitat i es fixa el nombre màxim d’habitacions en 29.

•

Es manté la previsió de noves habitacions en pavellons amb unes mides màximes acotades, d’una
piscina descoberta o piscina dels tarongers i de noves instal·lacions per a celebracions, però se’n
flexibilitza la ubicació, delimitant unes àrees d’implantació a les zones menys sensibles de la finca,
sempre fora de la franja de 500 m des de la línia de domini públic marítim. Aquesta delimitació més
flexible permet l’ajust de les previsions d’ordenació, sempre mantenint el número d’habitacions i
alçada màxima de les edificacions que es fixen.

Respecte l’accés:
•

Es recull el nou accés i aparcament per als vehicles realitzat a la finca de nova incorporació i es
modifica el traçat del camí públic d’entrada. Aquesta modificació es fa creant un nou camí públic
més curt però més ample que millora l’accessibilitat i elimina el revolt, de manera que es modifica
la ubicació del camí públic i el sòl privat però es manté la superfície global de cada titularitat.

•

A més, es condicionen nous espais d’aparcament, que poden arribar a més de 100 places per a
cotxes i 3 places per a autobusos.
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2.3.2 RESUM DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I PROPOSADES
En el quadre següent s’avalua l’ocupació de les diverses instal·lacions existents i proposades, el
sostre de les diverses edificacions, el nombre d’habitacions i els diversos usos proposats:
Taula 4. Instal·lacions cobertes actuals i proposades
OCUPACIÓ
(M2)

SOSTRE
(M2)

NÚM. HAB.

Edifici principal “Tancat de
Codorniu” i Bugaderia

911

1.295

11

Hotel

Torre de l’aigua

91

151

1

Gestió
de
l’aigua
transformació a hotel

Edifici finca annexa

50

100

-

-

Edifici bassa de rec

60

60

1

Hotel

Habitacions annex Torre de
l’Aigua

281

281

4

Hotel

Pèrgola de celebracions i serveis

617

581

-

Pèrgola per banquets i actes

5

5

-

Control d’accés

142

-

-

Piscines

2.157

2.473

17

Pavelló dels tarongers I

300

405

Pavelló dels tarongers II

300

405

Pavelló dels tarongers III

300

405

Piscina dels tarongers

312

-

-

Piscina descoberta i serveis
d’aigua

1.010

2.020

-

Hivernacle per banquets i
actes

149

149

-

Pèrgola per banquets i actes

-

-

-

Pista esportiva

2.371

3.384

12

-

50

100

-

-

4.478

5.757

29

-

INSTAL·LACIONS ACTUALS

INSTAL·LACIONS

Edifici accés
Piscines exteriors

INSTAL·LACIONS PROPOSADES

TOTAL

Hivernacle de celebracions
Pèrgola de celebracions i serveis
Pista de tennis/pàdel

ELIMINAR

TOTAL

TOTAL

12

Edifici finca annexa

ÚS

i

Hotel
12

Hotel
Hotel
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L’ocupació proposada per edificis és de 4.478 m² que és inferior al 10% de la superfície de la
finca.
L’ocupació proposada per edificis i instal·lacions, incloent les piscines i tennis, és de 4.878 m²
que és igual al 10,78% de la superfície de la finca. La resta de la finca es destinarà a jardins o
explotació agrícola, de manera que la superfície pavimentada (incloent piscines i pista de
tennis/pàdel) no superarà la vuitena part de la superfície construïda total, d’acord amb l’article
425.2.c del PGOU.
El sostre total proposat de 5.757 m² (actualment la finca té 2.473 m² de sostre construït) és
equivalent a una edificabilitat de 0,127 m²st/m²sl. La major part de les edificacions són de
planta baixa, o de planta baixa i pis, a excepció de l’edificació principal existent que és de planta
baixa i dues plantes.
El nombre de 29 habitacions (actualment l’hotel disposa de 12 habitacions) sembla òptim per
amortitzar el conjunt de serveis proposats sense reduir la qualitat ambiental actualment
existent.
Les 11 habitacions proposades en noves instal·lacions al mig dels camps de tarongers
s’agrupen en tres àmbits diferenciats. Cadascun dels àmbits està format per uns edicles de
planta baixa i pis amb habitacions que podran disposar d’espais exteriors integrats amb els
camps de tarongers i que s’estructuraran com una suite que es pot subdividir en dues
dependències si fos necessari. L’habitació existent a l’edifici de la bassa de rec també té
característiques semblants a les d’aquests àmbits, amb la mateixa estructura de suite
subdivisible. També es recuperarà la Torre de l’aigua per a la ubicació d’una habitació especial.
En el quadre següent s’avalua la superfície de la finca segons el destí proposat:
Taula 5. Superfícies de la finca segons el destí proposat

ZONA

SUPERFÍCIE

%

Plantacions agrícoles de cítrics

21.518 m²

47,0%

Àrees d’accés, camins i zones enjardinades

19.260 m²

Pistes esportives
Camins d’accés

400 m²
1.873 m²

5.478 m²

43,0%
19.260 m²

Zones pavimentades
Zones enjardinades

3.205 m²
13.782 m²

Ocupació de les instal·lacions

4.478 m²

10%

Total àmbit

45.265 m²

100,0%

Font: equip redactor
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2.4 ALTERNATIVES
Donades les característiques i el nivell de detall de les actuacions proposades a la present MP
del PEU, no es considera viable el plantejament d’alternatives d’ubicació, fortament
condicionades per la limitació de l’àmbit de la zona NU-C2 (franja de 500 m des de la línia de la
costa), fet pel qual en la present proposta s’ha buscat una ubicació que en possibilités la
màxima integració ambiental en el conjunt.
Únicament cabria considerar l’alternativa zero, que és el manteniment del Pla especial urbanístic
vigent, el que suposaria o bé el manteniment d’algunes de les edificacions existents fora
d’ordenació segons el Pla Especial vigent o bé l’enderroc d’aquestes edificacions i la seva
reubicació, amb la consegüent afecció ambiental addicional; i el manteniment de les condicions
actuals d’accés, entre d’altres característiques que n’han motivat la seva modificació.
L’alternativa zero suposa una menor afectació pel que fa a l’ocupació i el consum de sòl, en tant
no s’afecta la finca veïna situada entre el recinte actual de l’hotel i la carretera N-340 que
s’incorpora a la present modificació, si bé impedeix la millora de l’accessibilitat a l’establiment i a
la resta de finques veïnes.
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Figura 1. Alternativa zero. Pla especial urbanístic vigent. Proposta d’ordenació.

Font: equip redactor (plànol I-12)

15

Figura 2. Alternativa 1. Proposta d’ordenació de la present MP del PEU

Font: equip redactor (plànol O.01)
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3

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

En el present apartat es descriuen breument aquells plans i programes que amb rang superior
poden tenir afectacions sobre el pla que aquí s’avalua.

3.1

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE

Els Plans Territorials Parcials són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part
del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal
d'avançar cap a una determinada visió de futur.
L’àmbit del planejament del PTP de les Terres de l’Ebre l’integren les comarques del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. El Pla fou aprovat definitivament pel Consell Executiu el
dia 27 de juliol de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 d'agost de 2010.
Pel que fa al sistema d’assentaments, el Pla proposa una estratègia de creixement potenciat per
al nucli d’Alcanar i moderat per al nucli de les Cases d’Alcanar, no establint cap determinació per
a l’àmbit de la MP, inclòs en sòl no urbanitzable.
En referència al sistema d’infraestructures de la mobilitat, el Pla no estableix cap nova actuació
a l’entorn de l’àmbit de la MP.
L’àmbit d’estudi queda inclòs dins dels sòls de protecció especial en la delimitació del sistema
d’espais oberts que estableix el PTPTE. Aquesta tipologia de sòls, amb regulació específica a
l’article 2.7 de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPTE, corresponen als sòls que el Pla
considera adequat integrar en una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir
la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents
caràcters i funcions.
Article 2.7. Espais de protecció especial: regulació.
1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens
perjudici de la precisió de límits que es regula a l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta
finalitat, ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera justificada, convingués
incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la
permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic
que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. En els sòls de
protecció especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest
article.
2. En relació amb les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a
l’empara dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’entén que el sòl de protecció especial
està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’article
esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de
transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la
protecció especial.
3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions
de nova planta o ampliació de les existents:
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a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que
estableix el Pla, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions que
s’assenyalen a l’apartat 7 del present article. Aquestes edificacions corresponen al
tipus A de l’article 2.5.
b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005),
quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8
del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la
protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instal·lacions corresponen als
tipus B i C de l’article 2.5.
4. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries,
s’entén com a edificacions motivades per millorar-ne la gestió les necessàries per a
l’agricultura a cel obert i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar
provisionalment les collites, per al bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en
general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles concordants del Reglament
corresponent (Decret 305/2006).
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o
ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables
considerades del tipus B a l’apartat 3 de l’article 2.5 requereixen, per ser autoritzades,
la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord
amb el que disposen les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades,
d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i
en demostri la compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció
especial d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten
de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien.
L’estudi ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a les
relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat: (...).
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada, etc.– seran
determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en
l’entorn territorial.
Així doncs, en aquests sòls, el PTPTE hi admet les actuacions permeses pel TRLUC, amb el mateix
tràmit previst per la legislació urbanística.
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Figura 3. Principals determinacions del PTP de les Terres de l’Ebre a l’àmbit de la MP (delimitat amb un rectangle
vermell)

Font: Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre
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3.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL
El planejament general vigent al municipi d’Alcanar és el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat
definitivament el 30 de setembre de 1997 per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.
L’àmbit de la MP del PEU està classificat com a sòl no urbanitzable, clau 31, sòl agrícola
permanent.
Figura 4. Qualificació del sòl segons el PGOU d’Alcanar

Font: equip redactor de la MP

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar el 4 de setembre de 2008 el text refós del Pla
Especial urbanístic del Tancat de Codorniu, que va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el 29 de gener de 2009. Aquest Pla ordena detalladament l’ús turístic a la finca i és el
planejament derivat vigent, que ara es modifica. L’àmbit del Pla abastava els sòls següents:
Part situada dintre del tancat 34.400 m²
Part situada fora del tancat 5.600 m²
Àmbit total 40.000 m²
Dintre d’aquests sòls, el Pla Especial vigent preveu instal·lacions amb un sostre total de 3.670
m², equivalents a una edificabilitat de 0,092 m²st/m²sl sobre el total de la finca, i una ocupació
màxima de 4.000 m², corresponent al 10% de la superfície de la finca.

3.3

CATÀLEG DE PAISATGE DE TERRES DE L’EBRE

El Catàleg de paisatge de Terres de l’Ebre, elaborat per l'Observatori del Paisatge fou aprovat
definitivament el 16 de juliol de 2010 (Edicte de 22 de juliol de 2010, sobre la Resolució
d'aprovació definitiva del Catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre). El Catàleg efectua una
identificació i descripció del paisatge actual i dels seus valors; analitza i fa una diagnosi de les
dinàmiques actuals de evolució del paisatge, i elabora uns objectius de qualitat paisatgística que
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vinculen les Directrius del paisatge que van ser incorporades a les Normes d’ordenació territorial
del PTP de les Terres de l’Ebre com a annex. Les Directrius del paisatge incorporades al PTP són
d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les
condicions de percepció.
El Catàleg de paisatge de Terres de l’Ebre inclou l’àmbit de la MP dins la unitat Serres de MontsiàGodall, a la qual són d’aplicació els objectius generals definits per a tot l’àmbit territorial de les
Terres de l’Ebre i els objectius específics de qualitat paisatgística definits per a aquesta unitat. A
continuació es relacionen les objectius de qualitat paisatgística, tant generals com específics,
que poden tenir relació amb l’àmbit de la MP:
Objectius de qualitat paisatgística generals de les Terres de l’Ebre:
•

3. Uns paisatges litorals gestionats integralment, amb unes intervencions adreçades a dotar-los de
qualitat i de noves identitats, a la vegada que se’n millori l’accessibilitat per al gaudi i l’ús social
amb respecte vers els valors naturals i estètics que contenen.

•

4. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, i que compaginin l’activitat
agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.

•

5. Uns assentaments disseminats amb unes construccions aïllades (masos, magatzems agrícoles,
granges, coberts d’eines, etc.) vinculats a la viabilitat de les explotacions agràries.

•

14. Un paisatge conformat per la pedra seca i per mosaics agroforestals i agraris, productiu i
conservat com a referent estètic i identitari de les Terres de l’Ebre.
L’àmbit de la MP forma part d’un dels paisatges agraris singulars de caràcter local, els cítrics dels
prats d’Alcanar, que pels seus valors extraordinaris haurien d’ésser objecte d’una protecció estricta
mitjançant el manteniment i la millora dels seus elements estructurals.

•

15. Una arquitectura vinculada als paisatges de secà i de regadiu tradicional, a les construccions
defensives i a les edificacions religioses, que els doti d’un contingut i significació territorial i
paisatgística.

Objectius de qualitat paisatgística específics de la unitat Serres de Montsià-Godall:
•

18.1. Unes serres amb valors naturals, estètics i històrics ben conservades i que compaginin les
activitats agrícoles, extractives, ramaderes i cinegètiques, amb l’ús turístic i de gaudi del paisatge.

•

18.2. Un paisatge litoral, tant el natural i agrícola del sector entre Solimar i Selma (los Prats), com
l’urbanitzat, gestionat integralment, preservant els espais no urbanitzats, i accessible per a l’ús
social i el gaudi.
L’àmbit de la MP s’inclou parcialment dins l’àmbit del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner,
concretament dins l’espai de la platja del Camaril, com un dels espais del litoral que no han sofert
un procés de transformació urbanística significatiu en aquesta zona, per als quals s’estableix el
criteri de gestionar els paisatges litorals d’una elevada qualitat paisatgística.

•

18.5. Uns mosaics agraris conformats per conreus de secà i de regadiu, productius, conservats
com a referents estètics i identitaris, vinculats al manteniment dels elements de pedra seca de
suport a l’agricultura, i exemples vius de paisatges mediterranis.
L’àmbit de la MP s’inclou en una àrea de mosaic de cítric amb altres conreus, localitzat al sud de la
unitat, entre Ulldecona i Alcanar.
o

Criteri 18.5.2.- Posar en valor determinats elements de suport a l’activitat agrícola,
construïts per l’home al llarg del temps per tal d’obrir noves vies de desenvolupament
rural lligats al turisme de descoberta i interpretació (arquitectura de la pedra seca,
infraestructura d’aprofitament de l’aigua,...).
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3.4

o

Criteri 18.5.3.- Donar valor afegit als productes primaris d’aquestes zones, el vi, els
fruits secs, l’oli, la fruita dolça, els cítrics,i els productes d’horta, mitjançant estratègies
de valorització del paisatge i de diferenciació del tipus de producció.

o

Criteri 18.5.4.- Fomentar accions de restauració, millora i valorització dels paisatge
agraris, principalment dels camps adjacents a les àrees urbanes i a les vies de
comunicació principals.

o

Criteri 18.5.5.- Mantenir i valoritzar els corredors agrícoles que s’interposen entre les
peces aïllades d’espai litoral no construït i el nucli urbà de les Cases d’Alcanar.

o

Criteri 18.5.6.- Mantenir els antics camins agrícoles tot facilitant la seva senyalització i
aprofitament com a itineraris turístics i de promoció de rutes de descoberta del
paisatge dels mosaics agroforestals i agraris.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER

Una part de l’àmbit del pla es troba dintre de la franja de protecció de 500 metres que ha estat
objecte del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC-1), aprovat definitivament el 25
de maig de 2005, i el Pla Director Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats en
sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), aprovat
definitivament el 16 de desembre de 2005, així com la seva modificació i la unificació de les
normes urbanístiques d’ambdós instruments aprovada definitivament en data 1 d’agost de
2014.
Els PDUSC (1 i 2) tenen l’objectiu de preservar els espais oberts del litoral situats a la franja de
500 metres endins. La regulació d’aquest marc normatiu abasta la franja de 500 metres
d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini
públic maritimoterrestre, més els àmbits exteriors a l’esmentada franja inclosos en les unitats
territorials de regulació de sòl costaner que la sobrepassen, dels termes municipals ubicats en el
litoral de Catalunya.
Els objectius que s’han impulsat són d’ordre urbanístic (eludir la continuació indefinida de
l’ocupació urbana de la faixa costanera, tot evitant la constitució en determinades àrees d’un
continu urbanitzat), patrimonial (preserva els espais costaners lliures d’edificació pels seus
valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, educatius, ambientals, agrícoles,
forestals, culturals i simbòlics de lleure i qualitat de vida), ambiental (possibilitar les
continuïtats en el territori del sistema d’espais oberts, tot assegurant la qualitat ambiental i
especialment la connectivitat i l’intercanvi biològic dels espais terrestres de l’interior amb les
platges i el mar) i econòmic (gestionar l’espai litoral com un recurs bàsic i durador per al
desenvolupamet econòmic, el turisme i la qualitat de vida de la població).
Els PDUSC zonifiquen el litoral català segons les següents categories de sòls existents:
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•

Sòl no urbanitzable que ja es troba sota protecció del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i que
manté aquesta condició.

•

Sòl no urbanitzable ordinari: que passa a ser considerat en la seva pràctica totalitat com a sòl no
urbanitzable costaner i s’estableix la incompatibilitat de la seva potencial transformació en sòl
urbanitzable. El sòl no urbanitzable costaner s’agrupa segons el nivell de protecció que es
considera adequat en tres categories – C1, C2 i C3 – en les quals la normativa del pla estableix els
usos que es consideren compatibles i aquells que no ho són (la C1 és la categoria amb una major
restricció d’usos i la C3, amb la menor). Excepcionalment, unes quantes àrees han estat
classificades com a sòl costaner especial - CE – i deixades a disposició dels Ajuntaments per si ho
estimen convenient canviar-ne el règim i incorporar-les al procés d’urbanització.
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•

Sòl urbanitzable no delimitat: en la major part dels casos passa a ser sòl no urbanitzable costaner,
amb un tractament idèntic al comentat en l’apartat anterior.

•

Sòl urbanitzable delimitat. Aquell que disposa de planejament parcial aprovat definitivament podrà
ser desenvolupat d’acord amb les determinacions establertes. Per aquell que no disposi de
planejament parcial aprovat definitivament caldrà un estudi que determini la conveniència, o no,
del seu desenvolupament.

•

Sòl urbà. Manté aquesta qualificació tant en el cas de sòl urbà consolidat com del no consolidat.

La part sud del Tancat de Codorniu s’inclou dins la categoria de sòl C2 i concretament dins la
unitat territorial de regulació de la Platja del Camaril. El sòl no urbanitzable costaner 2 es
caracteritza pel fet de tractar-se del sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat més pròxim a
la ribera del mar dintre de la franja de 500 m i que, per raó de la seva posició, ha de veure
regulats els seus usos. Cal destacar que en aquest tipus de sòl no s’hi identifica un valor
intrínsec, una capacitat de connector entre els àmbits més pròpiament de litoral i els interiors ni
cap altre valor digne de protecció, com correspon als sòls de la categoria C1.
Per altra banda, la resta de l’àmbit del pla queda inclòs al sòl no urbanitzable costaner C3,
caracteritzat pel fet de tractar-se del sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat situat fora
de la franja de 500 m, però dins de l’àmbit d’influència de l’espai costaner, la protecció del qual
resulta necessària per a l’acompliment dels objectius del PDUSC.
La regulació específica d’aquests sòls es mostra a continuació:
Article 15. Règim d’ús del sòl no urbanitzable costaner
3. El sòl no urbanitzable costaner 2 ( clau NU-C2 i codi gràfic C2) es subjecta al següent
règim d’ús:
a) Són d’aplicació els apartats 2a) i 2c) d’aquest article.
b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament
s’hagin d’emplaçar en el medi rural previstos a l’apartat 4 de l’article 47 i es demostri
que no és possible una ubicació alternativa en altres sòls no urbanitzables de menor
nivell de protecció.
c) S’admeten les construccions i instal·lacions destinades a càmpings autoritzades pel
planejament urbanístic general municipal, que exigeixen, en tot cas, la tramitació
prèvia d’un Pla especial urbanístic d’acord amb l’article 47.6 e) del TRLUC.
d) Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant activitats extractives, s’ha
d’aplicar la legislació sobre mesures addicionals de protecció dels espais naturals
afectats per activitats extractives.
4. Al sòl no urbanitzable costaner 3 ( clau NU-C3 i codi gràfic C3) li correspon el règim
d’ús del sòl no urbanitzable regulat per la Llei d’urbanisme i pel corresponent
planejament urbanístic general municipal.
5. Correspon al Planejament urbanístic general municipal, bé directament o a través de
Plans especials, la concreció, regulació i desenvolupament dels usos i activitats
admesos pel MTRPDUSC en cada subcategoria de sòl no urbanitzable costaner, amb
subjecció a les determinacions d’aquest Pla i amb coherència als objectius establerts a
l’article 1 d’aquestes Normes.
Article 16. Disposicions comunes per a les subcategories del sòl no urbanitzable
costaner 1 i 2 (claus NU-C1 i NU-C2, i codis gràfics C1 i C2).
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A més de les disposicions específiques establertes a l’article anterior per a cadascuna
de les subcategories de sòl no urbanitzable costaner, es determinen les següents
disposicions comunes per a les subcategories de sòl no urbanitzable costaner 1 i 2:
a) La circulació amb vehicles motoritzats pel medi rural d’acord amb la legislació
aplicable, s’ha de limitar a les carreteres i camins degudament habilitats, excepció feta
de la relacionada amb les activitats permeses i la dels serveis públics d’emergència.
b) Totes les activitats de naturalesa rústica que exigeixin moviments de terra, amb la
finalitat d’implantar noves instal·lacions, efectuar rompudes i/o artigatges per a nous
conreus s’han de subjectar al procediment de l’article 48 del TRLUC.
Figura 5. Determinacions del PDUSC a l’àmbit del pla

Font: equip redactor de la MP

3.5

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT d’ara en endavant) va ser aprovat pel
Govern de Catalunya l’any 1995 i és revisat periòdicament. El seu principal objectiu és fer front a
les emergències generals, associades a riscos no especials, que es puguin produir en l’àmbit de
Catalunya i d’àmbit inferior. Es tracta d’un pla d’emergències multirisc, complementari als plans
especials, i s’aplica per gestionar riscs o emergències no incloses en els plans especials i que
poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió
important.
Els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern
estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions derivades del

24

Modificació Puntual del Pla Especial urbanístic “Tancat de
Codorniu” d’Alcanar
Document Ambiental Estratègic

pla especial en allò que els afecti. En aquest sentit, les obligacions del municipi de d’Alcanar
establertes pels diferents plans especials actualment vigents són:
RISC

NIVELL

PROCICAT

Obligat

INFOCAT

Obligat

NEUCAT

Recomanat

INUNCAT

Obligat

SISMICAT

Obligat

CAMCAT

Obligat

VENTCAT

Obligat

Contaminació Ebre

Obligat

PLA MUNICIPAL

DATA HOMOLOGACIÓ

PAM INUNCAT Alcanar

08/09/2010

PEM Contaminació
Accidental al Riu Ebre 30/04/2009
d'Alcanar

Font: Direcció General de Protecció Civil. Estat de la planificació municipal en data 23/03/2018

Addicionalment, l'article 3 d'aquest Decret determina que els municipis que han d’elaborar plans
de protecció civil han de redactar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM d'ara
en endavant) per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual
s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans. L’Ajuntament
d’Alcanar està en procés d’elaboració i tramitació del DUPROCIM.
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4

REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE L’ÀMBIT
DEL PLA

L’anàlisi dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit d’estudi i dels efectes previstos a
partir del desenvolupament del pla parteix de dos procediments d’anàlisi:
•

Caracterització ambiental de l’àmbit del pla: permet identificar els elements ja existents
en l’àmbit d’estudi que es poden veure afectats i que caldrà preservar.

•

Anàlisi dels impactes derivats del desenvolupament del pla: permet, a banda d’identificar
els potencials impactes sobre els elements de valor ja existents, identificar altres
possibles impactes o repercussions que es poden derivar del desenvolupament urbanístic
que preveu el PEU.

Aquesta anàlisi combinada (matriu d’anàlisi dels elements existents i matriu dels potencials
impactes associats al desenvolupament del pla) permet identificar els elements ambientalment
significatius associats al desenvolupament de la proposta, d’una forma integral, fet que
implicarà una millor adequació de les mesures ambientals que es prevegin. En aquest sentit, pot
haver elements que en la situació actual no esdevinguin elements rellevants, però que el
desenvolupament del pla pugui suposar modificacions a valorar i avaluar des del punt de vista
ambiental.

4.1

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

La MP del PEU es desenvolupa al municipi d’Alcanar, que es localitza vora el Massís del Montsià,
entre Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona i el riu de la Sénia que actua com a límit entre la
comunitat Valenciana i Catalunya. El relleu més important del municipi d’Alcanar està constituït
pel massís del Montsià, les estribacions del qual arriben fins al nord del nucli d’Alcanar (Moleta
del Remei, 208 m.s.n.m.). Les dades bàsiques del municipi són:
Taula 6 Dades bàsiques del municipi

ÀMBIT: ALCANAR
Població:

9.393habitants (2017)

Superfície:

40,07 km2

Densitat:

199,6 hab./km2

Nuclis de població:

Alcanar, Alcanar-Platja, les Cases d’Alcanar, la
Selleta.

Municipis limítrofs:

Ulldecona, Freginals, Sant Carles de la Ràpita (el
Montsià) i Vinaròs (Comunitat Valenciana).

Altitud mitjana:

72 metres
Font: IDESCAT

Concretament, el “Tancat de Codorniu” és un establiment hoteler situat al sud del municipi
d’Alcanar, a la Partida de Sol de Riu, en una finca de 45.265 m² de superfície que es troba a prop
del mar i del riu de la Sénia, al límit sud de Catalunya.
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L’accés a la finca es produeix a través d’un camí veïnal d’uns 3,5 m d’amplada, des de dos llocs
diferents, des de la carretera N-340 de Barcelona a València o des del vial que des de les Cases
d’Alcanar voreja la línia de costa fins a arribar a la desembocadura del riu de la Sénia.
La finca es situa a la Plana d’Alcanar, on el relleu és planer i no hi ha elevacions destacades. La
Moleta del Remei es situa a més de 3,5 km de distància del mateix. Té una lleugera pendent
entre la part superior i la part inferior que no arriba als 5 metres de desnivell amb unes pendents
que tot just superen l’1%.
Figura 6. Localització general de l'àmbit

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Figura 7. Situació de l'àmbit sobre ortofotoimatges

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Figura 8. Vista aèria de la finca del “Tancat de Codorniu”

Font: equip redactor
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4.2 CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI AFECTAT
4.2.1 MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DE LA
MODIFICACIÒ PUNTUAL
Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants
a l’àmbit d’estudi i el seu entorn sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta
a continuació una matriu de caracterització que permet identificar aquells elements ambientals
presents i que serà necessari desenvolupar en els següents capítols del present Document
Ambiental Estratègic.
Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment
significatius, se’n determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi o al seu entorn, i es valora
si aquesta és un aspecte rellevant des del punt de vista ambiental. En cas que no es consideri
rellevant, en aquesta mateixa taula es justifica el perquè d’aquesta consideració.
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PRESÈNCIA
A L’ÀMBIT

ELEMENT AMBIENTAL

Usos agrícoles
ramaders

o

espècies

Espais naturals protegits

1

JUSTIFICACIÓ
DE
NO
RELLEVÀNCIA

RELLEVÀNCIA

Sí

Plantacions de cítrics a l’àmbit del pla.

Sí

Usos forestals

No

No s’identifiquen usos forestals a l’àmbit del pla ni
en contacte amb el mateix.

-

Zones cremades

No

L’anàlisi de perímetres d’incendis per any
disponibles a la cartografia oficial del DARPA1
descarta la presència de zones cremades.

-

Activitats extractives

No

Es descarta la seva presència a partir de l’anàlisi de
la cartografia oficial del DTES2.

-

HIC no prioritaris

No

Es descarta la seva presència a partir de l’anàlisi de
la cartografia oficial del DTES 3.

-

HIC prioritaris

No

Es descarta la seva presència a partir de l’anàlisi de
la cartografia oficial del DTES4. 80 m al sud de l’àmbit
del pla es localitza una zona ocupada per Prats
mediterranis rics en anuals, basòfils (codi 6220).

-

Espècies protegides o
en extinció

No

No es té constància de la presència d’espècies
protegides o en extinció a l’àmbit d’estudi.

-

Plans de recuperació

No

El PEU no afecta cap àmbit inclòs en els plans de
recuperació d’espècies protegides.

-

AIFF

No

No es detecta a l’àmbit o en contacte amb ell cap
AIFF.

-

Espais naturals de
protecció especial

No

Espais PEIN

No

Espais XN2000

No

Sistema
d’espais
oberts
del
planejament
territorial

Sí

Ocupació i consum de sòl

Hàbitats i
protegides

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

Veure apartat 4.2.2.1.

No s’identifiquen espais naturals protegits a l’àmbit
del pla ni al seu entorn.

Tot l’àmbit de la MP es troba inclòs en els sòls de
protecció especial del Pla Territorial Parcial de les
Terres de l‘Ebre

Sí

Superfícies afectades per incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2016 - Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
– Departament de Territori i Sostenibilitat

2 Activitats extractives (Límit dels espais afectats per activitats extractives a Catalunya, 2014)

3 Cartografia dels Hàbitats d'Interès Comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 2 (2008-12) – Departament de Territori i Sostenibilitat

4 Cartografia dels Hàbitats d'Interès Comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 2 (2008-12) – Departament de Territori i Sostenibilitat
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RELLEVANTS

Veure apartat 4.2.2.2.
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PRESÈNCIA
A L’ÀMBIT

ELEMENT AMBIENTAL

-

Zones Humides

No

No es localitza cap zona inclosa a l’Inventari de
zones humides de Catalunya del DTES a l’àmbit o en
contacte amb ell, si bé uns 250 m al sud del mateix
es troba la zona humida de la Desembocadura del
riu Sènia.

Sí

Espais
Geològic

No

No se n’identifiquen a partir d’anàlisi de cartografia
oficial del DTES

-

Forests públiques

No

No se n’identifiquen a partir d’anàlisi de cartografia
oficial del DARPA

-

Àrees de
Cinegètica

Sí

L’àmbit està inclòs a l’àrea privada de caça de la
Societat de Caçadors Diana (Alcanar – Ulldecona).

No

No

No se n’identifiquen.

No

No

Els principals connectors ecològics a escala
territorial a la zona passen pel riu de la Sènia, 250 m
al sud de l’àmbit de la MP, i pel conjunt de torrents
de la plana d’Alcanar i Sant Carles que drenen vers la
badia dels Alfacs, més allunyats de l’àmbit.

Tot i que no s’identifiquen a l’àmbit
del pla, es considera rellevant
descriure aquests eixos en la
matriu territorial en la qual
s’inscriu el mateix.

Eixos de connectivitat
local

No

No s’identifiquen cursos fluvials ni altres eixos que
puguin tenir un interès connector a escala local a
l’àmbit ni en contacte amb el mateix.

No

Cursos fluvials

No

No es localitza cap curs d’aigua superficial a l’àmbit
del pla ni en contacte amb el mateix. 250 m al sud
es localitza el riu de la Sènia.

Sí

Veure apartat 4.2.2.4.

Qualitat en aigües
superficials

Sí

El riu de la Sènia presenta un estat general bo,
segons les dades disponibles.

-

Veure apartat 4.2.2.4.

Masses
subterrània

Sí

El municipi se situa dins la massa d’aigua
subterrània de la Plana d’Alcanar.

Sí

Veure apartat 4.2.2.4.

d’Interès

Gestió

Altres elements i
espais locals de valor
ambiental
Presència
connectors
territorial

de
d’abast

Superficials

Subterrànies

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

No se n’identifiquen a partir d’anàlisi de cartografia
oficial del DARPA5

Altres
espais
de
rellevància ambiental

Cicle de
l’Aigua

JUSTIFICACIÓ
DE
NO
RELLEVÀNCIA

RELLEVÀNCIA

No

Arbres monumentals

Connectivitat ecològica

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

d’aigua

Veure apartat 4.2.2.3.

5 Capa Arbres monumentals - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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PRESÈNCIA
A L’ÀMBIT

ELEMENT AMBIENTAL

Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ
DE
NO
RELLEVÀNCIA

RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Aqüífers protegits

No

No se n’identifiquen a partir d’anàlisi de cartografia
oficial del DTES.

-

Qualitat en aigües
subterrànies

Sí

La massa d’aigua subterrània presenta un estat
general dolent.

Sí

Veure apartat 4.2.2.4.

Zona vulnerable per
nitrats

Sí

El municipi d’Alcanar està inclòs a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries (’Acord
GOV/128/2009).

Sí

Veure apartat 4.2.2.4.

Problemes
d’abastament

Sí

L’abastament d’aigua potable es realitza mitjançant
un pou, a la qual se li realitza un tractament de
potabilització.

Sí

Veure apartat 4.2.2.4.

Sí

La finca compta amb un sistema propi de
tractament de les aigües residuals.

Sí

Veure apartat 4.2.2.4.

Presència
d’àrees
amb riscos geològics

No

A priori es descarta la seva presència.

No

Presència de zones
de risc d’incendi alt o
molt alt

No

L’àmbit d’estudi està allunyat de les zones d’alt risc
d’incendi forestal6.

-

Sí

L’extrem sud de l’àmbit del pla està afectat per la
zona inundable de probabilitat baixa o excepcional
(per un període de retorn de 500 anys) i mitjana o
ocasional (per un període de retorn de 100 anys)
del riu Sènia.

Sí

No

El Mapa de Protecció Civil descarta una afectació
rellevant per aquest risc a l’àmbit d’estudi, si bé el
municipi d’Alcanar està obligat a disposar del
corresponent pla d’acció municipal enfront aquest
risc per la superació del llindar d’intensitat.

-

Sí

Al municipi d’Alcanar es supera el llindar dels 20 m/s
31 vegades l’any de mitjana, fet pel qual està
obligat a incloure aquest risc a la planificació
municipal.

Sí

Problemes
sanejament

de

Existència
d’àrees
d’inundables
Riscos naturals
Afectació rellevant
per risc sísmic

Afectació rellevant
per risc de ventades

6 Mapa de perill bàsic d’incendi forestal. -
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Veure apartat 4.2.2.5.

Veure apartat 4.2.2.5.
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PRESÈNCIA
A L’ÀMBIT

ELEMENT AMBIENTAL

Residus

JUSTIFICACIÓ
DE
NO
RELLEVÀNCIA

RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Afectació rellevant
per risc de nevades

No

El Mapa de Protecció Civil descarta una afectació
rellevant per aquest risc a l’àmbit d’estudi, si bé la
carretera N-430 és una de les vies prioritzades per a
la seva neteja en cas de nevades.

-

Risc químic

No

L’àmbit del pla i el seu entorn no es troben afectats
per cap establiment industrial inclòs al PLASEQCAT.

-

Risc en el transport
de
mercaderies
perilloses

No

L’àmbit del PEU i el seu entorn no es troben afectats
per cap tram viari ni ferroviari de perill pel transport
de mercaderies perilloses.

-

Risc nuclear

No

El Mapa de Protecció Civil descarta la presència
d’aquest risc.

-

Risc radiològic

No

El Mapa de Protecció Civil descarta la presència
d’aquest risc.

-

Risc
sòls

No

No es té constància d’episodis de contaminació dels
sòls a l’àmbit, i en base als usos que s’han produït al
mateix anteriorment a priori es descarta la
presència de sòls contaminats.

-

Problemàtiques en la
qualitat de l’aire

No

Els anuaris de qualitat de l’aire dels darrers 5 anys
per la ZQA 15 Terres de l’Ebre en la qual s’inclou
l’àmbit del pla evidencien que en termes generals
no hi ha problemàtiques significatives en relació a la
qualitat de l’aire a la zona, si bé apareixen
problemàtiques puntuals associades a l’activitat
cimentera d’Alcanar.

Sí

Veure apartat 4.2.2.6.

Problemàtica
contaminació
acústica

Sí

Si bé l’àmbit del pla s’ubica en sòl no urbanitzable i
un entorn agrari, la proximitat a la carretera N-340
genera una afecció al seu entorn més proper.

Sí

Veure apartat 4.2.2.6.

Zones sensibles de
contaminació
lluminosa

Sí

Tot l’àmbit està considerat zona E2 de protecció alta
de la contaminació lumínica. A l’entorn proper de
l’àmbit no es localitza cap zona de protecció
màxima.

Sí

Veure apartat 4.2.2.6.

Instal·lacions
de
gestió i tractament de
residus

No

No es localitzen a l’àmbit o en contacte amb el
mateix.

-

Riscos tecnològics

Ambient atmosfèric

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

contaminació

de
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PRESÈNCIA
A L’ÀMBIT

ELEMENT AMBIENTAL

RELLEVÀNCIA

Actualment no és un element
rellevant en aquest àmbit, i haurà
de ser analitzat en l’apartat
corresponen als impactes derivats
del desenvolupament del pla.

Problemàtica
derivada
dels
sistemes de gestió de
residus existents

No

Les instal·lacions generen residus de tipologia
domèstica, així com fangs del sistema de
tractament d’aigües residuals.

Presència
d’abocaments
incontrolats

No

No se n’identifiquen a l’àmbit o en contacte amb el
mateix.

-

Sí

El “Tancat de Codorniu” està catalogat com a
Patrimoni històric i artístic de la Generalitat de
Catalunya.

Sí

Eixos de connectivitat
social

No

No s’identifiquen a l’àmbit camins o senders de
connexió amb un ús social rellevant, si bé el camí
que voreja l’àmbit i que permet accedir a la costa
connecta amb el traçat del sender de gran
recorregut GR-92 i que en aquest tram coincideix
amb el camí ramader Colada del ligallo de Mar.

No

Vies pecuàries

No

No se n’identifiquen a l’àmbit del pla, si bé els
camins ramaders de la Colada del lligallo de Mar i la
Colada del Riu de la Sènia discorren 250 m al sud del
mateix 7.

-

Elements
paisatgístics
rellevants

Sí

L’àmbit està inclòs a la unitat de paisatge de Serres
de Montsià – Godall, en la qual s’identifiquen els
monocultius de cítrics com un element destacat.

Sí

No

No es coneix l’existència de mesures d’estalvi i
eficiència energètica en l’actualitat ni l’ús d’energies
renovables, si bé es preveu en un futur.

Actualment no és un element
rellevant en aquest àmbit, i haurà
de ser analitzat en l’apartat
corresponen als impactes derivats
del desenvolupament del pla.

Sí

Les emissions de GEH a l’àmbit del pla provenen
principalment dels consums energètics, i en menor
mesura, de la mobilitat. No es disposa de dades de
les emissions de GEH.

Un cop identificat en la present
matriu es considera que és un
element a analitzar en els
impactes derivats i les mesures
que es prevegin.

Elements
patrimonial

interès

Paisatge i patrimoni

Eficiència energètica i
presència d’energies
renovables
Energia i Canvi climàtic
Emissions de GEH

7

Capa Camins ramaders classificats- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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JUSTIFICACIÓ
DE
NO
RELLEVÀNCIA

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Veure apartat 4.2.2.7.

Veure apartat 4.2.2.7.
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PRESÈNCIA
A L’ÀMBIT

ELEMENT AMBIENTAL

Escenaris previsibles
derivats dels efectes
del canvi climàtic

Sí

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

Caldrà analitzar els previsibles riscos que es puguin
derivar de les projeccions climàtiques.

JUSTIFICACIÓ
DE
NO
RELLEVÀNCIA

RELLEVÀNCIA

Sí

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS
Veure apartat 4.2.2.8.
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4.2.2 ANÀLISI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE LA
SITUACIÓ ACTUAL
A partir de l’anàlisi realitzada l’anterior matriu, es considera que els elements ambientalment
rellevants per que fa a la configuració actual de l’àmbit, i sobre els quals es considera que cal una
anàlisi més detallada són els següents.
•

Usos del sòl.

•

Espais naturals protegits

•

Connectivitat ecològica.

•

Riscos naturals.

•

Cicle de l’aigua.

•

Ambient atmosfèric.

•

Paisatge.

•

Impactes derivats dels efectes del canvi climàtic.

En els següents apartats es presenta l’anàlisi de cadascun d’aquests elements. En alguns casos
aquesta anàlisi s’acompanya de plànols per a facilitar-ne la comprensió, si bé la sèrie
cartogràfica completa de diagnosi ambiental del pla es presenta a l’annex.
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4.2.2.1 OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL
OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL
Contingut
Es realitza una anàlisi dels usos presents a l’àmbit, descrivint el seu estat actual i la seva
rellevància des del punt de vista ambiental.
Descripció i anàlisi
Segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC, any 2009), els usos del sòl de l’àmbit
del pla són els següents:
ÚS DEL SOL8

SUPERFÍCIE
(M2)

%

Cítrics
Complexos hotelers.
Edificació
Complexos hotelers. Zona
verda
Prats i herbassars

31.127,18

68,86%

4.736,79

10,48%

6.171,07

13,65%

2.468,88

5,46%

696,64

1,54%

Cases aïllades
Font: Lavola

En general, fruit del treball de camp realitzat en el marc d’aquest estudi es determina que els
usos del sòl derivats de la cartografia disponible s’ajusten força a la realitat observada, si bé en
el marc de la present Modificació Puntual del Pla Especial s’ha realitzat un anàlisi més exhaustiu
de les superfícies ocupades actualment per cadascun dels usos presents.
La coberta del sòl majoritària a l’àmbit del pla correspon als conreus de cítrics, principalment
tarongers. Segons dades de la memòria del pla, la superfície destinada a plantacions de
tarongers i altres espècies de cítrics és en l’actualitat de 25.825 m², que estan en plena
producció. Les plantacions ocupen la meitat sud del recinte del tancat, envoltant les edificacions
existents, així com gran part de la finca adjacent a la carretera N-340 que s’incorpora a l’àmbit
del pla amb la present modificació.
La resta de l’àmbit no ocupada per edificacions és la formada per les zones enjardinades, àrees
d’accés i camins, que segons dades de la memòria del pla ocupen una superfície de 17.567 m².
Aquestes inclouen la plantació de palmeres i la zona de prats i herbassars a la finca annexa al
tancat, els camins d’accés i les zones enjardinades al voltant de l’establiment hoteler.
Les edificacions existents, descrites a l’apartat 2.2, i que són l’edifici principal ‘Tancat de
Codorniu’, la Torre de l’aigua, l’edifici de la finca annexa, l’edifici annex a la bassa de reg (que al
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya apareix sota la categoria de cases aïllades), els dos
edificis de magatzem i serveis, la pèrgola restaurant i les piscines exteriors, ocupen una
superfície de 1.869 m². La finca té una estació transformadora des de la que s’alimenten els seus
serveis.
La finca manté activitats agrícoles de diversos tipus: avícola (amb oques, gallines...), i a la bassa
de recollida d’aigua per a funcionament de reg hi habiten peixos.

8

Classificació segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC 4 edició) (CREAF)
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Imatges
Figura 9. Diferents imatges de les cobertes del sòl de l’àmbit del pla.

Font: Lavola
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Plànol. Mapa de Cobertes del sòl (Font: CREAF i ICGC).

Diagnosi
Situació actual

Millorable

Bona

Impactes, riscos o amenaces

•
•

Grau de sensibilitat ambiental

Molt alta

Dolenta

Pèrdua de sòl agrícola
Impermeabilització del sòl
Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.2 ESPAIS NATURALS PROTEGITS I ALTRES ELEMENTS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL
ESPAIS NATURALS PROTEGITS I ALTRES ELEMENTS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL
Contingut
S’analitza amb detall la localització de l’àmbit del Pla respecte als espais protegits i la delimitació
d’espais oberts que es realitza en el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.
Descripció i anàlisi
No s’identifiquen espais naturals protegits a l’àmbit del pla ni al seu entorn proper. L’espai
natural protegit més proper és la Serra de Montsià, les estribacions de la qual arriben fins a la
Moleta del Remei, situada a més de 3,5 km de distància al nord de l’àmbit.
Tot l’àmbit del PEU es troba inclòs en els sòls de protecció especial del Pla Territorial Parcial de
les Terres de l’Ebre. Tal i com s’ha descrit a l’apartat 3.1, aquesta tipologia de sòls, amb regulació
específica a l’article 2.7 de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPTE, corresponen als sòls que
el PTPTE considera adequat integrar en una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de
garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents
caràcters i funcions pels seus valors naturals o de connectivitat ecològica.
El PTPTE inclou a la protecció especial part del sòl no urbanitzable de la Plana d’Alcanar i de Sant
Carles de la Ràpita, que, juntament amb els espais costaners desclassificats pel PDUSC, ha de
preservar la capacitat de desguàs en avinguda del sistema de torrents, garantir la connectivitat
ecològica i mantenir els conreus de secà, com a hàbitat natural i marge de protecció entre la
pressió urbanística i els espais del PEIN.
Igualment el sòl agrícola de la plana d’Alcanar i Sant Carles de la Ràpita està adscrit a la categoria
de protecció especial pel seu valor de localització com a espai de discontinuïtat del front marítim
urbanitzat i com a transició amb els espais del PEIN.
Pel que fa a altres espais de rellevància ambiental, cal destacar la Desembocadura del riu Sènia
situada uns 250 m al sud de l’àmbit, inclosa a l’Inventari de zones humides de Catalunya del
DTES. A continuació es descriuen les seves principals característiques segons la fitxa descriptiva
de l’Inventari:
Es forma una clàssica llacuna de rambla que abasta unes 3,5 hectàrees de superfície.
Com a zona humida s’alimenta constantment per l’aigua de la sèquia de la Foia, que és aigua
sobrant del reg. A més, en aquesta zona hi ha aportacions de l’aqüífer plioquaternari, ja que
coincideix la desembocadura amb el final d’aquest i el nivell freàtic intersecta amb la superfície.
Aquest fet permet que la desembocadura del riu Sénia presenti aigua durant tot l’any, creant-se
la llacuna de rambla abans esmentada. Tanmateix, els nivells piezomètrics estivals baixen per
sota de la superfície del sòl i la llacuna presenta un marcat caràcter salabrós degut a la
infiltració d’aigua marina.
Pel que fa a la vegetació, les vores de la llacuna estan majoritàriament recobertes per un extens
canyissar (Phragmites australis) i alguns joncs (Scirpus sp. I Juncus sp.). A la resta de la
desembocadura, amb màquies i garrigues amb margalló, llentiscle i ullastre, s’hi localitzen
canyars i es troba també un clap de pollancres (Populus nigra), aquests ja al costat de la
província de Castelló.
Referent a la fauna, la seva situació litoral i la seva proximitat amb el Delta de l’Ebre, fa que sigui
un punt d'aturada per a diverses espècies d’ocells en migració.
Com a principals impactes de l’espai en destaquen l’elevada pressió humana, principalment els
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mesos d'estiu, que es tradueix en forma de trepig generalitzat i deixalles per l’espai.
Tanmateix, cal destacar que l’àmbit del pla s’emmarca en el context agrari i que les instal·lacions
i activitats existents en el mateix no produeixen cap afectació a la zona humida situada 250 m al
sud.
Plànol. Espais Protegits (Font: Lavola a partir de les bases del DTES)

Diagnosi
Situació actual
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•

Dolent

Afectacions a sòls de protecció especial del
PTPTE

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.3 CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Contingut
S’analitza la localització de l’àmbit en relació amb els connectors territorials.
Descripció i anàlisi
Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees, cal, també, una
xarxa de connexió entre elles i amb altres àrees, que permeti mantenir uns fluxos d’energia i
matèria entre sistemes, la creació i manteniment de passos per a les migracions, la
pol·linització, el correcte funcionament de les xarxes tròfiques i la seva evolució.
Els principals connectors a escala territorial a la zona passen pel riu de la Sènia, que passa 250
m al sud de l’àmbit de la MP, i pel conjunt de torrents de la plana d’Alcanar i Sant Carles que
drenen vers la badia dels Alfacs, més allunyats de l’àmbit.
Pel que fa al riu de la Sènia, se’n destaca la importància de la llera del riu encaixada principalment
de canyissars, i amb presència de baladrars i màquia de garric i margalló. Tanmateix, cal
remarcar que tot i la seva proximitat a l’àmbit de la MP, les característiques ecològiques tan
diferenciades del riu i del seu entorn fan que la connectivitat ecològica quedi restringida a la
pròpia llera i els seus marges, sense estendre’s a la matriu agrícola del seu entorn més enllà de
pel possible pas d’aus en la seva ruta entre la Desembocadura de la Sènia i el Delta de l’Ebre.
Figura 10. Principals eixos de connexió biològica del PTP de les Terres de l’Ebre en relació a l’àmbit de la MP
(delimitat amb un rectangle vermell)

Per altra banda, no s’identifiquen cursos fluvials ni altres eixos que puguin tenir un interès
connector a escala local a l’àmbit ni en contacte amb el mateix.
Tanmateix, la matriu agrícola de conreus arboris pot exercir un paper de reforç i complementació
dels eixos ecològics principals, especialment en el cas dels conreus de secà tradicionals que
mantenen vegetació herbàcia a l’entorn de les alineacions arbrades i que estan en regressió.
En l’anàlisi de la connectivitat ecològica d’un territori és important valorar la presència
d’elements que generen un efecte barrera, és a dir, que minven la permeabilitat del sòl i
obstaculitzen o dificulten el moviment de les espècies. La carretera N-340 adjacent a l’àmbit del
pla és el principal element fragmentador existent a la zona, així com les tanques perimetrals que
envolten moltes de les explotacions agrícoles. A un nivell més local, la tanca de pedra que
envolta el recinte del Tancat de Codorniu pot constituir una barrera per als petits mamífers o
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rèptils que puguin desplaçar-se per la matriu agrícola.
Diagnosi
Situació actual
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Bona
•

Millorable

Dolenta

Pressió sobre el paper connector de la
matriu agrícola

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.4 CICLE DE L’AIGUA
CICLE DE L’AIGUA
Contingut
Es realitza una anàlisi de les masses d’aigua subterrànies, dels cursos d’aigua superficials
situats a l’entorn de l’àmbit, i dels sistemes d’abastament i sanejament d’aigua existents al
mateix.
Descripció i anàlisi
No es localitza cap curs d’aigua superficial a l’àmbit del pla ni en contacte amb el mateix. El
desguàs natural de la finca es produeix cap al mar com a resultat de la pendent existent. 250 m
al sud de l’àmbit es localitza el riu de la Sènia.
El riu de la Sènia des de la presa d’Ulldecona fins al mar està inclòs al Programa de Seguiment i
Control de l’Agència Catalana de l’Aigua. Segons les dades disponibles9, aquesta massa d’aigua
estava en bon estat en els informes de seguiment dels anys 2009, 2010 i 2012, mentre que de
l’informe de seguiment de l’any 2015 les dades són parcials (probablement per manca d’aigua
en el moment de la determinació del seu estat). Del darrer informe del 2015 es desprèn que la
qualitat fisicoquímica és molt bona i l’estat químic bo, mentre que la qualitat biològica pel que fa
als peixos era mediocre. Pel que fa a la resta de paràmetres de qualitat biològica i
hidromorfològica, no hi ha dades disponibles.
Pel que fa a les aigües subterrànies, el municipi se situa dins la massa d’aigua subterrània de la
Plana d’Alcanar. Segons les dades del Programa de Seguiment i Control de l’Agència Catalana de
l’Aigua (informe a 2015), aquesta massa d’aigua subterrània presenta un estat general dolent,
per l’alteració del seu estat químic i el seu estat quantitatiu. El principal procés que afecta a la
massa d’aigua és la intrusió salina que provoca incompliments per clorurs i altres paràmetres
relacionats amb aquest procés. Degut a aquest incompliment i a una pressió extractiva
costanera moderada es valora també en mal estat quantitatiu. Les dades per valorar tendències
piezomètriques són insuficients, però s'observa una pressió extractiva regional moderada.
Per altra banda, el municipi d’Alcanar està inclòs a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, d’acord amb l’establert a l’Acord
GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb
la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, si bé les dades de l’informe 2015 de la
massa d’aigua descarten l’alteració per nitrats.
Dins l’àmbit del pla, la finca disposa de diversos pous que donen una bona quantitat d’aigua.
Existeixen les restes de dues antigues sínies i una torre de l’aigua que servia per aixecar l’aigua i
obtenir més pressió. Des d’aquesta torre s’alimenta en l’actualitat el sistema de rec de la finca.
En una de les cantonades de la finca existeix una gran bassa d’acumulació d’aigua per rec que es
troba en funcionament.
La finca disposa de sistemes de tractament de l’aigua potable i de tractament de les aigües
residuals.
Tal i com descriu la memòria del pla, l’aigua d’abastament s’obté del nivell freàtic en un pou
ubicat en l’edifici annex de la torre de l’aigua, s’extreu mitjançant una bomba i es fa el tractament
per a la seva potabilització. El sistema es basa en la filtració, cloració, desnitrificació i
descalcificació, i aconsegueix la total reducció de nitrats, cal i partícules de sorra per tal d’obtenir

9

Estat de les masses d’aigua a Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua.
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aigua totalment apta per al consum de les persones.
Pel que fa al sanejament, les instal·lacions compten amb dos sistemes tipus decantadordigestor amb filtre biològic, un de compacte i un de partit. Aquest sistema permet el tractament
biològic de les aigües assimilables a domèstiques proporcionant un bon rendiment en qualitat
d’aigües a la sortida del equip. El tractament compleix la normativa d’abocament actual
corresponen a la Ley de Aguas RD 606/2003.
El rendiment de la instal·lació compleix amb les exigències de la taula III del Reial Decret 849/86
corresponent al reglament de Domini Públic Hidràulic.
L’aigua obtinguda de la depuració s’utilitzarà per al reg dels camps adjacents, sempre per
filtració, mai per aspersió.
Plànol. Mapa de cicle de l’aigua
Veure annex cartogràfic
Diagnosi
Situació actual
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Bona
•
•

Millorable

Dolenta

Afectació a la massa d’aigua subterrània
Contaminació d’aigües

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.5 RISCOS NATURALS
PRESÈNCIA DE RISCOS NATURALS
Contingut
S’analitzen aquells riscos naturals que s’han identificat com a potencials en l’àmbit del pla,
concretament el risc d’inundabilitat i el risc de ventades.
Descripció i anàlisi
L’extrem sud de l’àmbit del pla està afectat per la zona inundable de probabilitat baixa o
excepcional (per un període de retorn de 500 anys) i mitjana o ocasional (per un període de
retorn de 100 anys) del riu Sènia. Tanmateix, el mur del Tancat de Codorniu constitueix un
element de protecció enfront eventuals episodis d’inundació que redueix de forma significativa
la vulnerabilitat de l’àmbit del pla.
Pel que fa al risc de ventades, cal destacar que a tot l’extrem sud de Catalunya el vent és un
factor climatològic determinant, a l’hivern arriben vents de component N-NO o tramuntana que
poden arribar fins a 100 km/h. Normalment bufen en forma de ràfegues durant 3 i 4 dies
consecutius i el seu efecte devastador en l’agricultura és important. A conseqüència de l’efecte
del vent es dona una alta evaporació de la humitat del sòl i evapotranspiració de la vegetació que
resseca l’ambient i afecta l’agricultura. Al municipi d’Alcanar es supera el llindar dels 20 m/s 31
vegades l’any de mitjana, fet pel qual està obligat a incloure aquest risc a la planificació
municipal.
En relació amb els altres riscos naturals i tecnològics amb potencial afectació, com s’ha descrit a
la matriu de caracterització ambiental, no afecten l’àmbit del pla.
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Plànol. Mapa de risc d’inundabilitat (Font: ICGC i DTES).

Diagnosi
Situació actual
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bona
•

Dolenta

Augment de l’exposició als riscos descrits
degut als usos previstos

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.6 AMBIENT ATMOSFÈRIC
AMBIENT ATMOSFÈRIC
Contingut
Tot i que serà un element a tenir en compte en la valoració dels impactes associats al
desenvolupament de la MP, es creu convenient realitzar una breu caracterització de l’àmbit pel
que fa als elements associats a l’ambient atmosfèric.
Descripció i anàlisi
El municipi d’Alcanar pertany a la zona de qualitat de l'aire ZQA 15 Terres de l’Ebre i, per tant, no
forma part de cap de les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric definides a
Catalunya. A continuació es mostra una síntesi dels anuaris de qualitat de l’aire dels darrers 5
anys (2012-2016) per la ZQA, que evidencien que en termes generals no hi ha problemàtiques
significatives en relació a la qualitat de l’aire a la zona. Únicament s’observen superacions
puntuals dels límits de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres al punt de
mesurament de la depuradora d’Alcanar associada a l’activitat cimentera de la zona. Cal
ressaltar que aquesta estació de mesurament es situa a les proximitats de la indústria
cimentera del Port industrial d’Alcanar i a més de 6 km de distància de l’àmbit del pla, i que
l’estació de la Llar de jubilats de les Cases d’Alcanar, més propera a l’àmbit del pla (3 km),
presenta valors de PM10 inferiors al límit establert per la legislació.
Taula 7. Qualitat de l'aire 2012-2016
contaminant
NO2, SO2, PM2.5,
CO, benzè i plom
Arsènic, cadmi i
níquel,
Benzo(a)pirè

2016

2015

2014

2013

2012

< valor límit

< valor límit

< valor límit

< valor límit

< valor límit

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor límit

Superació del
valor límit anual
i del nombre de
superacions del
valor límit diari
permeses al
punt de
mesurament
d’Alcanar
(EDAR) (a 6 km
de distància de
l’àmbit del pla),
associada a
l’activitat
cimentera de la
zona. L’estació
de la Llar de
jubilats de les
Cases d’Alcanar,
més propera a
l’àmbit del pla
(3 km),
presenta valors
inferiors al límit
establert per la
legislació.

Superació del
valor límit diari
al punt de
mesurament
d’Alcanar
(EDAR),
associada a
l’activitat
cimentera de la
zona. L’estació
de la Llar de
jubilats de les
Cases d’Alcanar,
més propera a
l’àmbit del pla
(3 km),
presenta valors
inferiors al límit
establert per la
legislació.

< valor límit

Superació del
valor límit diari
al punt de
mesurament
d’Alcanar
(EDAR),
associada a
l’activitat
cimentera de la
zona. L’estació
de la Llar de
jubilats de les
Cases d’Alcanar,
més propera a
l’àmbit del pla
(3 km),
presenta valors
inferiors al límit
establert per la
legislació.

PM10
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Ozó troposfèric
Resta de
contaminants

Cap superació del llindar d’informació horari ni del llindar d’alerta. Superacions puntuals del
valor objectiu per a la protecció de la salut humana i del valor objectiu per a la protecció de la
vegetació a punts de mesurament allunyats de l’àmbit del pla.
< valor objectiu
< valor objectiu
< valor objectiu
< valor objectiu
< valor objectiu
Font: Lavola a partir dels informes anuals del Servei de Vigilància i Control de l'Aire

D’altra banda, en referència a la qualitat acústica, si bé l’àmbit del pla s’ubica en sòl no
urbanitzable i un entorn agrari, la proximitat a la carretera N-340 genera una afecció al seu
entorn més proper.
Tal i com descriu la memòria de la MP, d’acord amb el Mapa de Capacitat Acústica del municipi
d’Alcanar, la principal font de soroll a l’entorn del Tancat és la N-340, que genera una zona de
sensibilitat acústica baixa (C) al seu voltant. A aquest efecte, en l’àrea més propera a la carretera
se situa l’hivernacle de celebracions, que correspon a la zona C1 (usos recreatius i
d’espectacles), on els límits d’immissió són de 68 dB(A) entre 7 i 23h i de 58 dB(A) entre 23 i 7h.
Pel que fa a l’interior del Tancat, on se situen les habitacions, correspondria a la zona A3
(habitatges en el medi rural) i per tant té uns valors límits d’immissió de 57 dB(A) entre 7 i 23h i
de 47 dB(A) entre 23 i 7h. Tenint en compte que la distància mínima d’aquest recinte a la
carretera és de 150 m, la vegetació existent al terreny que els separa suposa una barrera
acústica suficient per a reduir els nivells d’immissió acústics.
El Mapa de capacitat acústica d’Alcanar, la modificació del qual va ser aprovada definitivament
pel Ple local en data 6 de novembre de 2017, incorpora a títol informatiu les zones de soroll de la
N-340, tal i com estableix la legislació vigent. En aquest sentit, al mapa de capacitat acústica es
representa la corba isòfona que correspon al valor límit d’immissió d’una zona de sensibilitat
acústica alta A4 per al període de nit.
A continuació es mostra la delimitació de la Lden i la Ln establertes al Mapa Estratègic de
Soroll10de la N-340 en relació a l’àmbit del pla (la seva ubicació es mostra amb un rectangle
blau):
Lden:

10

Ln:

Mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras del Estado Segunda Fase. Ministerio de Fomento 2012.
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Finalment, pel que fa a la contaminació lluminosa, tot l’àmbit està considerat zona E2 de
protecció alta de la contaminació lumínica, que són les àrees que el planejament urbanístic
classifica com a sòl no urbanitzable fora de les zones de màxima protecció. A l’entorn de l’àmbit
no es localitza cap zona de protecció màxima.
Plànol. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa
Veure annex cartogràfic
Diagnosi
Situació actual

Bona
•

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental
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•

Millorable

Dolenta

Impacte acústic de la carretera N-340 sobre
l’àmbit
Impacte lluminós associat a les activitats

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.7 PAISATGE
PAISATGE
Contingut
Anàlisi de la qualitat actual del paisatge de l’entorn immediat i l’àmbit territorial en què es
localitza l’àmbit del pla.
Descripció i anàlisi
L’anàlisi del paisatge es realitza a partir de dues escales de treball, una descripció dels valors
territorials del paisatge en què es localitza l’àmbit i una anàlisi més de detall dels elements
compositius del propi àmbit del pla i del seu entorn immediat.
A nivell territorial s’analitzen a continuació els principals elements i valors del paisatge que
s’identifiquen per a la unitat de la Serres de Montsià - Godall del Catàleg de paisatge de Terres de
l’Ebre.
Dins d’aquesta unitat, l’àmbit de la MP forma part d’un dels paisatges agraris singulars de
caràcter local, els cítrics dels prats d’Alcanar, on les plantacions es troben al sud de les Serres de
Montsià-Godall i envolten els nuclis d’Alcanar i les Cases d’Alcanar.
A continuació es resumeixen els principals elements i valors d’aquesta unitat, tenint en compte
la seva presència en relació amb l’àmbit del pla:
Taula 8. Característiques principals de la unitat paisatgística en què s’inclou l’àmbit del pla

ELEMENTS

Trets distintius

Principals valors del
paisatge (en relació
amb l’àmbit del PEU)

Debilitats i amenaces

VALORS I ASPECTES DESTACATS DE LA UNITAT DE PAISATGE
- 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. L’àmbit de la MP es situa en una zona de
monoconreu de cítrics.
- 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.
- Valors naturals i ecològics:
•
Desembocadura del riu Sénia.
- Valors històrics:
•
Conjunt de torres de defensa dels períodes andalusí i feudal i castells.
•
Construccions de pedra en sec.
- Valors religiosos i simbòlics: no se n’identifiquen específicament per a l’àmbit del
PEU.
- Valors productius:
•
Conreus de cítrics a la zona d’Alcanar, amb una harmonia remarcable.
- Valors estètics:
•
Elements configuratius del paisatge, com el monoconreu de cítrics Alcanar.
- El cítric de les Terres de l’Ebre, molt concentrat en aquesta zona, està perdent
moltes oportunitats a l’hora d’obrir un mercat català en les àrees de consum més
properes, com pot ser l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Algunes infraestructures i, especialment la carretera N-340, han atret la instal·lació
d’edificis i magatzems al seu voltant, que no segueixen cap ordre ni criteri estètic.
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Fortaleses i oportunitats

- Un medi rural amb conreus de secà i elements de pedra en sec molt diversos i amb
un estat de conservació acceptable ubicat a les serres de Montsià i Godall.
- Un espai molt ben comunicat tot i haver dues serres; hi transcorren de nord a sud
les 3 infraestructures més importants de les Terres de l’Ebre, l’AP-7, la N-340 i la
línia de ferrocarril Barcelona- València. Aquesta bona comunicació que té l’espai,
també pot entendre’s com una fortalesa a l’hora de promoure els atributs del
territori.
- Com a valor productiu per a l’espai és indiscutible el que li pot donar el turisme
rural. Aquesta zona ja disposa de tradició en el camp del turisme de ‘sol i platja’,
que s’allotja als nuclis de costa però la unitat disposa d’un potencial molt més gran
per donar servei al turista que demanda gaudir dels factors mediambientals i
paisatgístics.
- Existència d’una xarxa de camins ramaders que són elements d’ús públic per
gaudir del paisatge. La recuperació d’aquests espais augmentaria la connexió
entre espais i, per tant, milloraria les possibilitats del territori per a usos socials.
- Presència de gran quantitat de patrimoni rural (casetes, marges, barraques,
receptacles d’aigua) amb elevat valor històric que poden afavorir els atractius de
l’espai si es conserven en bon estat. Això es pot veure potenciat per la divulgació i
coneixement de les característiques d’aquest patrimoni tant a nivell local com
comarcal, nacional o inclús internacional.
- Superfície de 125 ha de sòl no urbanitzable al front marí amb una estructura
agrícola que conserva els elements originals. Continuïtat entre el mar i l’espai
agrícola interior.
Font: Lavola a partir del Catàleg de Paisatge de Terres de l’Ebre

Com s’ha dit, l’àmbit del pla s’ubica en un paisatge agrari on els monocultius de cítrics són un
element singular. Es tracta d’una plana litoral que ha sofert una intensa transformació per
adaptar-la a l’activitat agrícola actual, amb un parcel·lari de proporcions molt regulars, i on
apareix puntualment vegetació de caràcter ornamental lligada a diverses edificacions.
La plantació de palmeres situada a l’exterior del Tancat, a la finca annexa al mateix, és una de les
mostres d’aquesta vegetació ornamental, a banda de la vegetació situada dins el propi recinte.
L’àmbit del pla està format per una finca agrícola on es combinen la pròpia explotació agrícola
amb la gran extensió dels camps de cítrics alineats, amb altres zones enjardinades que
apareixen a l’entorn de l’establiment hoteler amb superfícies de gespa, un eix de plantació de
palmeres que connecta amb la piscina, i espècies de caràcter càlid i tropical. També existeix una
zona junt a la masia amb vegetació variada que contrasta amb les plantacions homogènies dels
camps de cítrics.
Un dels fets més característics del Tancat de Codorniu és la seva tanca perimetral de pedra de
més de 900 metres de longitud i d’una alçada entre 2 i 3 metres, que és una característica
bastant inusual en aquest context rural, i que s’ha integrat com a element distintiu de
l’establiment hoteler.
El relleu planer i la successió de monocultius de cítrics confereixen al paisatge una alta
homogeneïtat, que és un dels elements estètics que donen valor al mateix, només alterada per
la presència d’hivernacles i infraestructures, en el qual les edificacions no tenen unes alçades
molt elevades que destaquin en el paisatge. El fons escènic està dominat per les elevacions més
destacades de les Serres de Montsià i Godall.
Per tal d’analitzar l’exposició visual de l’àmbit, s’ha realitzat una anàlisi de visibilitats a partir dels
sistemes d’informació geogràfica contemplant diversos punts d’observació del seu entorn així
com a l’interior del mateix, que conclou que l’àmbit del pla té una exposició visual
majoritàriament reduïda. A continuació s’exposen els resultats obtinguts des dels diferents
punts d’observació:
•
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Des de la carretera N-340, que és el principal punt d’observació de l’àmbit del pla, per la seva
proximitat a l’àmbit i per la freqüència de pas d’observadors en vehicle, únicament s’observen parts
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de la finca adjacent a la carretera i alguna zona puntual del recinte del tancat, com parts de l’edifici
principal i alguna de les instal·lacions auxiliars. La pròpia vegetació dels conreus de cítrics efectua
un paper d’ocultació important, que redueix sensiblement la visibilitat de l’àmbit.
•

Des de la carretera que voreja la línia de costa (Camí de la costa), a uns 300 m de distància de
l’àmbit, únicament s’observen les parts més altes de l’edifici principal del Tancat de Codorniu,
mentre que la resta de l’àmbit queda oculta pel lleuger pendent que davalla vers el mar. La
carretera passa per unes cotes entre el 8-9 m.s.n.m. i l’àmbit del pla es situa entre els 14-17
m.s.n.m.

•

Pel que fa a la visibilitat des de nuclis de població, el nucli més proper és el d’Alcanar, a més de 2 km
de distància de l’àmbit del pla. Des d’aquest nucli, tot i cercant els punts més alts del nucli urbà, la
visibilitat de l’àmbit és molt reduïda, observant-se únicament i teòricament alguns punts elevats
de l’edifici principal, si bé en aquest cas els efectes de la distància en redueixen la visibilitat real.

•

Per últim, s’han analitzat les visibilitats des del punt més alt de l’interior de l’àmbit, que és la
coberta de l’edifici principal, concloent que des d’aquest punt la conca visual abasta algunes de les
zones de conreu circumdants a la mateixa i algunes parts de la carretera N-340 però sense arribar
a la carretera que voreja la línia de costa.
Figura 11. Visibilitat des de la carretera N-340
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Figura 12 . Visibilitat des de la carretera de la costa
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Figura 13 . Visibilitat des del nucli d’Alcanar
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Figura 14 . Visibilitats interiors (des de les parts superiors de l’edifici principal del Tancat de Codorniu)

Font: Lavola

Pel que fa als elements d’interès patrimonial, el “Tancat de Codorniu” està catalogat com a
Patrimoni històric i artístic de la Generalitat de Catalunya. Segons la descripció de l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, es tracta d’un edifici aïllat del segle XIX i que va ser lloc
d’estiueig d’Alfons XII, que s'ubica dins una propietat rural envoltada d'un alt mur de maçoneria.
Té una planta, de tipus irregular, formada per dos cossos perpendiculars. L'alçat està format per
una planta baixa i dos pisos.
A la mateixa descripció cita la presència d’una torre aïllada a uns 200 m de l'edifici principal
d'aspecte exterior similar a aquest, on hi ha els motors de l'aigua de reg.
Pel que fa a la connectivitat social, no s’identifiquen a l’àmbit camins o senders de connexió amb
un ús social rellevant, si bé el camí que voreja l’àmbit i que permet accedir a la costa connecta
amb el traçat del sender de gran recorregut GR-92, que en aquest tram coincideix amb el camí
ramader Colada del ligallo de Mar, i que enllaça amb la Colada del Riu de la Sènia que discorre 250
m al sud de l’àmbit.
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Imatges
Figura 15. Vista de la Serra de Montsià des de l’àmbit del pla.

Font: Lavola
Figura 16. Elements d’interès patrimonial: edifici principal del “Tancat de Codorniu”.

Font: equip redactor

Diagnosi
Situació actual

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Bona
•
•

Millorable

Dolenta

Afectació als elements d’interès patrimonial.
Impacte paisatgístic de les noves
edificacions i usos previstos.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.8 EFECTES DERIVATS DEL CANVI CLIMÀTIC
ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Contingut
Tenint en compte el que indiquen les projeccions climàtiques, cal tenir en compte els possibles
efectes esperats, amb l’objectiu de poder preveure mesures d’adaptació a aquests efectes
derivats del canvi climàtic.
Descripció i anàlisi
A partir de les projeccions climàtiques disponibles11 es considera que els perills climàtics que
poden provocar efectes sobre el municipi d’Alcanar són els següents:
•

Augment del nivell del mar

•

Increment de les temperatures

•

Canvis en els cicles de les estacions

•

Augment dels períodes de sequera

•

Augment de la freqüència de pluges torrencials

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i Lavola han desenvolupat una metodologia d’anàlisi del grau
de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya enfront del Canvi Climàtic a partir de 18
indicadors de vulnerabilitat a tot el territori.
Els indicadors s’han organitzat en diferents àmbits funcionals (Agricultura i ramaderia;
Biodiversitat; Gestió de l’aigua; Gestió forestal; Indústria, serveis i comerç; Mobilitat i
infraestructures de transport; Salut; Sector energètic; Turisme; Urbanisme i habitatge).
Per al seu càlcul, s’han desenvolupat indicadors d’exposició,
sensibilitat i capacitat adaptativa als impactes climàtics
predeterminats [Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) –
Capacitat adaptativa].
Tenint en compte que els valors de tots els indicadors d’exposició,
sensibilitat i capacitat adaptativa han estat reclassificats a una
escala de 1-2-3, l’índex de vulnerabilitat oscil·larà entre -2 i 8, si bé
s’ha fet un ajust de manera que l’escala queda entre 0 i 10, de poc
vulnerable a molt vulnerable:
Les dades necessàries per al càlcul dels indicadors s’han obtingut de fonts públiques i una
vegada processades, s’han treballat en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per a
representar territorialment els resultats del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat dels
municipis de Catalunya al canvi climàtic.
A continuació es recullen els resultats obtinguts pel que fa al càlcul dels indicadors de
vulnerabilitat per al municipi d’Alcanar. Cal tenir en compte que aquest estudi únicament ha
abordat els riscos associats a l’augment de la temperatura. Es preveu abastar la resta de riscos
climàtics en posteriors treballs:

11 A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya
durant el segle XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
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Taula 9. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic per a Alcanar
INDICADOR
Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia (AGR01)
Major risc d’incendi en el sector agrari (AGR02)
Canvis en els cultius (AGR03)
Major risc d'incendi per a la biodiversitat (BIO01)
Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua (AIG01)
Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua (AIG02)
Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal (FOR01)
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte
climàtic: increment de la temperatura) (FOR02)
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte
climàtic: sequera) (FOR03)
Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els serveis i
el comerç (IND01)
Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (MOB01)
Increment de la mortalitat associada a la calor (SAL01)
Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) sobre la
salut (SAL02)
Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic (ENE01)
Canvis en el patró de demanda turística en el turisme (TUR01)
Major risc d’incendi que afecti al sector turístic (TUR02)
Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge (URB01)
Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (URB02)

VALOR
10
3
6
6
3
6
6
4
2
6
6
6
3
6
3
9
3
6

Font: OCCC i Lavola

Diagnosi
Bona

Situació actual
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

•

Millorable

Dolenta

Veure taula anterior.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.3 DIAGNOSI AMBIENTAL I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS
AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS
Una vegada identificats i analitzats els elements ambientals rellevants es procedeix a
continuació a realitzar una diagnosi sintètica i integrada d’aquesta anàlisi, amb l’objectiu
d’identificar aquells elements ambientalment significatius que permetran una millor i més
adequada valoració dels potencials efectes i definició de les mesures de prevenció ambiental de
la Modificació Puntual del Pla especial.
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•

L’àmbit del pla inclou una explotació agrícola de cítrics i les diferents edificacions que
formen part de l’establiment hoteler.

•

Pel seu valor de localització com a espai de discontinuïtat del front marítim urbanitzat i
com a transició amb els espais del PEIN, l’àmbit del pla es troba inclòs en el sistema de
sòls de protecció especial del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.

•

No s’identifiquen espais naturals protegits a l’àmbit del PEU. Uns 250 m al sud del mateix
es troba la Desembocadura del riu Sènia, inclosa a l’Inventari de zones humides de
Catalunya.

•

La part sud del Tancat de Codorniu s’inclou en els sòls regulats pel Pla Director Urbanístic
el sistema Costaner, dins la categoria de sòl no urbanitzable costaner C2, mentre que la
resta de l’àmbit del pla queda inclòs al sòl C3, fora de la franja de 500 m des de la línia de la
costa.

•

L’àmbit del pla queda fora dels principals sectors d’interès per a la connectivitat ecològica
de la zona, que passen per la xarxa hidrogràfica. Tanmateix, la matriu agrícola de conreus
arboris pot exercir un paper de reforç i complementació dels eixos ecològics principals, en
la qual la presència de la carretera N-340 i les tanques perimetrals, com la del propi Tancat
de Codorniu, constitueixen elements fragmentadors.

•

La massa d’aigua subterrània en la qual es localitza l’àmbit del pla presenta un estat
general dolent, causat principalment per la intrusió salina, fet especialment significatiu
tenint en comte que l’abastament d’aigua al mateix és mitjançant un pou.

•

L’àmbit disposa de sistemes de tractament de l’aigua potable i de tractament propi de les
aigües residuals, si bé caldrà prendre mesures per garantir-ne la qualitat i la preservació
del cicle de l’aigua.

•

Els principals riscos d’afectació a l’àmbit del pla són el risc d’inundacions, si bé el mur del
Tancat de Codorniu constitueix un element de protecció enfront eventuals episodis
d’inundació que redueix de forma significativa la vulnerabilitat del mateix, i el risc de
ventades.

•

Pel que la qualitat acústica, si bé l’àmbit del pla s’ubica en sòl no urbanitzable i un entorn
agrari, la proximitat a la carretera N-340 genera una afecció al seu entorn més proper.

•

L’àmbit s’emmarca en una zona classificada de protecció alta envers a la contaminació
lluminosa.

•

L’àmbit del pla s’ubica en un paisatge agrari on els monocultius de cítrics són un element
singular. La seva exposició visual és molt reduïda, principalment pels efectes de la
vegetació.

•

El “Tancat de Codorniu” està catalogat com a Patrimoni històric i artístic de la Generalitat
de Catalunya.
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5
5.1

EFECTES AMBIENTALS DE LA PROPOSTA
IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DELS EFECTES AMBIENTALS

En la següent matriu s’analitzen aquells impactes esperats pel desenvolupament del pla.
Aquesta definició té en compte l’afectació sobre els espais i elements rellevants identificats en
l’apartat anterior, i els efectes que poden derivar de la pròpia dinàmica de les activitats
previstes.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

Impermeabilització de sòls

Baix

Alteració de topografia i moviments de terres

Baix

Usos
agrícoles
rellevants

Pèrdua de sòl agrícola

Baix

Espais
naturals
protegits

Sistema d’espais
oberts
del
planejament
territorial

Afectació sobre els valors que han motivat la
protecció d’aquests espais

Baix

Connectivitat
ecològica

Eixos de
connectivitat

Fragmentació dels àmbits de connectivitat

Baix

Subterrànies

Afectació a l’estat quantitatiu i qualitatiu de les
masses d’aigua subterrànies

Mig

Geomorfologia i
Geologia
Ocupació i
consum de sòl

Cicle de
l’aigua
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DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
Les actuacions previstes a la Modificació Puntual del Pla Especial suposaran la
impermeabilització de noves superfícies per a la implantació de les tres edificacions per a les
habitacions, la piscina coberta o la piscina dels tarongers, l’hivernacle de celebracions i la
pista esportiva, el que suposa un increment del 42% en relació a les edificacions i
instal·lacions existents actualment, si bé és inferior al 10% de la superfície de la finca.
En aquest sentit, cal tenir en compte que la Modificació Puntual del Pla Especial manté el
caràcter de la finca com a explotació agrícola de regadiu combinada amb l’activitat que
genera l’ampliació de l’establiment hoteler, de manera que es conserva la major part de la
superfície permeable del medi i el caràcter filtrant de la finca.
A més, s’estableixen criteris per tal de minimitzar la impermeabilització del sòl entre les
mesures d’adequació ambiental de la proposta, de forma que aquest efecte no es preveu
significatiu.
Donada la topografia planera de l’àmbit, les actuacions previstes no fan preveure la
necessitat de moviments de terres importants per tal de procedir a l’anivellament del
terreny.
La implantació de les noves edificacions i instal·lacions suposarà una reducció de la
superfície de plantacions de cítrics en un 17%, que es valora com a poc significativa tenint en
compte que es mantindrà el caràcter de la finca com a explotació agrícola de regadiu
combinada amb l’activitat hotelera.
Tal com s’ha descrit en els apartats previs l’àmbit del pla es localitza en sòls identificats com
de protecció especial pel Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.
Per tal de minimitzar l’afectació de les actuacions previstes pel pla sobre els sòls de
protecció especial, la proposta incorpora els criteris i requeriments que es deriven de
l’aplicació de les normes de protecció territorial i paisatgística entre les mesures d’adequació
ambiental de la proposta exposades a l’apartat 6.1
La incorporació de la finca agrícola adjacent a la carretera N-340 a l’àmbit del pla pot afectar
el paper de reforç i complementació dels eixos ecològics principals que exerceix la matriu
agrícola en aquesta zona, si bé la seva situació adjacent al principal element amb efecte
barrera de l’àmbit en redueix molt la potencialitat connectora. Així doncs, i donat que l’àmbit
del pla queda fora dels principals sectors d’interès per a la connectivitat ecològica de la zona,
es mantindran els fluxos de connectivitat ecològica existents dins l’àmbit i en relació amb el
seu entorn, pertorbats per la presència de la carretera N-340 i, en menor mesura, pel tancat
perimetral del propi àmbit.
Les afectacions a l’estat quantitatiu de les aigües subterrànies van lligades a l’increment de
la pressió derivada de l’extracció d’aigua del pou per a l’abastament de les instal·lacions. Per
tal de minimitzar-ne els efectes, s’incorporaran mesures d’estalvi i eficiència en l’ús de
l’aigua a les noves edificacions i instal·lacions previstes. Tanmateix, abans de l’entrada en
funcionament de les noves instal·lacions s’haurà d’acreditar la legalitat de la concessió i si és
necessari demanar el corresponent canvi d’ús.
Pel que fa a l’estat qualitatiu, els usos i activitats previstos suposen un potencial impacte
sobre l’estat qualitatiu de les aigües subterrànies, si bé es preveuen mesures i
recomanacions ambientals per tal de minimitzar aquest impacte i garantir el manteniment
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
dels nivells de qualitat de les mateixes, que passen pel correcte funcionament de les
instal·lacions de tractament d’aigües i realitzar una periodicitat analítica de les aigües
subterrànies del pou per garantir-ne la qualitat.

Abastament

Riscos
naturals

Ambient
atmosfèric

Paisatge i
patrimoni

Augment de les necessitats d’abastament i pressió
sobre els sistemes existents

Mig

L’ampliació de l’activitat hotelera i la implantació d’usos complementaris fan preveure un
augment en les necessitats d’abastament d’aigua, que es podran minimitzar amb la
incorporació de mesures d’eficiència en l’ús de l’aigua per tal de reduir-ne el consum, i
l’aprofitament d’aigües pluvials pel sistema de reg de la finca.
L’ampliació de l’activitat hotelera i la implantació d’usos complementaris fan preveure un
increment de la pressió sobre els sistemes de sanejament existents, que es basen en els
sistemes propis de depuració de les aigües. Caldrà garantir que aquests sistemes puguin
assumir l’increment en la generació d’aigües residuals i garantir-ne el correcte funcionament.
Per donar resposta a aquesta demanda es proposa la reutilització d’aigua de pluja per al
consum d’aigua de reg, la reutilització d’aigües grises i anàlisis d’aquestes aigües amb certa
periodicitat.
Les noves edificacions i instal·lacions previstes pel pla es situen fora de les zones
potencialment inundables, fet pel qual no es preveu un increment de l’exposició a les zones
inundables.
Les noves instal·lacions amb cobertes lleugeres com els hivernacles previstos són elements
més vulnerables als potencials efectes de fortes ventades, fet que caldrà tenir en compte en
el seu disseny.
En general, la tipologia de l’activitat hotelera existent i la seva ampliació no generen impactes
acústics a l’exterior.
S’ha tingut en compte la principal font d’emissions acústiques existents a l’àmbit, que és de
la carretera N-340, a l’hora de plantejar l’ordenació prevista, preveient la ubicació de les
noves edificacions per a allotjament el màxim d’allunyades possible de la mateixa i
protegides per les plantacions de tarongers circumdants, així com per la vegetació de les
zones enjardinades exteriors que fan funcions d’apantallament acústic. Els usos
complementaris de celebracions que no són tant sensibles al soroll i que a la vegada poden
generar uns nivells més elevats de soroll es preveuen concentrar a l’hivernacle per a
celebracions, més proper a la carretera i fora del recinte tancat, mantenint les zones
d’allotjament i estada de l’establiment hoteler en condicions més tranquil·les.
No es preveu que l’augment de la mobilitat com a conseqüència de l’ampliació de l’activitat
hotelera i la implantació d’usos complementaris pugui tenir una incidència important en
l’impacte acústic, més condicionat per la proximitat de la carretera N-340 que per les
actuacions previstes al pla.

Sanejament

Augment de la pressió sobre sistemes de
sanejament i tractament d’aigua.

Mig

Existència d’àrees
d’inundables

Augment de l’exposició a les zones inundables
degut als usos previstos

Inexistent

Afectació rellevant
per risc de
ventades

Augment de l’exposició al risc de ventades degut
als usos previstos

Baix

Augment de l’impacte acústic derivat dels nous
usos

Baix

Augment de l’impacte acústic derivat de la nova
mobilitat

Baix

Zones sensibles de
contaminació
lluminosa

Impacte derivat dels nous usos previstos

Baix

Donada la consideració de l’àmbit del pla com a zona de protecció alta, serà necessari
incloure mesures de prevenció de la contaminació lluminosa en l’enllumenat exterior.

Elements
paisatgístics
rellevants

Impacte paisatgístic de les noves edificacions i
usos previstos

Baix

En el desenvolupament de la proposta s’ha vetllat per procurar la màxima integració
paisatgística de les noves edificacions, tant pel que fa a la seva ubicació i característiques,
de baixa alçada, en una situació separada respecte l’edifici principal amb valor patrimonial i
enmig de les plantacions de tarongers, com pel que fa a la configuració general de la finca i la

Contaminació
acústica
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

Elements d’interès
patrimonial

Residus i materials

Medi Socioeconòmic

Energia i canvi
climàtic

64

Eficiència
energètica en
edificis i
urbanització

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

Afectació als elements d’interès patrimonial

Baix

Necessitat de moviments de terres

Baix

Residus de la construcció

Baix

Augment en la generació de residus

Baix

Efectes sobre la població dels municipis i l’entorn
pròxim
Efectes sobre l’economia dels municipis, l’entorn
pròxim i la comarca
Efectes sobre el mercat de treball dels municipis,
l’entorn pròxim i la comarca on està ubicada

Mig

Augment del consum energètic dels usos previstos

Mig

Augment dels consums energètics associats a la
mobilitat generada

Baix

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
seva relació amb l’entorn.
La única edificació que pot tenir un cert impacte paisatgístic és l’hivernacle de celebracions,
per la seva posició a l’exterior del recinte tancat i més propera a la carretera N-340, i per tant,
més exposada visualment. La seva alçada màxima, igual que la de la resta d’edificacions
proposades, es regula per tal de que no superi les alçades habituals en aquesta àrea (5,5
metres) i que s’integri adequadament en el paisatge de l’entorn. Per contribuir en la
integració paisatgística de l’hivernacle es preveu plantacions de cítrics, en contacte amb la
N-340 també, i construir la coberta amb materials no reflectants i de colors semblants a la
teula per simular les construccions tradicionals de la zona. Pot tenir una tanca de fins a 1,8m
d’alçada i de materials petris calcaris de la zona, similar a la tanca existent del tancat.
Per altra banda, l’enderroc de l’edificació de la finca annexa, sense un ús actual, sense valors
arquitectònics que en justifiquin la seva conservació i amb un estat deficient de conservació,
juntament amb la millora del camí d’accés contribuiran a la millora global del paisatge de
l’entorn.
Es proposen pantalles vegetals per reduir l’impacte visual de les instal·lacions fora del
Tancat.
Amb la incorporació de les mesures d’integració paisatgística de les construccions, vials i
zones verdes proposades, el sector pot esdevenir un conjunt harmònic en relació al seu
entorn, i el seu impacte compatible.
Cap de les actuacions previstes al pla afectarà l’element patrimonial del “Tancat de Codorniu”,
mantenint-se en la seva configuració actual com a edifici principal del conjunt, sense
plantejar-hi altres ampliacions ni la implantació d’edificacions o instal·lacions que puguin
destorbar-ne la imatge exterior.
Donada la topografia planera de l’àmbit, les actuacions previstes no fan preveure la
necessitat de moviments de terres importants per tal de procedir a l’anivellament del
terreny.
Caldrà avaluar els procediments de gestió dels residus de construcció que es puguin generar
en fase d’obres. Es preveuen mesures i determinacions per tal de fer una correcta gestió
d’aquests residus.
L’ampliació de l’activitat hotelera implicarà un augment en la generació de residus de
tipologia domèstica i noves necessitats de recollida i gestió.
L’ampliació de l’activitat hotelera tindrà una afectació directa i positiva en el medi
socioeconòmic de l’entorn, especialment pel que fa a la complementació de l’oferta turística
del municipi i a la creació de llocs de treball associats.
L’ampliació de l’activitat hotelera i la implantació d’usos complementaris suposarà un
augment de la demanda energètica, que es podrà minimitzar amb la incorporació de criteris
d’eficiència energètica en la urbanització i l’edificació basats en una xarxa lumínica que
utilitzi energies renovables.
Aquesta ampliació de l’activitat hotelera suposarà a la vegada un increment de la mobilitat i
del consum energètic associat a aquesta, que a priori no es preveu significatiu.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS
Augment de la
possibilitat i intensitat
de les onades de calor

Efectes derivats
del canvi climàtic

Augment dels períodes
de sequera

Possibilitat d’increment
i/o freqüència de
fenòmens
tempestuosos de pluja i
vent

- Afectacions en la
salut de les persones
-Augment de
demandes puntes
d’energia
-Disminució de la
disponibilitat de
subministrament
d’aigua
-Estrès hídric de la
vegetació
-Augment del risc
d’incendi
-Augment del risc de
fenòmens torrencials
-Alteració dels règims
d’escorrentia
-Danys per caiguda
d’arbrat o
infraestructures.

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

Baix

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

Si bé són elements que es relacionen amb molts dels impactes descrits anteriorment, es
creu necessari identificar l’afectació del canvi climàtic a la proposta del pla, amb l’objectiu de
minimitzar-la i preveure estratègies d’adaptació a aquells efectes actualment ja previsibles.
Caldrà tenir en compte per una banda l’alteració dels règims d’escorrentia, en tant que es
preveu una major freqüència i intensitat dels fenòmens tempestuosos.
Així mateix, caldrà analitzar l’augment de la demanda de recursos hídrics, tant pels usos
previstos, com tenint en compte les projeccions climàtiques que indiquen una disminució de
la disponibilitat d’aigua, així com l’augment de demandes puntes d’energia en episodis
d’onades de calor.
Per respondre a la disminució de recursos hídrics es proposa una revegetació de zones
verdes amb espècies adaptades a condicions climàtiques de la zona i sistemes de reg
localitzat i automàtic que optimitzin el consum d’aigua.
Referent a l’estalvi energètic s’apliquen mesures en la construcció, l’ús de materials de cicles
i gestions sostenibles, aïllament, arquitectura bioclimàtica i energies renovables, distribució i
orientació per optimitzar la captació solar.
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5.2 AFECTACIÓ SOBRE ELS PLANS CONCURRENTS
Tot seguit, en relació a la descripció que s’ha realitzat a l’apartat 3 es realitza una anàlisi de
l’afectació de la proposta sobre els principals plans concurrents.
PLA

Pla territorial parcial
de les Terres de l’Ebre

Pla
Director
Urbanístic
del
Sistema Costaner

IMPACTE POTENCIAL

Afectació sobre els sòls de
protecció especial

Afectació a àmbits de
regulació

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

Baix

Tal com s’ha descrit en els apartats previs l’àmbit
del pla es localitza en sòls identificats com de
protecció especial pel Pla Territorial Parcial de les
Terres de l’Ebre. Cal tenir en compte que el pla
vigent ja va ser autoritzat en aquests sòls en tant
que es tracta d’una activitat d’interès públic que
s’integra correctament dins del context natural i
agrícola en què s’emmarca, principalment perquè
no ha afectat a la continuïtat agrícola de la finca
sinó que n’ha fomentat la seva conservació.
Per tal de minimitzar l’afectació de les actuacions
previstes pel pla sobre els sòls de protecció
especial, la proposta incorpora els criteris i
requeriments que es deriven de l’aplicació de les
normes de protecció territorial i paisatgística entre
les mesures d’adequació ambiental de la proposta
exposades a l’apartat 6.1. Pel que fa a l’ampliació
de l’àmbit del pla, cal indicar que aquesta
incorporació de la finca confrontant amb la N-340
conforma una petició de la pròpia Comissió
d’Urbanisme per tal de mantenir la qualitat visual
del conjunt format per les edificacions actuals.
Per tant, es considera que el pla no genera cap
incompatibilitat amb l’establert al PTPTE per a la
regulació dels sòls de protecció especial.

Baix

Les noves edificacions previstes es situen fora de
l’àmbit de la zona NU-C2 (franja de 500 m des de la
línia de la costa), cercant la màxima integració
ambiental en el conjunt. Per altra banda, la pista
esportiva prevista sí que s’ubica a la zona NU-C2, si
bé per les seves característiques i usos no resulta
incompatible amb la regulació d’aquesta zona.
Per últim, la resta de l’àmbit es situa en una zona
C3, fora de la franja de 500 m, però dins de l’àmbit
d’influència de l’espai costaner, la protecció del
qual resulta necessària per a l’acompliment dels
objectius del PDUSC, i a la qual li correspon el règim
d’ús del sòl no urbanitzable.

Cal indicar, a banda, que la proposta de MP dona compliment a l’informe emès per la Comissió
Territorial de les Terres de l’Ebre, en la qual es valora l’adequació territorial, urbanística i
paisatgística de la proposta.

5.3

SÍNTESI DELS EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DEL
DESENVOLUPAMENT DEL PEU

Un cop identificats en la matriu de l’apartat anterior, els principals impactes potencials associats
al desenvolupament del pla són els següents, agrupats segons el seu grau de rellevància:
Impactes potencials amb grau de rellevància alta:
• No se n’identifiquen.

Impactes potencials amb grau de rellevància mig:
•

Afectació a l’estat quantitatiu i qualitatiu de les masses d’aigua subterrànies.

•

Augment de les necessitats d’abastament i pressió sobre els sistemes existents.

•

Augment de la pressió sobre sistemes de sanejament i tractament d’aigua.

•

Efectes, de tipus positiu, sobre el medi socioeconòmic.

•

Augment dels consums energètics associats als usos previstos.

Impactes potencials amb grau de rellevància baix:
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•

Impermeabilització de sòls.

•

Alteració de topografia i moviments de terres.

•

Pèrdua de sòl agrícola.

•

Afectació sobre els valors que han motivat la inclusió en el sistema de sòls de protecció especial de
la totalitat de l’àmbit.

•

Fragmentació dels àmbits de connectivitat.

•

Augment de l’exposició al risc de ventades degut als usos previstos.

•

Augment de l’impacte acústic derivat dels nous usos i de la nova mobilitat.

•

Impacte derivat dels nous usos previstos envers la contaminació lluminosa.

•

Impacte paisatgístic de les noves edificacions i usos previstos.

•

Afectació als elements d’interès patrimonial.

•

Necessitat de moviments de terres.

•

Generació de residus de la construcció.

•

Augment en la generació de residus.

•

Augment dels consums energètics associats a la mobilitat generada.

•

Efectes derivats del canvi climàtic.
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6

MESURES AMBIENTALS PREVISTES

Un cop identificats els principals impactes ambientals potencials associats al desenvolupament
del pla i els efectes sobre el medi ambient de l’àmbit en que es localitza, es relacionen a
continuació les mesures de protecció ambiental que s’inclouen a la proposta de la Modificació
Puntual del PEU i aquelles que es proposa integrar en el desenvolupament de la mateixa per
garantir la seva adequació ambiental.
Destaca el fet que les mesures ambientals que es recullen en aquest apartat han estat
incorporades a la normativa de la modificació avaluada, concretament a l’Annex de les Normes
Urbanístiques (Ordenança mediambiental).

6.1

MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA

Com ja s’ha descrit anteriorment, l’objectiu principal de la Modificació Puntual del PEU és
reconèixer les diverses construccions i instal·lacions existents de l’indret i regular les futures,
tot preservant les característiques arquitectòniques, històriques, mediambientals i
paisatgístiques que té en l’actualitat, tot garantint la protecció del paisatge actual de l’indret.
En aquest sentit, d’acord amb l’article 2.6 del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre i l’article
425 del PGOU d’Alcanar, les noves edificacions o instal·lacions es subjectaran a les condicions
següents, com a garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge:
a) Les noves edificacions respectaran les tipologies i materials tradicionals de la zona. Es contempla la
utilització de murs estucats de blanc o de colors terrosos i fusta. En les instal·lacions assimilades als
hivernacles es contempla la utilització del vidre i la fusta d’acord amb el caràcter agrari que se’ls vol
conferir.
b) Les cobertes seran planes o de pendents inferiors al 20%.
c) La separació de les noves edificacions o instal·lacions a qualsevol límit de la finca serà superior a 5
metres.
d) L’alçada màxima de les noves edificacions serà de 6,0 metres, corresponents a planta baixa i una
planta pis.
e) En la implantació de les noves edificacions i instal·lacions es respectarà al màxim l’arbrat existent, i
es prendran les mesures necessàries per a la seva protecció.
f) Es minimitzaran les superfícies pavimentades en els entorns de les edificacions.

Per altra banda, la proposta de la Modificació Puntual del Pla Especial urbanístic incorpora els
següents criteris paisatgístics en l’ordenació del recinte del Tancat de Codorniu:
•

Continuïtat amb el caràcter paisatgístic de l’entorn: Potenciar els lligams paisatgístics amb les
finques de cultius de la zona, així com donar continuïtat a la trama i mosaics de cultius agrícoles de
la plana.

•

Tractament de la parcel·la amb caràcter unitari: Conservar i potenciar el conjunt de la finca
clarament estructurada i ordenada a partir de la masia i de les plantacions existents de cítrics.

•

Millora de la finca des del punt de vista ecològic i paisatgístic: Es proposa una gestió de l’explotació
agrícola fomentant les pràctiques de cultiu ecològic, els mètodes biològics de control de plagues i
malalties (reposició de marres, substitució d’arbres, introducció d’espècies...), així com la
utilització d’energies alternatives. Es promou el turisme sensibilitzat per l’entorn i les activitats
agrícoles de comarca, i es potencia l’interès per les zones de valor natural i paisatgístic pròximes.

•

Integració de les noves instal·lacions i edificacions entre el paisatge agrícola: Es conserva i
potencia el caràcter de la finca considerant el marc de plantació existent del cultiu de cítrics.

•

Es proposa treballar a partir d’intervencions puntuals seleccionant espais concrets a l’interior dels
camps de cítrics, òptims per a emplaçar els edicles i per a cada nova instal·lació. Es treballa amb
una localització acurada i controlada de la proposta on es compatibilitza la conservació i
l’explotació de la finca amb l’activitat de turisme rural, fomentant l’activitat agrícola i a la vegada
oferint un espai dinàmic.

•

Tractament de la vegetació com a element d’ordenació de l’espai: Es mantenen les franges de
plantacions de cítrics al voltant dels edicles i entre les noves instal·lacions per tal d’integrar el
projecte en l’explotació agrària. La pròpia vegetació actua com a pantalla visual i acústica, a la
vegada que s’utilitza per a crear visuals i panoràmiques concretes. La proposta conserva al màxim
la plantació de cítrics existents, substituint els exemplars en mal estat per nous exemplars
aplicant tècniques de plantació adequades.

•

Tractament de l’aigua com a element primordial: Els elements d’aigua existents es potencien com a
estructures a conservar i revaloritzar i fins i tot com a elements vertebradors de la proposta
d’ordenació (la bassa de reg, la torre d’aigua i la xarxa de canals de drenatge i de reg). La
Modificació Puntual del Pla Especial manté el caràcter de la finca com a explotació agrícola de
regadiu combinada amb l’activitat que genera l’ampliació de l’establiment hoteler, de manera que
es conserva la major part de la superfície permeable del medi i el caràcter filtrant de la finca. També
es potencien tècniques de recollida d’aigua per a l’aprofitament de l’aigua de pluja, utilització de
l’aigua de la bassa com a aigua per a reg i es preveu la conducció de l’aigua per a control
d’escorrenties i per a evitar problemes d’erosió. Pel que fa a la gestió de la finca agrícola, es
potencia el reg per goteig com a sistema de reg localitzat i de baix consum d’aigua.

Per altra banda, l’enderroc de l’edificació de la finca annexa, sense un ús actual, sense valors
arquitectònics que en justifiquin la seva conservació i amb un estat deficient de conservació,
juntament amb la millora del camí d’accés contribuiran a la millora global del paisatge de
l’entorn.

6.2

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

A banda de les mesures que s’han descrit i que han estat incorporades ja a la memòria de la
Modificació Puntual del PEU, es proposen les següents mesures de protecció ambiental a
integrar a la proposta (relacionades amb els principals impactes potencials identificats).
Destaca el fet que l’equip redactor de la proposta ha adoptat les mesures de protecció ambiental
proposades i les ha incorporat en l’Annex de les Normes Urbanístiques (Ordenança
mediambiental):
IMPACTES
POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

NIVELL DE RELLEVÀNCIA MIG

Afectació a l’estat
quantitatiu i
qualitatiu de les
masses d’aigua
subterrànies
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•

Caldrà garantir que els sistemes de tractament d’aigües puguin assumir
l’increment en la generació d’aigües residuals i garantir-ne el correcte
funcionament per tal d’evitar la potencial afectació a les masses d’aigua
subterrànies.

•

S’han d’incorporar els sistemes necessaris per a evitar la contaminació de
sòls en cas de vessament accidental d’aigües contaminades o
substàncies contaminants provinents de la circulació de vehicles o de les
activitats previstes.

•

Durant la fase d’obres, el manteniment i reparació de maquinària es durà a
terme a les zones habilitades amb els sistemes necessaris de control de
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IMPACTES
POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
vessaments.

Augment de les
necessitats
d’abastament i
pressió sobre els
sistemes existents

Augment de la
pressió sobre
sistemes de
sanejament i
tractament d’aigua

Augment del
consum energètic
dels usos
previstos

•

El sòl no edificat haurà de tenir un tractament tou (enjardinat, sòl vegetal,
amb materials permeables...) amb l’objectiu de minimitzar-ne la seva
impermeabilització i els fenòmens d’escorrentia superficial.

•

Abans de l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions s’haurà
d’acreditar la legalitat de la concessió d’aigües subterrànies i si és
necessari demanar el corresponent canvi d’ús.

•

En les noves edificacions, preveure la incorporació de sistemes d’estalvi
d’aigua (mecanisme economitzador en aixetes, volum de descàrrega
màxima per cisternes, fluxors per WCs,...).

•

Caldrà incorporar mesures específiques per a l'estalvi d'aigua a les
piscines existents, tals com: elements per cobrir les piscines que permetin
reduir l'evaporació, certificats d'estanquitat emès per un professional
qualificat i construcció d'un got de compensació de doble reixa o canal
perimetral que permeti recuperar les pèrdues laterals.

•

Preveure elements per a la recollida de l’aigua de pluja dins del propi àmbit
per tal d’emprar-la en el reg de les zones verdes. En cas que les aigües
pluvials no siguin suficients per al reg, emprar aigua a partir d’una xarxa
independent de la d’aigua potable (freàtica o depurada).

•

Preveure la conducció de l’aigua per a control d’escorrenties i per a evitar
problemes d’erosió.

•

Pel que fa al sanejament, s’ha d’estudiar la idoneïtat de la ubicació de les
instal·lacions i demanar, si s’escau, el corresponent permís d’abocament.

•

Caldrà garantir que els sistemes de tractament d’aigües puguin assumir
l’increment en la generació d’aigües residuals i garantir-ne el correcte
funcionament per tal d’evitar la potencial afectació a les masses d’aigua
subterrànies.

•

D’acord amb l’article 8 del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, en el projecte bàsic o en
el projecte obligatori per a les obres de rehabilitació i millora, a efectes
d'autorització de llicència d'obres, s'especificaran les disposicions
adoptades per assolir els paràmetres d'ecoeficiència que figuren en el citat
Decret.

•

Valorar la possibilitat d’integrar infraestructures energètiques dins el
conjunt, especialment panells solars en les cobertes de les noves
edificacions.

•

Preveure proteccions solars exteriors, fixes o mòbils, en obertures
envidrades per evitar la insolació estival, permetent la hivernal i l’entrada
de llum natural. Els projectes hauran de justificar el càlcul de la solució.

•

S’afavorirà l’entrada de llum natural a les edificacions mitjançant sistemes
a tal efecte (claraboies, conduccions de llum natural, etc.). El seu disseny
haurà d’evitar l’entrada de calor.

•

Les conduccions d'aigua calenta que estiguin encastades o vistes hauran
d'estar protegides amb aïllament tèrmic.

•

Reduir el consum energètic de l’enllumenat amb l’ús de làmpades amb un
bon rendiment lumínic.

IMPACTES
POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
•

Més enllà de garantir les condicions de protecció del medi nocturn que
determina la legislació vigent en matèria de contaminació lluminosa, per a
les instal·lacions d’enllumenat exterior, serà necessari:
-

Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic
(cèl·lules fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de
regulació del nivell lumínic (fluxors).

-

Evitar les necessitats d’il·luminació, limitant tota il·luminació
innecessària o injustificada des del punt de vista de seguretat.

NIVELL DE RELLEVÀNCIA BAIX

Alteració de
topografia i
moviments de
terres

Augment de
l’impacte acústic
derivat dels usos
previstos al sector

•

Els projectes relatius a llicències urbanístiques d’excavació i/o construcció
han de contenir una avaluació dels volums i les característiques dels
residus i terres originats pels treballs, 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.

•

Els projectes d’edificació han de contemplar el decapatge i preservació de
la terra vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o
restaurar.

•

En cap cas resulta admissible l'aportació, com a materials de rebliment, de
runes d'enderroc i residus de la construcció, els quals tenen la categoria de
residus i, per tant, s'han de gestionar sempre en instal·lacions
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

•

Caldrà garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica establerts
al Mapa de capacitat acústica d’Alcanar al conjunt de l’àmbit del pla, als
receptors acústics sensibles propers al recinte i, sobretot, als usos
associats a aquest susceptibles de generar soroll (hivernacle i espai
exterior de celebracions i pista de tennis o pàdel).

•

Les noves edificacions s’hauran de construir tenint en compte la legislació
vigent en matèria de soroll i tenint en compte la proximitat de la carretera
N-340 s’haurà de valorar la incorporació de mesures de construcció o
reordenació susceptibles de protegir la nova edificació contra el soroll;
disposició, si escau, de les dependències d'ús sensible al soroll a la part de
l'edifici oposada al soroll; i/o insonorització dels elements de construcció.

•

La proposa de la MP preveu la incorporació de sistemes vegetals a la zona
d’espais lliures de l’extrem oest del sòl urbanitzable delimitat permetrà
actuar com a mode de protecció acústica integrada en el paisatge, per la
qual cosa caldrà maximitzar-ne la densitat arbòria. A més a més, es
recomana seleccionar espècies vegetals de fullatge dens, perenne i no
filiforme.

•

Per tal de reduir l’exposició acústica de la població en fase d’obres, ubicar
el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagi habitatges.

•

El projecte d’usos o activitats que concreti el desenvolupament de la MP ha
de definir els elements d’enllumenat exterior que s’implantaran així com
les seves característiques per tal que l’administració competent pugui
avaluar la seva adequació i fer les consideracions que estimi oportunes. La
documentació i el seu contingut és l’especificat a l’Annex 1 del Decret

Augment de
l’impacte acústic
derivat de la nova
mobilitat

Impacte derivat
dels nous usos
previstos envers la
contaminació
lluminosa
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IMPACTES
POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
190/2015 de 25 d’agost.
•

Les instal·lacions d’enllumenat exterior hauran de complir les condicions
que consten a l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel que fa a
tipologia de làmpades i percentatge màxim del flux d’hemisferi superior
instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de l’horari d’ús i la zona de protecció
envers la contaminació lumínica.

•

Caldrà planificar adequadament les necessitats d’il·luminació d’aquest
àmbit per tal de minimitzar els punts de llum instal·lats, els nivells
d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa.

•

Les noves instal·lacions hauran d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que es compleixen els
valors d’il·luminació associats a la zona de protecció alta envers la
contaminació lluminosa segons els textos normatius vigents en el
moment del seu desenvolupament.

•

Per a les instal·lacions d’enllumenat exterior, serà necessari:
-

Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat
exterior (cèl·lules fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes
de regulació del nivell lumínic (fluxors).

-

Evitar les necessitats d’il·luminació, limitant tota il·luminació
innecessària o injustificada des del punt de vista de seguretat.

A banda de les mesures i criteris ja incorporats a la proposta d’ordenació i
exposats a l’apartat 6.1, en el desenvolupament de la proposta caldrà
incorporar les següents mesures:
•

Potenciar el paper d’apantallament acústic i paisatgístic de la vegetació a
les zones d’entrada al recinte, mantenint al màxim la vegetació actual en la
regulació de la nova zona d’accés i aparcament .

•

Reforçar la franja de vegetació existent i generar estratègies d’interrupció
de la percepció de la llarga façana longitudinal. En les pantalles vegetals es
prioritzarà l’ús d’espècies pròpies del lloc (autòctones) i patrons de
plantació adequats tot evitant l’ús d’espècies altament combustibles
(entre les quals les palmeres i els xiprers) o bé espècies amb demostrat
comportament invasor, especialment quan les àrees a enjardinar limitin
amb àmbits naturals.

•

En les actuacions de jardineria s’haurà de donar compliment a les Normes
Tècniques de Jardineria i Paisatgisme (NTJP) per tal de garantir el correcte
establiment de la vegetació implantada i la minimització de les tasques
necessàries per al seu manteniment.

•

Fomentar l’enjardinament de les cobertes d’edificació, especialment en els
edicles o pavellons per a allotjament, per tal d’aprofitar la vegetació com a
controlador ambiental passiu però també per la continuïtat del verd en
superfície que reforcen.

•

Garantir el manteniment de l’edifici principal del “Tancat de Codorniu”, en
un correcte estat de conservació.

•

D’acord al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, si en el decurs dels
treballs es posa de manifest l’existència de restes arqueològiques,

Impacte
paisatgístic de les
noves edificacions
i usos previstos

Afectació als
elements d’interès
patrimonial

IMPACTES
POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
s’aturaran les obres en els punts afectat i no es podran continuar fins a la
seva completa excavació, documentació i si escau recuperació.

Augment en la
generació de
residus

Augment de la
generació de
residus de la
construcció

Efectes derivats
del canvi climàtic
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•

S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de
realitzar la seva correcta separació en origen i adequant-se als sistemes
de recollida existents al municipi.

•

En cas de que no es puguin gestionar els residus a partir dels sistemes
municipals, o la gestió d’aquells residus que per les seves característiques
ho requereixin, serà necessari realitzar tota la gestió mitjançant
transportistes i gestors autoritzats.

•

En fase de projecte executiu, s’hauran de redactar els corresponents
Estudi i Pla de gestió de residus de construcció i enderrocs, en els quals
s’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats a la generació de residus de la
construcció.

•

Els usos existents i previstos hauran de tenir en compte els potencials
fenòmens derivats del canvi climàtic (augment de temperatures i episodis
de calor, augment de freqüència i intensitat de fenòmens torrencials o
augment de períodes de sequera) en relació amb la seva activitat per tal de
dimensionar els sistemes d’abastament d’aigua i energia necessaris pel
seu funcionament. Així mateix, en episodis en què es donin situacions
excepcionals (fenòmens torrencials o sequera) s’adoptaran les directrius
que es marquin des dels organismes públics competents.
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7

CONCLUSIONS

Un cop realitzada la diagnosi de l’àmbit territorial en què es localitza la Modificació Puntual del
Pla especial per tal de determinar els valors ambientals de l’entorn, i analitzada la proposta
d’ordenació i les repercussions potencials d’aquesta sobre el seu entorn, es considera que, amb
l’adopció de les mesures de protecció ambiental i paisatgística que incorpora la proposta del pla,
i amb les mesures que s’inclouen en el present Document Ambiental Estratègic, la proposta és
compatible des del punt de vista ambiental.
Es considera que la proposta de la Modificació Puntual ha tingut en compte els principals
elements rellevants des del punt de vista ambiental en aquest àmbit (sistema d’espais oberts
del planejament territorial, cicle de l’aigua, qualitat acústica i impacte paisatgístic) i incorpora
els criteris i mesures per reduir l’impacte sobre aquests elements rellevants i sobre la resta de
vectors ambientals identificats en les seves Normes Urbanístiques. En aquest sentit, es realitza
una valoració final dels efectes del pla sobre els principals elements ambientalment rellevants
identificats en l’apartat de diagnosi:
ELEMENT AMBIENTALMENT
RELLEVANT

CONCLUSIÓ
Les actuacions previstes al pla són molt acotades i, si bé
suposen la implantació de noves construccions i
instal·lacions en sòls de protecció especial del PTPTE per a
l’ampliació de l’activitat hotelera i la implantació d’usos
complementaris a la mateixa, la proposta incorpora els
criteris i requeriments que es deriven de l’aplicació de les
normes de protecció territorial i paisatgística per tal de
minimitzar l’afectació sobre els valors que han motivat que
aquests sòls tinguin la consideració de sòls de protecció
especial. Així, la proposta del pla és compatible amb
l’establert al PTPTE per a la regulació dels sòls de protecció
especial.

Afectació sobre els valors que
han motivat la inclusió en el
sistema de sòls de protecció
especial de la totalitat de
l’àmbit

Afectació a l’estat quantitatiu i
qualitatiu de les masses
d’aigua subterrànies i risc de
contaminació dels sòls dels
usos i activitats previstes

•

Les afectacions a l’estat quantitatiu de les aigües
subterrànies van lligades a l’increment de la pressió derivada
de l’extracció d’aigua del pou per a l’abastament de les
instal·lacions. Per tal de minimitzar-ne els efectes,
s’incorporen en normativa mesures d’estalvi i eficiència en
l’ús de l’aigua a les noves edificacions i instal·lacions
previstes. Tanmateix, abans de l’entrada en funcionament de
les noves instal·lacions s’haurà d’acreditar la legalitat de la
concessió i si és necessari demanar el corresponent canvi
d’ús.

•

Pel que fa a l’estat qualitatiu, els usos i activitats previstos
suposen un potencial impacte sobre l’estat qualitatiu de les
aigües subterrànies, si bé es recullen normativament
mesures ambientals per tal de minimitzar aquest impacte i
garantir el manteniment dels nivells de qualitat de les
mateixes, que passen pel correcte funcionament de les

ELEMENT AMBIENTALMENT
RELLEVANT

CONCLUSIÓ
instal·lacions de tractament d’aigües.

Ambient atmosfèric:
contaminació acústica

S’ha tingut en compte la principal font d’emissions
acústiques existents a l’àmbit, que és de la carretera N-340,
a l’hora de plantejar l’ordenació prevista, preveient la
ubicació de les noves edificacions per a allotjament el màxim
d’allunyades possible de la mateixa i protegides per les
plantacions de tarongers circumdants, així com per la
vegetació de les zones enjardinades exteriors que fan
funcions d’apantallament acústic. Els usos complementaris
de celebracions que no són tant sensibles al soroll i que a la
vegada poden generar uns nivells més elevats de soroll es
preveuen concentrar a l’hivernacle per a celebracions, més
proper a la carretera i fora del recinte tancat, mantenint les
zones d’allotjament i estada de l’establiment hoteler en
condicions més tranquil·les. Destaca la incorporació en
normativa de mesures específiques per minimitzar
l’afectació sobre aquest element ambientalment rellevant.

Ambient atmosfèric:
contaminació lluminosa

Pel que fa a la contaminació lluminosa, les noves
instal·lacions hauran d’integrar criteris de minimització del
seu impacte lluminós, de manera que es garanteixi que es
compleixen els valors d’il·luminació associats a la zona de
protecció alta envers la contaminació lluminosa. Així mateix,
caldrà adaptar les instal·lacions d’enllumenat exterior per tal
de millorar el seu comportament ambiental (minimitzar
necessitats d’il·luminació,...). Tot plegat queda recollit
normativament a la MP.

Augment del consum
energètic dels usos previstos

L’ampliació de l’activitat hotelera i la implantació d’usos
complementaris suposarà un augment de la demanda
energètica, que es minimitzarà amb la incorporació dels
criteris d’eficiència energètica en la urbanització i l’edificació
que s’han establert normativament.
•

Impacte paisatgístic de les
noves edificacions i usos
previstos

76

En el desenvolupament de la proposta s’ha vetllat per
procurar la màxima integració paisatgística de les noves
edificacions, tant pel que fa a la seva ubicació i
característiques, de baixa alçada, en una situació separada
respecte l’edifici principal amb valor patrimonial i enmig de
les plantacions de tarongers, com pel que fa a la configuració
general de la finca i la seva relació amb l’entorn.
L’única edificació que pot tenir un cert impacte paisatgístic
és l’hivernacle de celebracions, per la seva posició a l’exterior
del recinte tancat i més propera a la carretera N-340, i per
tant, més exposada visualment. La seva alçada màxima,
igual que la de la resta d’edificacions proposades, es regula
per tal de no que superi les alçades habituals en aquesta
àrea (5,5 metres) i que s’integri adequadament en el
paisatge de l’entorn. Cal indicar que l’espai delimitat per a
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ELEMENT AMBIENTALMENT
RELLEVANT

CONCLUSIÓ
ubicar l’hivernacle de celebracions respon a la voluntat de
mantenir la qualitat visual del conjunt format per les
edificacions actuals. Aquest, pot tenir una tanca de fins a
1,8m d’alçada i de materials petris calcaris de la zona, similar
a la tanca existent del tancat.
•

Per altra banda, l’enderroc de l’edificació de la finca annexa,
sense un ús actual, sense valors arquitectònics que en
justifiquin la seva conservació i amb un estat deficient de
conservació, juntament amb la millora del camí d’accés
contribuiran a la millora global del paisatge de l’entorn.
Amb la incorporació de les mesures d’integració paisatgística
de les construccions, vials i zones verdes proposades, el
sector pot esdevenir un conjunt harmònic en relació al seu
entorn i, per tant, el seu impacte compatible.

Impactes derivats dels efectes
del canvi climàtic

Tenint en compte la tipologia d’usos i les mesures de
protecció
ambiental,
es
considera
que
els
desenvolupaments urbanístics derivats de la present MP
podran afrontar els efectes derivats del canvi climàtic.

En resum, i des del punt de vista ambiental, la proposta de la Modificació Puntual del Pla especial
permet la seva compatibilització amb la protecció dels elements ambientalment rellevants, si en
el desenvolupament de la mateixa s’incorporen les mesures de protecció ambiental proposades
en el present Document Ambiental Estratègic i integrades en la normativa urbanística
corresponent.

8

SEGUIMENT DEL PLA

8.1 DESENVOLUPAMENT PREVIST
Un cop el promotor va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, el present Document
Ambiental Estratègic i la documentació corresponent a la proposta de la MP del PEU, es va iniciar
la tramitació d’avaluació ambiental simplificada.
Un cop rebuda aquesta documentació, l’òrgan ambiental va consultar a les administracions
públiques afectades i al públic interessat.
L'òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de les consultes a les administracions
afectades i al públic interessat, va emetre l’informe ambiental estratègic donant per finalitzat el
procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada. Aquest informe favorable efectuava
una sèrie de determinacions que han quedat integrades en aquest text refós de DAE així com en
la proposta de MP del PEU.

8.2 MESURES DE SEGUIMENT AMBIENTAL
La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes estableix l’obligació de determinar
mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació.
En el cas que ens ocupa, seran els projectes derivats i les fases d’execució dels projectes
constructius i de llicència les que definiran el pla de seguiment concret a dur a terme que
permeti avaluar l’aplicació i la incidència real de les mesures proposades per a la Modificació
Puntual del PEU, i les que es concretin per cada fase, així com de la seva incidència en els
elements ambientals. En aquest sentit, caldrà garantir que els instruments de planejament
derivat que es derivin d’aquesta MP integren i donen concreció a les mesures de protecció
ambiental que s’han fixat en la present MP.
Així doncs, es proposa la realització d’un informe de seguiment en el moment en que es sol·licitin
les llicències constructives i d’activitat dels usos previstos, així com realitzar un seguiment
ambiental de les obres d’execució i una valoració final de com han quedat incorporades les
mesures previstes.
Aquests informes de seguiment hauran d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de les
mesures previstes per a la MP i de la seva incidència en l’àmbit d’estudi i l’entorn més immediat.
Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor de l’activitat i hauran de trametre una
còpia a l’Ajuntament i a l’òrgan ambiental (en aquest cas l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació
Ambiental de les Terres de l’Ebre) als efectes del seguiment previst a l’article 29 de la llei
6/2009, de 28 d’abril.
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