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1.

Objecte de la Modificació Puntual de Pla Especial

La Modificació Puntual de 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.

2.

Àmbit de la Modificació Puntual de Pla Especial

El “Tancat de Codorniu” és un establiment hoteler situat al municipi d’Alcanar en una
finca de 45.265 m² de superfície que es troba a prop del mar i del riu de la Sénia,
límit sud de Catalunya.
El “Tancat de Codorniu”, que va ser lloc d’estiueig d’Alfons XII, és també una
explotació agrícola amb una gran part de la finca tancada per un mur, i amb més de
2.500 tarongers en plena producció.
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L’establiment hoteler es troba obert al públic des del 2002 a partir de la rehabilitació
de la masia existent del segle XIX i de l’adequació de la finca per aquest ús, tot
mantenint-se l’activitat agrícola existent.
L’àmbit del Pla és el següent:
Part del Pla Especial vigent situada dintre del tancat
Part del Pla Especial vigent situada fora del tancat
Finca de nova incorporació
Àmbit total

3.

34.400 m²
5.600 m²
5.265 m²
45.265 m²

Promotor i propietat

El promotor d’aquesta Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic és la societat
“Ramir SET S.L.” representada per Irene Llasera Ramos.
Aquesta societat és la propietària de la totalitat dels terrenys objecte d’aquesta
Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic. Els terrenys que la conformen són
les següents parcel·les cadastrals :




Parcel·la 20 polígon 10 ; 43004A010000200000GQ
Parcel·la 22 polígon 10 ; 43004A010000220000GL
Parcel·la 23 polígon 10 ; 43004A010000230000GT

S’adjunten les notes simples d’aquestes finques en l’apartat D d’aquest document.
4.

Determinacions del planejament vigent

El “Tancat de Codorniu” es troba en sòl no urbanitzable, clau 31 del Pla General
d’Alcanar, i una part del seu àmbit es troba dintre de la franja de protecció de 500
metres que ha estat objecte del Pla Director urbanístic del Sistema Costaner.
Pel que fa al Pla Territorial Parcial de les terres de l’Ebre, inclou el “Tancat de
Codorniu” en el sòl de protecció especial. En aquests sòls, l’article 2.7 del Pla
Territorial Parcial hi admet les actuacions permeses pel TRLUC, amb el mateix
tràmit previst per la legislació urbanística.
El “Tancat de Codorniu” està catalogat com a Patrimoni històric i artístic per la
Generalitat de Catalunya.
Donada la normativa urbanística vigent, el “Tancat de Codorniu” té concedida
l’activitat com a Turisme Rural.
L’article 47.3 i 47.3 bis del TRLUC, en que es regula el règim d’usos en sòl no
urbanitzable diu el següent:
3. És permès en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar
per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar
i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.
3 bis. Les construccions a que fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel
planejament urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2 amb vista a destinar-les a
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habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel
apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure,
artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris.
Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst
expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les
construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i
rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos
de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser compatibles amb les
activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.

L’article 47.6, per la seva banda, estableix les condicions en que es poden acceptar
noves edificacions en sòl no urbanitzable:
En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 4,
només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:
(...)
g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les
construccions a què fan referència les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la
tramitació prèvia d’un Pla Especial Urbanístic.

L’article 50.2 del TRLUC, que regula el procediment per l’aprovació en sòl no
urbanitzable de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals
diu el següent:
El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les
construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de
rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la
recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3.

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
Part situada fora del tancat
Àmbit total

34.400 m²
5.600 m²
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.

5.

Antecedents de tramitació

L’informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament amb data 25 de gener de 2017
va fer les següents consideracions sobre el document de Pla Especial lliurat per a la
seva tramitació l’abril de 2016:
1.

Feia esment a l’obligació de separar les noves construccions 5 m respecte
la tanca perimetral i a dues construccions que no respecten aquesta
separació:
L’edifici annex de la bassa de rec (A5)
L’edifici del centre transformador (A14)
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2.

Atès que el Pla Especial proposa un nou accés a través de propietat
privada, demanava valorar la possibilitat de, mitjançant una permuta,
regularitzar la naturalesa d’aquest camí com a sistema urbanístic local en
substitució del camí públic existent.

3.

Demanava incloure documentació específica referida a:
L’estructura de la propietat del sòl afectat i la seva titularitat.
Un estudi econòmic i financer complet amb l’anàlisi del rendiment de
l’operació
Els compromisos que s’adquireixen
Les garanties de compliment de les obligacions contretes

4.

Demanava justificar amb major detall el compliment de diverses normatives
sectorials:
Mesures efectives d’integració social dels discapacitats
Mesures efectives de control del soroll
Mesures efectives de seguretat industrial
Compliment de les determinacions del planejament urbanístic general
sobre mobilitat sostenible

En relació als punts anteriors, al document es feien les següents consideracions:
1.

Sobre les dues construccions que no respecten les consideracions de la
normativa vigent:
L’edifici de la bassa de rec estava recollit al Pla Especial vigent, que el
destinava a edifici de serveis de la bassa. En aquest període, l’edifici,
que estava en estat ruïnós, es va rehabilitar i es va modificar la seva
forma, duent-se a terme una suite doble, en una actuació no prevista
pel planejament vigent. Tenint en compte la seva configuració i
ubicació, es considera desitjable el reconeixement d’aquesta edificació
com a habitació singular, i a aquests efectes s’inclou en la present
proposta de Pla Especial, sense augment del número d’habitacions
total del Pla Especial.
El centre transformador és un edifici centenari que dóna servei a tota la
zona de Sòl de Riu. És gestionat i controlat per la companyia elèctrica,
per la qual cosa no se’n preveu cap modificació en la seva
configuració.
Per a aclarir la normativa a aplicar a les noves construccions, es grafia amb
claredat la separació de 5 m requerida respecte la tanca al plànol O.02.

2.

Sobre la permuta per al nou accés:
El Pla especial preveia l’eixamplament de l’accés a 6 m per a donar accés
al nou hivernacle de celebracions. Atès que ara la propietat s’estén fins a la
carretera N-340 s’ha considerat que la millor solució és complir aquest
paràmetre mitjançant l’obertura d’un nou camí a través de la nova parcel·la
que s’afegeix a l’àmbit. A aquests efectes, en el present Pla Especial es fa
la previsió d’arranjament i cessió d’aquest nou camí i la desafecció de
l’actual camí d’entrada, mantenint una servitud de pas per a l’entrada
existent a la finca veïna des de la carretera amb les mateixes
característiques que el camí existent.

3.

Sobre la documentació específica a aportar:
S’especifica al punt 3 de la memòria que la propietat és la societat
Ramir SET SL. S’adjunten escriptures de compravenda.
S’inclou a l’apartat C un estudi econòmic i financer complet amb
l’anàlisi del rendiment de l’operació.
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4.

L’article 4 de la normativa obliga a adequar el nou accés que es preveu
abans de la sol·licitud de la primera llicència d’obres per a la
implantació de noves instal·lacions, i així es recull en l’article 14 de la
normativa.

Sobre les normatives sectorials:
El punt 9.12 recull la justificació del compliment de les normatives
d’integració de les persones amb discapacitat, que es facilita per la
configuració de l’ordenació i es concretarà en els projectes que
desenvolupin les previsions del Pla Especial.
El punt 9.13 de la memòria detalla la zonificació acústica del Pla
especial i les normatives a complir.
El punt 9.14 de la memòria detalla el compliment de les normatives de
seguretat industrial.
El punt 9.11 de la memòria especifica el tractament dels temes
d’accessibilitat i mobilitat, incloent el compliment de les determinacions
del planejament vigent.

Addicionalment, es van introduïr una sèrie de modificacions fruit d’un estudi més
acurat del projecte previst:
1.

2.

3.

Tenint en compte les necessitats de superfície per a l’hivernacle de
celebracions, que es pretenen completar amb una part de l’edificació sota
rasant, i que d’acord amb l’article 53 del PGOU d’Alcanar els soterranis
computen a efectes d’edificabilitat si es destinen a usos diferents de
l’aparcament o els elements tècnics de l’edifici, es fixa en 2.020 m2 el
sostre necessari per a aquest volum, incloent tot el soterrani. Aquest
còmput s’ha introduït als quadres comparatius dels articles 9.4 i 9.5 de la
memòria i a l’article 10 de la normativa.
S’ajusten també altres superfícies a la realitat de les edificacions existents
per tal que quedin fixades i regularitzades al Pla Especial i s’han modificat
els usos previstos en algunes d’elles per a preveure futures necessitats de
l’activitat hotelera.
S’amplien els usos admesos per a recollir serveis complementaris de l’ús
hoteler com els de spa, saló de banquets i saló de ball.

En data 25 de Juny de 2018, es va presentar el document de la Modificació del Pla
Especial amb les modificacions esmentades a l’Ajuntament. En compliment de
l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es van
rebre un seguit d’informes, dels quals se’n fa un resum a continuació.
L’OTAA, en data 27 de novembre de 2018, informa que la Modificació del
Pla Especial no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica
ordinària, ja que aquesta no té efectes significatius sobre el medi ambient,
amb les condicions següents :
1.
2.
3.

S’ha de donar compliment a l’informe emès per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
Demana incorporar a la normativa l’apartat 6 Mesures ambientals previstes
del DAE, així com les que deriven de l’informe.
Demana incorporar en la normativa com a mesura d’obligat compliment les
determinacions d’integració paisatgística referents a les plantacions
vegetals. En concret, pel que fa a la pantalla vegetal, demana que es
prioritzin espècies autòctones evitant l’ús d’espècies altament
combustibles.
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4.
5.

1.
2.

3.

1.
2.

Demana incloure en normativa els criteris de prevenció de la contaminació
lumínica i acústica derivats de l’informe del Servei de Prevenció i Control
de la Contaminació Acústica i Lumínica.
Per últim, demana incorporar en la normativa les determinacions derivades
de l’informe del Departament de Cultura.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre emet informe
en data 18 d’octubre de 2018, on fa les consideracions següents respecte
la Modificació del Pla Especial:
Pel que fa a la valoració territorial de la proposta valora la modificació com
una proposta compatible amb el planejament territorial.
Pel que fa a la valoració urbanística, considera els nous usos compatibles i
admissibles. Però demana que a nivell de planimetria es diferenciïn les
àrees on es poden ubicar les noves instal·lacions, especialment per a que
no es pugui ubicar l’hivernacle de celebracions a l’interior del recinte murat.
A banda demana que la planimetria reculli el porxo existent en planta baixa
de la Torre de l’Aigua, i que se’n comptabilitzi la seva ocupació
En relació a la valoració paisatgística, demana que l’estudi paisatgístic
incorpori l’anàlisi de la visibilitat de les noves construccions que es fa al
DAE, especialment de l’hivernacle des de la carretera N-340. També
demana que s’incorporin a la normativa mesures d’integració paisatgística,
com barreres vegetals, reforç de les franges de vegetació existents i
integració de la coberta de l’edifici de celebracions assimilant-se al color
teula de les construccions tradicionals de la zona.
El Departament de Cultura emet informe en data 19 de juliol de 2018 sobre
l’afectació al patrimoni cultural :
Informa que el projecte no afecta cap jaciment arqueològic conegut ni
documentat.
Recorda que si en el decurs dels treballs es posa de manifest l’existència
de restes arqueològiques, s’hauran d’aturar les obres en els punts afectats
i no es podran continuar fins a la seva completa excavació, documentació i
si recau recuperació.
Els Serveis de Protecció Civil del Departament d’Interior emet informe en
data 13 de juliol de 2018 on indica que no es considera que l’actuació
comporti la generació de riscos amb afectació, entre d’altres, a la capacitat
d’autoprotecció de les persones.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, emet informe
en data 1 d’agost de 2018, en relació a la Qualitat Acústica i Lumínica, on
determina el següent :

1.

2.

Pel que fa a la contaminació acústica, recorda que s’haurà de garantir el
compliment dels objectius de qualitat acústica establerts al Mapa de
capacitat acústica del municipi. També demana que les noves edificacions
es construeixin tenint en compte la legislació vigent, valorant la
incorporació de mesures de construcció o reordenació susceptibles de
protegir la nova edificació del soroll. Així com incorporar sistemes vegetals
a les zones d’espais lliures a l’extrem oest del sòl urbanitzable,
maximitzant-ne la densitat arbòria, amb espècies de fullatge dens, perenne
i no filiforme. I per últim demana ubicar el parc de maquinària allunyat de
zones amb habitatges en fase d’obres.
En referència al vector llum, demana incloure mesures de prevenció de la
contaminació lluminosa en l’enllumenat exterior, ja que l’àmbit es troba en
zona de protecció alta E2. Recorda que les noves instal·lacions hauran de
complir els valors d’il·luminació associats a la zona de protecció alta, amb

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL “TANCAT DE CODORNIU”
GENER 2019

10

3.

4.

criteris de minimització del seu impacte. En l’enllumenat exterior incorporar
mecanisme automàtics d’accionament i sistemes de regulació del nivell
lumínic.
Pel que fa al vector acústic, informa que no es necessari sotmetre la
Modificació al tràmit d’avaluació ambiental estratègica ordinària. Tot i que
caldrà assegurar el compliment dels objectius de qualitat acústica als
receptors acústics sensibles propers, sobretot pel que fa a les instal·lacions
de l’hivernacle de celebracions i les pistes esportives.
Per últim, en referència al vector lumínic, informa que no es necessari
sotmetre la Modificació al tràmit d’avaluació ambiental estratègica
ordinària. Però demana que el document final incorpori elements
d’enllumenat exterior i característiques segons l’Annex 1 del Decret
190/2015, les condicions de l’Annex 2 del mateix decret pèl que fa a la
tipologia de làmpades i % màxima de flux. Demana planificar les
necessitats d’il·luminació, minimitzant els punts de llum, els nivells
d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa.

En resposta a aquests informes, el present document incorpora les modificacions
següents :
1.
2.
3.
4.

5.

En planimetria s’incorpora el recompte de l’ocupació del porxo en planta
baixa de la Torre de l’Aigua, i s’actualitza aquest valor en les taules
corresponents del document.
En el plànol O-2. Ordenació i zonificació de les edificacions s’acoten les
subàrees on es poden ubicar les noves instal·lacions. També s’afegeixen a
la normativa a l’article 9.4.
En l’estudi paisatgístic s’afegeix en un nou punt l’estudi de la visibilitat de
l’hivernacle des de la carretera N-340.
S’afegeix un annex a la normativa on s’incorpora l’apartat 6 Mesures
ambientals previstes del DAE. Així com les determinacions d’integració
paisatgística referents a les plantacions vegetals. Dins d’aquest annex
s’inclouen també les determinacions referents als criteris de prevenció de
la contaminació lumínica i acústica derivats de l’informe del Servei de
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica
Per últim, s’afegeix en la normativa les determinacions derivades de
l’informe del Departament de Cultura.

6.

Estat actual. Anàlisi

6.1.

SITUACIÓ

El tancat de Codorniu es troba a les planes properes al mar i al riu de la Sénia,
dintre del terme municipal d’Alcanar. 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.
6.2.

TOPOGRAFIA

La finca 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%.
6.3.

HIDROLOGIA
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En l’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual de Pla Especial no existeix cap
riera ni torrentera. El desguàs natural de la finca es produeix cap al mar com a
resultat de la pendent existent.
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.
6.4.

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

La finca té una estació transformadora des de la que s’alimenten els seus serveis.
La finca disposa de sistemes de tractament de l’aigua potable i de tractament de les
aigües residuals que s’especifiquen al punt 9.10 d’aquesta memòria.
6.5.

TANCA PERIMETRAL

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.
6.6.

AGRICULTURA

La finca disposa de més de 2.500 tarongers i altres espècies de cítrics en plena
producció. La superfície destinada a plantacions és en l’actualitat de 25.825 m².
La instal·lació de l’establiment de turisme rural s’ha fet mantenint
característiques agrícoles de la finca i continuant amb la seva explotació.
6.7.

les

L’ESTABLIMENT HOTELER

L’establiment hoteler es troba obert al públic des del 2002 a partir de la rehabilitació
de la masia existent del segle XIX. Actualment té un total de 12 habitacions, de les
quals 11 es troben situades a l’edifici històric i una d’elles, una suite que consta de
dues estances, ocupa l’edifici annex a la bassa de rec. La rehabilitació de la masia
s’ha portat a terme mantenint els valors arquitectònics de l’edificació original.
L’adequació de la finca per aquest ús es va fer a partir de consolidar una nova porta
i un camí d’accés fins a la casa, i a partir d’establir dues piscines en una esplanada
de gespa situada entre els camps de tarongers.
La resta de petites edificacions de la finca mantenen el seu ús agrícola o de servei
al manteniment general del conjunt.
6.8.

RESUM DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS

En el quadre següent s’avalua 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:
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INSTAL·LACIONS ACTUALS
Instal·lacions existents
i a regularitzar
Edifici principal
“Tancat de Codorniu”
Bugaderia
Torre de l’aigua

Previst en PE
vigent
Modificat
respecte PE
vigent
Previst en PE
vigent
Modificat
respecte PE
vigent
Modificat
respecte PE
vigent
Previst en PE
vigent

Ocupació
(m²)
825

Sostre
Núm.
(m²)
Habitacions
1.209
11

Ús
Hotel

86
91

86
151

50
5
30

100
5
30

30

30

Magatzem i serveis
hotel

120

120

161

161

--- Magatzem i
serveis hotel
--Magatzem i
serveis hotel

Pèrgola de
Edifici
celebracions i
Porxo*
serveis
Total

545

545

--- Celebracions

72

36

617

581

Piscines exteriors

142

---

2.157

2.473

Edifici finca annexa
Edifici accés
Edifici bassa de rec

TOTAL

--- Bugaderia
--- Gestió
de
l’aigua
--- Sense ús
--- Sense ús
1 Hotel
Hotel

--- Piscines
12

* El 50% de la superfície ocupada per porxos computa a efectes de sostre
En el quadre següent s’avalua la superfície de la finca segons el seu destí actual:
Plantacions agrícoles de cítrics

25.829 m²

57,0%

Àrees d’accés, camins i zones enjardinades

17.279 m²

38,2%

2.157 m²

4,8%

45.265 m²

100,0%

Ocupació de les instal·lacions actuals
Total àmbit
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7.

Justificació de la procedència de la Modificació Puntual de Pla Especial

La justificació de la procedència del Pla Especial urbanístic està continguda en les
determinacions de l’article 47.3 del TRLUC, donada la necessitat de regular l’ús
hoteler en aquest indret de sòl no urbanitzable.
8.

Criteris de la Modificació Puntual de Pla Especial

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.

•

Per complementar l’oferta de l’establiment es fan necessaris altres serveis
com una piscina descoberta i la possibilitat de disposar d’una sala de
celebracions independent de l’hotel.

9.

Descripció de la proposta

9.1.

L’ORDENACIÓ DE LA FINCA

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

Consolidar l’actual masia ja restaurada com a edifici principal del conjunt,
sense plantejar-hi altres ampliacions.
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9.2.

•

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, alternant-se 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.
L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

La nova adequació de la finca i les noves instal·lacions plantejades es
desenvolupen de forma que es manté i millora l’activitat agrícola actual. La
superfície de plantacions es mantindrà una vegada realitzades les noves
instal·lacions en 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 rec i de la cura en els diferents tractaments fitosanitaris que s’apliquen.
9.3.

LES 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 son les següents:
•

Definir un àmbit en el que es poden establir 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 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
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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.
Al plànol O.01 es fa una distribució orientativa d’aquestes noves instal·lacions, que
podrà ser modificada sempre que es mantingui dintre dels gàlibs delimitats
normativament i les subàrees corresponents al plànol O.02.
9.4.

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 (A6) situada al costat de l’edifici principal
del Tancat i es permet una ampliació de la seva àrea de serveis de fins a 130
m2 (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, 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.
En el quadre següent es comparen els paràmetres establerts pel Pla Especial vigent
i els proposats en la present Modificació.
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Instal·lacions
Edifici
principal
“Tancat de
Codorniu” i
Bugaderia
Torre de
l’aigua
Edifici finca
annexa
Piscines
exteriors

Ocupació (m²)
PE
MPE
vigent prop.

Sostre (m²)
PE
MPE
vigent prop.

Núm. hab.
PE MPE
PE vigent
vig. prop.

Hotel

Hotel

1

1 Hotel

Hotel

Sense canvis

-

-

-

-

A enderrocar

-

-

- Piscines

Piscines

Sense canvis

680

911

1.110

1.295

11

70

91

140

151

50

-

100

142

142

-

11

Gestió de la
finca

30+30

60

-

60

-

1 Animals

Annex Torre
de l’Aigua

120

281

120

281

-

4

300

300

400

405

300

300

400

405

300

300

400

405

Piscina dels
tarongers **
Pèrgola
de
celebracions i
serveis
Hivernacle
celebracions
i serveis
generals
Pista de
tennis/pàdel
Edifici accés*
TOTAL

300

-

1.000

312

766

1.010

-

5

-

-

Ajustos proposats

Es computen
separadament els
dos edificis i es
reconeix la
realitat
construïda

Edifici bassa
de rec i
galliners

Pavelló dels
tarongers I
Pavelló dels
tarongers II
Pavelló dels
tarongers III

Ús
MPE
proposta

-

730

12

-

-

1.000

2.020

-

-

-

-

-

5

-

Ajust a la realitat
de l’edifici. Canvi
a ús d’hotel amb
1 habitació
Pot passar a tenir
ús d’hotel amb
habitacions

Hotel

Magatzem i
Hotel
serveis hotel

Hotel

Sense canvis

Piscina
descoberta i
serveis
d’aigua

Piscina
descoberta i
serveis
d’aigua

Ajust de superfície

- -

Pèrgola per
a banquets i
actes i
serveis

Nou edifici

12 Hotel

Augment del
sostre i
Hivernacle
Hivernacle
- per banquets per banquets l’ocupació per
i actes
i actes
afegit de
soterrani
Pista de
Sense canvis
tennis/pàdel
Serveis
Afegit amb la finca
- d’accés
veïna
29

3.322 4.478 3.670 5.757
24
*Fora de l’àmbit del Pla Especial vigent
** Tot i que aquesta piscina és descoberta, computa a efectes d’ocupació donada la seva
envergadura.
Cal tenir en compte que, dels 2.321 m2 nous de sostre que es preveuen en el
present Pla Especial, al voltant de 1.000 m2 es desenvoluparan sota rasant, en
l’hivernacle per a banquets.
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9.5.

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:
Instal·lacions
Ocupació (m²) Sostre (m²)
Núm.
Ús
habitacions
Edifici principal
911
1.295
11 Hotel
“Tancat de
Codorniu” i
Bugaderia
Torre de l’aigua
91
151
1 Gestió de l’aigua
i transformació a
hotel
Edifici finca
50
100
--- --annexa
Edifici bassa de
60
60
1 Hotel
Actuals
rec
Habitacions
281
281
4 Hotel
annex Torre de
l’Aigua
Pèrgola de
617
581
--- Pèrgola per
celebracions i
banquets i actes
serveis
Edifici accés
5
5
--- Control d’accés
Piscines
142
--Piscines
exteriors
TOTAL INSTAL·LACIONS
2.157
2.473
17
ACTUALS
Pavelló dels
300
405
Hotel
tarongers I
Pavelló dels
300
405
Hotel
12
tarongers II
Pavelló dels
300
405
Hotel
tarongers III
Piscina dels
312
----- Piscina
tarongers *
descoberta i
Proposades
serveis d’aigua
Hivernacle de
1.010
2.020
--- Hivernacle per
celebracions
banquets i actes
Pèrgola de
149
149
Pèrgola per
celebracions i
banquets i actes
serveis
Pista de
----Pista esportiva
tennis/pàdel
TOTAL INSTAL·LACIONS
2.371
3.384
12
PROPOSADES
A eliminar
Edifici finca
-50
-100
--- --annexa
TOTAL
4.478
5.757
29
* Tot i que aquesta piscina és descoberta, computa a efectes d’ocupació donada la seva
envergadura.
L’ocupació i sostre de cadascuna de les noves instal·lacions, així com la ubicació
exacta de les habitacions, és orientatiu i es podrà ajustar sempre que no se
sobrepassi l’ocupació, el sostre i el número d’habitacions màxims establerts per al

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL “TANCAT DE CODORNIU”
GENER 2019

18

conjunt de la finca i es compleixin la resta de les determinacions establertes
normativament.
En el quadre següent s’avalua la superfície de la finca segons el destí proposat:
Plantacions agrícoles de cítrics

21.518 m²

47,0%

19.260 m²

43,0%

4.478 m²

10,0%

45.265 m²

100,0%

Àrees d’accés, camins i zones enjardinades
Pistes esportives

400 m2

Camins d’accés

1.873 m2

Zones pavimentades

3.205 m2

Zones enjardinades
Ocupació de les instal·lacions
Total àmbit

5.478 m2 *
13.782 m2

* <1/8 de la superfície de la finca = 5.658 m2 d’acord amb l’article 425.2.c del PGOU
9.6.

OCUPACIÓ

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 exteriors i la
pista de tennis/pàdel, és de 4.878 m² que és igual al 10,78% dels 45.265 m² de
superfície de la finca. La resta de la finca es destinarà a jardins o explotació
agrícola.
La superfície pavimentada (incloent pista de tennis/pàdel) no superarà la vuitena
part de la finca, d’acord amb l’article 425.2.c del PGOU.
9.7.

SOSTRE

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.
9.8.

NOMBRE D’HABITACIONS

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.
Es preveu que les habitacions proposades al mig dels camps de tarongers
s’agruparan en pavellons amb les mides indicades al plànol O-03.1. 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.
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En qualsevol cas, el projecte arquitectònic podrà agrupar de manera diferent les
habitacions previstes, sempre que es mantingui el màxim de 29 en tot el recinte.
Així mateix, es preveu la reconversió de les edificacions de magatzem i serveis
annexes a la Torre de l’Aigua en 4 habitacions.
9.9.

TIPUS D’EDIFICACIONS

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 (veure imatges estudi paisatgístic). 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
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.

serà

de

6,0

metres,

9.10. AIGUA POTABLE I AIGÜES RESIDUALS
Els equips de tractament de l’aigua es troben en l’edifici annex de la Torre de
l’aigua.
9.10.1.- Captació i aportació d’aigua potable
L’aigua 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 de filtració.
La instal·lació utilitzada per al tractament de filtració de l’aigua aconsegueix la total
reducció de nitrats, cal i partícules de sorra i d’aquesta manera s’aconsegueix aigua
totalment apta per al consum de les persones.
El sistema es basa en quatre operacions que es detallen a continuació:
Filtració
Es compon de dos contenidors de 1” ½ cadascun amb una alçada de 20” cada vas i
una vàlvula purgadora manual i un vas transparent.
Aquests filtres aguanten una pressió màxima de 10 bar i una temperatura de treball
de 0-45ºC.
La filtració es compon d’una bugies filtrants bobinades de 5μ i son de polipropilè. Els
filtres son d’un sol ús i el seu canvi és anual.
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Cloració
Es compon d’una bomba a cabal proporcional dosificadora de clor amb un cabal
màxim de 5 l/h. La pressió màxima és de 10 bars.
Desnitrificació
Es compon d’un descalcificador de doble ampolla amb una capacitat de 150 l per
ampolla de resina de nitrats i resina de descalcificació que son especialment
alimentàries.
Les característiques del model DP00150V son les següents
Vàlvula Fleck de 1½” amb aspiració i comptador d’impulsos
Circuit mixing incorporat
Ampolla de pressió de fibra de vidre reforçat
Resina de nitrats :
Consum de sal per regeneració:
Resina d’ús alimentari

90 l/ampolla
25 Kg

Capacitat d’emmagatzematge de sal:
Pressió mínima:
Pressió màxima:
Temperatura:
Dimensions

500 Kg
2 Bar
8 Bar
Ambient
192x172x95

En aquest procés es redueixen els nitrats mitjançant de les resines aniòniques per
reducció de nitrats amb un baix cost.
Descalcificació
Es compon d’un descalcificador de doble ampolla amb una capacitat de 150 litres
per ampolla de reina de nitrats i de resina de descalcificació
Aquest sistema és el mateix que el procés de desnitrificació però amb una resina
diferent i en diferent quantitat.
9.10.2.- Sistema de depuració, tractament i destinació de les aigües residuals
Per a la depuració de les aigües residuals s’han instal·lat dos sistemes tipus
decantador-digestor 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 de vessament actual corresponen a la Ley de
Aguas RD 606/2003.
Funcionament:
La depuració d’aigua es realitza en els següents passos:
Decantador- digestor
Està format per dos compartiments en els que té lloc la sedimentació i la digestió de
la matèria orgànica present en les aigües residuals. Les bactèries anaeròbies,
sense presència d’oxigen, s’encarreguen de metabolitzar la matèria orgànica,
gasificant, hidrolitzant i mineralitzant.
Filtre biològic
A partir dels microorganismes presents en l’aigua i gràcies a l’aportació d’oxigen,
mitjançant tir natural, es porta a terme l’oxidació de la matèria orgànica. La utilització
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d’un farciment plàstic d’alt rendiment proporciona una efectivitat al procés i evita els
problemes de manteniment deguts a la utilització del farciment mineral.
El model compacte és el següent:

Les característiques d’aquest model son les següents:

Ref.

Nºhabitants

FF-15

15

Volum
lts
4.500

D
mm

L
Mm

1.600

2.660

Øboca
mm

313/410

Øtuberies
mm
110

Pes
Kg
160

El rendiment de l’equip compacte és el següent:
% Reducció DBO5
90 %

% Reducció de sòlids en suspensió
90 %

El model partit es troba compost per decantador- digestor i filtre biològic per separat

Ref.

Nºhabitants

FS-30

30

Volum
lts
6.000

D
mm

1.740
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Mm

2.930

Øboca
mm
410

Øtuberies
mm
125

Pes
Kg
150
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El rendiment d’aquesta part de la instal.lació és de:
% Reducció DBO5
35 %

% Reducció de sòlids en suspensió
90 %

Per tal d’augmentar el rendiment s’hi afegeix un filtre biològic en que l’aigua
accedeix a l’interior de l’equip a través d’unes tuberies de repartiment que
distribueixen el cabal sobre el filtre. Aquest filtre està format per un farciment plàstic
d’alt rendiment on s’instal·len els microorganismes aerobis que son els encarregats
de degradar la matèria orgànica que aporta l’aigua.

El rendiment del fitre biològic és el següent:
% Reducció DBO5
90 %

% Reducció de sòlids en suspensió
90 %

Els paràmetres de disseny empleats per al càlcul de la instal.lació van ser els
següents:

Consum aigua
l/hab/dia
200

Aportació DBO5
g/hab/dia
35

Aportament sòlids en suspensió
G/hab/dia
90

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.
9.11. ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
Actualment l’accés a la finca es fa per un camí rural pavimentat d’una amplada
inferior a 3,5 metres que enllaça perpendicularment amb la carretera N-340.
El Pla Especial vigent preveia que abans de la concessió de la llicència d’obres per
a la construcció de l’hivernacle de celebracions s’hauria de garantir l’accessibilitat al
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recinte mitjançant la previsió d’una zona d’aparcament integrada, el condicionament
d’una amplada no inferior a 6 metres del camí d’accés i la formalització d’un enllaç
adequat des de la carretera N-340, el qual havia de ser informat favorablement pel
Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras.
Amb la incorporació de la finca situada entre la carretera i el Tancat a l’àmbit de
planejament, es planteja l’oportunitat de rectificar el traçat del camí públic d’entrada i
generar un enllaç adequat amb la carretera N-340.
Així, en el present document es planteja eliminar el traçat del camí públic existent,
de 3 m i amb doble corba de 90º i substituir-lo per un traçat recte de 6 m d’entrada
des de la carretera.
L’enllaç i el tram del camí ja han estat duts a terme, tot i que actualment discorren
per sòl privat; amb l’execució del present Pla passaran a ser sòl públic.
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, quedant per tant garantit el
compliment de les condicions establertes pel Ministerio de Fomento i alliberant els
camins públics dels requisits d’accessibilitat que es formulaven en aquell instrument,
atès que la circulació es podrà fer per l’interior de la finca. Aquest enllaç es
configura d’acord amb el que s’indica al plànol O.05.
En qualsevol cas, i pel que fa a la mobilitat sostenible, el Pla Especial no modifica
les determinacions del planejament vigent quant a la mobilitat. L’arranjament de
l’accés i el nou àmbit d’entrada i aparcament permetran millorar substancialment les
condicions del camí públic i adaptar-lo al trànsit generat pel Tancat de Codorniu,
l’impacte del qual sobre la xarxa viària és, per altra banda, irrellevant.
9.12. INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Atesa l’orografia plana i la configuració de la parcel·la plantejada pel Pla, on hi
predominen els espais oberts i les comunicacions a peu pla, l’adaptació a les
persones amb discapacitat ha de ser senzilla i es basarà en l’adopció de les
mesures oportunes, dintre dels projectes, en el disseny dels espais interiors i
exteriors.
Els projectes que desenvolupin el present Pla especial s’atendran al que estableixen
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva
inclusió social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i la
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
9.13. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
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. En qualsevol cas, les noves edificacions
s’hauran de construir tenint en compte la legislació existent en la matèria, en concret
la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, el Reial Decret 1513/2005, de 16 de
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desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 en el referent a l’avaluació i
gestió del soroll ambiental, i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es
desenvolupa la Llei 37/2003, en el referent a zonificació acústica, objectius de
qualitat i baixes emissions; i respectaran els valors límit d’acord amb la zonificació
acústica descrita anteriorment.
9.14. SEGURETAT INDUSTRIAL
Pel que fa al compliment de la Llei 9/2014, de seguretat industrial dels establiments,
instal·lacions i productes, no hi ha constància que en l’àmbit del Pla Especial ni en
les seves rodalies hi hagi instal·lacions objecte d’aquesta legislació. La N-340
tampoc està identificada entre les carreteres amb flux de transport de mercaderia
perillosa pel Mapa de Protecció Civil de Catalunya.
9.15. SERVITUDS DE COSTES
El Pla Especial no afecta la zona de domini públic marítimo-terrestre ni a les
servituds de protecció, tránsit i accés al mar establertes per la Llei 22/1988, de 28
de juliol, de Costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig.
D’acord amb l’artícle 30, una part del Pla Especial sí que es troba dins de la zona
d’influència:
Capítulo IV
Zona de influencia
Artículo 30
1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona,
cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será
como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar,
respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a
través de los siguientes criterios:
a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de
suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el
estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.
b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación
urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación
pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para
urbanizar en el término municipal respectivo.
2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la
realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la
previa obtención de la autorización de vertido correspondiente.
El present Pla Especial no preveu la implantació de noves edificacions en la zona
d’influència de 500 metres respecte al límit interior de la ribera del mar. Tal i com es
grafia als plànols O-01 i O-02, totes les noves edificacions es situen fora d’aquesta
franja. En qualsevol cas els criteris d’ordenació inclús més enllà d’aquesta franja
preveuen la implantació de peces fragmentades, de poca alçada i al ser sòl no
urbanitzable s’atribueix un índex d’edificabilitat molt menor que al del sòl
urbanitzable, de tal manera que aquestes edificacions en cap cas configuren
pantalles arquitectòniques. A més, el Pla no afecta als accessos existents a la
platja.
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10.

Sistema d’actuació

Es delimita un únic àmbit de gestió coincident amb l’àmbit de la Modificació Puntual
de Pla Especial urbanístic.
No és necessari cap tipus de reparcel·lació ni de cessió urbanística.
No és necessària cap tipus d’obra d’urbanització, tret de les obres d’urbanització
interiors a la finca que seran objecte dels corresponents projectes i les obres
d’accessibilitat descrites en el punt 9.10 i al plànol O.05.
Es disposa una única etapa d’execució, possibilitant-se el seu endegament per
fases.

Alcanar, maig de 2019

Enric Batlle i Joan Roig, arquitectes

ENRIC
BATLLE
DURANY /
num:1130
6-9

Digitally signed by ENRIC
BATLLE DURANY / num:11306-9
DN: c=ES, st=Barcelona,
o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col.legiat, title=Arquitecte,
sn=BATLLE DURANY,
givenName=ENRIC,
serialNumber=37729833N,
cn=ENRIC BATLLE DURANY /
num:11306-9,
email=batlleiroig@batlleiroig.co
m
Date: 2019.06.28 14:07:07
+02'00'

JUAN ROIG
DURAN /
num:1135
5-7

Digitally signed by JUAN ROIG
DURAN / num:11355-7
DN: c=ES, st=Barcelona,
o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col.legiat, title=Arquitecte,
sn=ROIG DURAN,
givenName=JUAN,
serialNumber=38050916S,
cn=JUAN ROIG DURAN /
num:11355-7,
email=batlleiroig@batlleiroig.co
m
Date: 2019.06.28 14:07:36 +02'00'

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL “TANCAT DE CODORNIU”
GENER 2019

26

B.- NORMATIVA
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La següent normativa manté les determinacions del Pla Especial vigent, introduint-hi
les modificacions explicades en la memòria, i per tant passa a substituir la normativa
del Pla Especial vigent:
Art. 1.

Objecte d’aquest Pla Especial urbanístic

Aquest Pla Especial urbanístic té per objecte l’ordenació del recinte del “Tancat de
Codorniu” al terme municipal d’Alcanar.

Art. 2.

Àmbit del Pla Especial urbanístic

1.

L’àmbit objecte de planejament es correspon amb la finca coneguda com el
“Tancat de Codorniu” d’Alcanar.

2.

Aquest àmbit queda delimitat als plànols corresponents.

Art. 3.

Article 3. Marc Legal

1.

Aquest Pla Especial urbanístic es formula d’acord amb l’establert al article
67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, en la seva redacció vigent.

2.

En tot allò que no estigui previst expressament en aquest Pla Especial
urbanístic, seran d’aplicació les determinacions establertes en el vigent Pla
General d’ordenació d’Alcanar i en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Art. 4.

Contingut

Aquest Pla s’integra dels documents següents:
A.- Memòria
B.- Normes Urbanístiques
C.- Estudi econòmic-financer i pla d’etapes
D.- Plànols
E.- Informe Mediambiental i estudi d’impacte paisatgístic.
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Art. 5.

Vigència

Aquest instrument, atès que és una disposició administrativa de caràcter general,
conforme al Text Refós de la Llei d’Urbanisme, té vigència indefinida i serà executiu
a partir de la reglamentària publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial
de la Generalitat i de les seves normes urbanístiques. Les determinacions d’aquest
instrument obligaran tant als particulars com a l’Administració pública, de
conformitat amb la Legislació Urbanística vigent.
Art. 6.

Modificacions

1.

Es podrà modificar aquest Pla Especial urbanístic en els supòsits que
estableix la Legislació Urbanística vigent.

2.

Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que aquest Pla
i es tramitaran seguint les mateixes disposicions que regeixen la seva
formulació.

Art. 7.

Interpretació

1.

Les determinacions d’aquest Pla i, concretament, aquesta Normativa,
s’interpretaran en base a aquells criteris que, partint del sentit propi de les
seves paraules en relació amb el context i els antecedents històrics i
legislatius, tinguin en compte, principalment, el seu esperit i finalitat, així
com la realitat social del moment en que han de ser aplicades.

2.

En el cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent
escala, s’estarà al que consti en els plànols de major detall.

3.

Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions
d’aquest Pla en els seus diferents documents, es considerarà vàlida
aquella que impliqui més beneficis per a l’interès públic.

Art. 8.

Obligatorietat

Tant l’Administració i Organismes Públics com els particulars estan obligats a
complir les determinacions i disposicions d’aquest document i especialment,
aquesta Normativa.
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Art. 9.

Ordenació

1.

La finca s’ordena a partir de l’establiment de tres usos diferenciats:
-

Les plantacions agrícoles de cítrics.

-

Les àrees d’accés, camins i zones enjardinades.

-

Les diverses instal·lacions existents i proposades

2.

Es determinen les diverses zones que mantenen el seu ús agrícola amb
plantacions de cítrics de diverses espècies.

3.

Es determinen les diverses àrees d’accés, els camins necessaris i les
diferents zones enjardinades.

4.

Es determinen les àrees on s’ubiquen les diverses instal·lacions existents i
proposades. Aquestes es classifiquen en tres subàrees que delimiten la
ubicació de les noves instal·lacions :
-

A1 . Àrea on es pot ubicar l’hivernacle de celebracions

-

A2. Àrea on es poden ubicar els pavellons i la piscina descoberta

-

A3. Àrea on es poden ubicar les pistes esportives

Art. 10. Instal·lacions
1.

Es determina l’ocupació màxima de les diverses edificacions actuals o
proposades. L’ocupació màxima de totes les instal·lacions no superarà el
10% del total de la finca.

2.

La superfície pavimentada (incloent pista de tennis/pàdel) no superarà la
vuitena part de la superfície total de la finca, d’acord amb l’article 425.2.c
del PGOU.

3.

L’ocupació de les instal·lacions es determina amb un àmbit d’ubicació i
amb una superfície màxima al plànol O.02.

4.

Es determinen les condicions d’edificació de les diverses instal·lacions.
Les següents instal·lacions es consideren edificacions existents i a
regularitzar a conservar i/o restaurar i tenen un sostre assignat:
-

Edifici principal “Tancat de Codorniu”

-

Torre de l’Aigua

-

Edificis de magatzem i serveis hotel

-

Pèrgola del restaurant

-

Edifici de la bassa de rec (galliners/etc.)

-

Instal·lacions

Mentre que l’edifici següent s’enderrocarà:
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-

Edifici finca annexa

Addicionalment, i fins a esgotar el sostre i ocupació globals adjudicats a
l’àmbit del Pla Especial, es podran fer les edificacions següents:
-

Pavellons dels tarongers

-

Hivernacle de celebracions

Altres instal·lacions de lleure:

5.

-

Piscines exteriors

-

Piscina dels tarongers

-

Pista de tennis o pàdel

A continuació es determina el tractament específic que tindrà cadascun
dels cossos existents:
-

-

-

Edifici principal “Tancat de Codorniu”
-

Edifici principal existent ja restaurat amb alguns cossos annexes.

-

Planta baixa i dues plantes pis

-

Ocupació: 825 m²

-

Sostre: 1.209 m²

-

Ús: hotel

-

Edifici a mantenir i conservar. Es podran fer intervencions
respectuoses amb l’arquitectura original de l’edifici.

Bugaderia annexa a l’edifici principal
-

Edifici existent.

-

Planta baixa

-

Ocupació: 86 m²

-

Sostre: 86 m²

-

Ús: serveis hotel

-

Edifici a mantenir.

Torre de l’aigua
-

Edifici existent amb torre pendent de restauració

-

Planta baixa i torre

-

Ocupació: 91 m²

-

Sostre: 151 m²

-

Ús: gestió de l’aigua i ús hoteler
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-

-

-

-

-

Edifici a mantenir i restaurar. Es podrà restaurar amb la possibilitat
d’ubicar una habitació a la part superior de l’edificació, amb accés
des de la torre. Es conservarà i restaurarà la torre respectant el
seu aspecte original.

Pèrgola-restaurant i serveis
-

Edifici existent per a ús de restaurant

-

Planta baixa

-

Ocupació: 766 m²

-

Sostre: 730 m²

-

Ús: sala de restaurant

-

Edifici a regularitzar

Annex Torre de l’Aigua
-

Edifici existent adequat com a habitacions

-

Planta baixa

-

Ocupació: 281 m²

-

Sostre: 281 m²

-

Ús: hotel

-

Alçada : 3 metres

-

Edifici a regularitzar

Edifici finca annexa
-

Edifici existent

-

Planta baixa i pis

-

Ocupació: 50 m²

-

Sostre: 100 m²

-

Edifici a enderrocar. Mentre no s’enderroqui, es considerarà que
l’edifici està consumint l’ocupació i sostre indicats anteriorment, i
es restaran de l’hivernacle de celebracions que es pot ubicar en
aquesta àrea.

Edifici de la bassa de rec
-

Edifici existent a la cantonada de la bassa de rec.

-

Ocupació: 60 m²

-

Sostre: 60 m²

-

Ús: hotel
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-

6.

Edifici d’accés
-

Edifici existent a la finca d’entrada.

-

Ocupació: 5 m²

-

Sostre: 5 m²

-

Ús: control d’accés

-

Edifici a mantenir

A continuació es defineixen les noves edificacions que es poden realitzar:
-

-

-

7.

Edifici a regularitzar

Pavellons dels tarongers
-

Noves edificacions als camps de tarongers. Planta baixa i pis amb
una alçada màxima de 6 metres. Es podran ubicar a l’àrea
delimitada dintre de la tanca.

-

Ús: hotel. En aquests pavellons s’hi podran implantar habitacions,
així com altres serveis de l’hotel

-

Noves edificacions. Seran de coberta plana i es podran integrar a
l’entorn amb espais semi exteriors. Els porxos i pèrgoles es
comptabilitzaran com a ocupació però no com a sostre.

Hivernacle de celebracions
-

Hivernacle de nova construcció a ubicar a l’àrea delimitada de la
finca annexa

-

Planta baixa i soterranis amb una alçada màxima de 5,5 metres
sobre rasant

-

Ús: hivernacle per banquets i actes i serveis annexes

-

Nova edificació. Serà de vidre i fusta amb l’estètica dels
hivernacles. La coberta serà de materials no reflectants, de color
teula o colors assimilables al de les cobertes de l’entorn agrícola
en el que es troba. 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.

Piscina dels tarongers
-

Piscina exterior descoberta, 312 m². La seva ubicació en els
plànols és indicativa, i es podrà situar a tota l’àrea delimitada en
els plànols dintre de la tanca.

-

Ús: piscina descoberta, serveis d’aigua.

El conjunt d’edificacions noves i les que es mantenen no superaran
l’ocupació màxima de 4.478 m² i el sostre màxim de 5.757 m² atorgats a tot
l’àmbit del Pla Especial.
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8.

A continuació es defineixen altres instal·lacions complementàries
descobertes que es poden realitzar, que computaran als efectes de l’article
425.2.c del PGOU:
-

Pista de tennis o pàdel descoberta 400m²

Art. 11. Tipus d’edificacions
D’acord amb el 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 (veure imatges estudi paisatgístic). 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 serà de 6 m, 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 la seva
protecció.

f)

Es minimitzaran les superfícies pavimentades en els entorns de les
edificacions.

Art. 12. Nombre d’habitacions
1.

El nombre total d’habitacions és de 29.

2.

Algunes de les habitacions disposen de diverses estances i d’espais
exteriors, podent-se desdoblar en dos en cas que sigui necessari.

Art. 13. Patrimoni cultural
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, s’aturaran les obres en els punts afectat i no
es podran continuar fins a la seva completa excavació, documentació i si escau
recuperació.
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Art. 14. Ús
1.

Es determina el destí d’establiment hoteler pel “Tancat de Codorniu”.
S’admeten els usos complementaris de bar, restaurant, spa, saló de ball i
de banquets, esportiu i aparcament.

2.

Es manté l’ús d’explotació agrícola pel conjunt de la finca.

Art. 15. Ordenança mediambiental
1.

Els projectes d’urbanització i edificació que executin les previsions del
present Pla s’ajustaran a les determinacions de les mesures correctores
establertes pel Document Ambiental, així com les determinacions referents
als criteris de prevenció de la contaminació lumínica i acústica derivats de
l’informe del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i
Lumínica. Aquestes previsions s’adjunten com a annex a aquesta
normativa urbanística. Així mateix, s’haurà de complir el Codi Tècnic
d’Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i el
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Art. 16. Àmbit de gestió i sistema d’actuació
1.

Es delimita un únic àmbit de gestió coincident amb l’àmbit del Pla Especial
urbanístic.

2.

Mitjançant l’instrument jurídic adequat, el propietari haurà de cedir a
l’Ajuntament la franja de 6 m ocupada pel nou vial i l’enllaç amb la
carretera, i el traçat actual del camí passarà a ser finca privada.

3.

Simultàniament a aquesta modificació de la propietat caldrà inscriure al
registre de la propietat una servitud de pas en favor de la finca veïna
(referència cadastral 43004A010000210000GP) per a la utilització de
l’accés existent.

4.

No podrà realitzar-se cap tipus de reparcel·lació o de divisió de la finca.

5.

Es disposa una única etapa d’execució, possibilitant-se el seu endegament
per fases amb un termini màxim de 10 anys.

Art. 17. Desenvolupament d’aquest document
Aquest document té el suficient grau de detall en les seves especificacions per tal
de permetre la seva execució directa, sense la necessitat de posteriors instruments
de planejament derivat.
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ANNEX NORMES URBANÍSTIQUES. ORDENANÇA MEDIAMBIENTAL
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Es reprodueixen a continuació les mesures compensatòries establertes a l’apartat
6.2 del Document Ambiental Estratègic així com les determinacions referents als
criteris de prevenció de la contaminació lumínica i acústica derivats de l’informe del
Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica i que són
d’obligat compliment, segons el que estableix l’article 15 de la normativa.
MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA
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
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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.
MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PROPOSADES
Mesures referents al tractament de les aigües, subterrànies, l’abastiment i el
sanejament
•

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
vessaments.

•

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.
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•

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.

Mesures referents a l’augment del consum energètic pels usos previstos
•

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.

•

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.

Mesures en relació a l’alteració de la topografia i moviments de terres
•

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.
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•

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 .

Mesures en relació a l’impacte acústics derivat de les noves activitats i la nova
mobilitat
•

Caldrà garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica establerts
al Mapa de capacitat acústica d’Alcanar al conjunt de l’àmbit del pla. Així
com assegurar el compliment dels objectius de qualitat acústica als
receptors sensibles propers al recinte, sobretot als usos associats a aquest
susceptibles de generar soroll (hivernacle de celebracions i pistes
esportives), d’acord amb el Mapa de capacitat acústica municipal aprovat.

•

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.

Mesures referents a la contaminació lumínica
•

Adaptar les instal·lacions d’enllumenat exterior existents als requeriments
de la zona protecció lluminosa alta segons els textos normatius vigents en
el moment del seu desenvolupament.

•

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.
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El document final haurà de definir els elements d’enllumenat
exterior i les seves característiques, per tal que l’administració
competent les pugui avaluar. El contingut ha concretar és
l’especificat a l’Annex 1 del Decret 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 la tipologia de làmpades i al percentatge
màxim de flux.


Mesures en relació a l’impacte paisatgístic de les noves instal·lacions
•

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 .

•

Es reforçarà la franja de vegetació existent, i es generaran 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).

•

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, potenciant la utilització d’espècies
autòctones i,
en tot cas, evitant
les espècies
amb demostrat
comportament invasor, especialment quan les àrees a enjardinar limitin
amb àmbits naturals.

•

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.

Mesures en relació a l’afectació d’elements d’interès patrimonial
•

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

Mesures en relació a l’augment de generació de residus
•

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.

Mesures en relació a l’augment de generació de residus en la construcció
•

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
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minimitzar els impactes associats a la generació de residus de la
construcció.
Mesures referents als efectes derivats del canvi climàtic
•

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.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL “TANCAT DE CODORNIU”
GENER 2019

42

C.- ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER I PLA D’ETAPES
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1.

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

1.1.

Introducció

El present estudi de viabilitat està basat en l’experiència del Tancat de Codorniu,
des de la seva obertura l’any 2002 fins al dia d’avui. Així doncs, parteix d´una visió
empresarial objectiva a l’hora de preveure totes les dades econòmiques bàsiques
necessàries com l’ocupació , demanda del servei de celebracions i preus de venda i
costos respectius. L’avaluació inclou la demanda que la propietat ha detectat que
existeix de l’ús de l´hivernacle de celebracions, que a dia d’avui no es pot satisfer i
que podria cobrir-se si s’executen les previsions del present Pla Especial.
1.2.

Inversió

La inversió en obres de construcció s’estima en les xifres següents:
Rehabilitació de la Torre de l’Aigua

140 m²

x

500 €/m²

70.000 €

Pavelló dels tarongers I

405 m²

x 1.200 €/m²

480.000 €

Pavelló dels tarongers II

405 m²

x 1.200 €/m²

480.000 €

Pavelló dels tarongers III

405 m²

x 1.200 €/m²

480.000 €

Piscina dels tarongers

312 m²

x

270.000 €

852 €/m²

Hivernacle de celebracions

480.000 €

Serveis generals

120.000 €

Arranjament finca annexa

60.000 €

Pista de tennis / pàdel

30.000 €

Arranjament general zones agrícoles i enjardinades

30.000 €

TOTAL
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1.3.

Avaluació econòmica global

D’acord amb això, el resum de l’avaluació econòmica de la inversió és el següent:
Descripció de les obres

TIR

VAN

Inversió

Rehabilitació de la Torre de l´aigua

31,60 %

202.427,31

70.000,00

Pavelló dels Tarongers I

11,41 %

368.890,42

480.000,00

Pavelló dels Tarongers II

11,41 %

368.890,42

480.000,00

Pavelló dels Tarongers III

11,41 %

368.890,42

480.000,00

-15,07 %

-175.959,23

270.000,00

40,42 %

2.280.925,60

660.000,00

7,11 %

13.289,94

30.000,00

-30.000,00

30.000,00

Piscina dels tarongers
Hivernacle de celebracions, serveis generals i
rehabilitació finca annexa
Pista de tennis
Arranjament zones agrícoles i enjardinades
Total

14,04 %

3.397.354,88 2.500.000,00

Així doncs, la TIR equival al 14,04% (897.354,88 €)
1.4.

Avaluació econòmica desglossada

S’analitza a continuació la TIR de cada construcció:
Rehabilitació de la Torre de l’aigua:
Inversió: 70.000,00 €
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

30.000,00

31.500,00

33.075,00

34.728,75

36.465,18

38.288,44

40.202,86

42.213,01

44.323,66

46.539,84

Despeses

9.000,00

9.180,00

9.455,40

9.739,06

10.128,62

10.533,77

10.955,12

11.393,33

11.962,99

12.561,14

Flux caixa

21.000,00

22.320,00

23.619,60

24.989,69

26.336,56

27.754,67

29.247,74

30.819,68

32.360,67

33.978,70

TIR: 31,60%
VAN: 202.427,31 €
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Pavelló dels Tarongers I:
Inversió: 480.000,00 €
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

90.000,00

91.800,00

93.636,00

95.508,72

97.418,89 100.341,46 103.351,71 106.452,26 109.645,82 114.031,66

Despeses

14.000,00

14.280,00

14.565,60

14.856,91

15.154,05

15.457,13

15.766,27

16.081,60

16.403,23

16.731,30

Flux caixa

76.000,00

77.520,00

79.070,40

80.651,81

82.264,84

84.884,33

87.585,43

90.370,66

93.242,59

97.300,36

TIR: 11,41%
VAN: 368.890,42 €
Pavelló dels Tarongers II:
Inversió: 480.000,00 €
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

90.000,00

91.800,00

93.636,00

95.508,72

97.418,89 100.341,46 103.351,71 106.452,26 109.645,82 114.031,66

Despeses

14.000,00

14.280,00

14.565,60

14.856,91

15.154,05

15.457,13

15.766,27

16.081,60

16.403,23

16.731,30

Flux caixa

76.000,00

77.520,00

79.070,40

80.651,81

82.264,84

84.884,33

87.585,43

90.370,66

93.242,59

97.300,36

TIR: 11,41%
VAN: 368.890,42 €
Pavelló dels Tarongers III:
Inversió: 480.000,00 €
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

90.000,00

91.800,00

93.636,00

95.508,72

97.418,89 100.341,46 103.351,71 106.452,26 109.645,82 114.031,66

Despeses

14.000,00

14.280,00

14.565,60

14.856,91

15.154,05

15.457,13

15.766,27

16.081,60

16.403,23

16.731,30

Flux caixa

76.000,00

77.520,00

79.070,40

80.651,81

82.264,84

84.884,33

87.585,43

90.370,66

93.242,59

97.300,36

TIR: 11,41%
VAN: 368.890,42 €
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Piscina dels tarongers:
Inversió: 270.000,00 €
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

11.500,00

12.730,00 13.984,60 14.264,29 14.549,58 14.840,57 15.137,38 15.440,13 15.748,93 16.063,91

Despeses

4.800,00

4.848,00

4.896,48

4.945,44

4.994,90

5.044,85

Flux caixa

6.700,00

7.882,00

9.088,12

9.318,85

9.554,68

9.795,72 10.042,08 10.293,88 10.551,22 10.814,22

5.095,30

5.146,25

5.197,71

5.249,69

TIR: -15,07%
VAN: -175.959,23 €

Hivernacle de celebracions, serveis generals i rehabilitació de finca annexa:
Inversió:
Hivernacle de celebracions:
Serveis generals:
Rehabilitació finca annexa:
Total:

480.000,00 €
120.000,00 €
60.000,00 €
660.000,00 €

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

1.152.000,00

1.198.080,00

1.246.003,20

1.295.843,33

1.347.677,06

1.401.584,14

1.457.647,51

1.515.953,41

1.576.591,55

1.639.655,21

Despeses

939.760,00

958.555,20

977.726,30

997.280,83

1.017.226,45

1.037.570,98

1.058.322,40

1.079.488,84

1.101.078,62

1.123.100,19

Flux caixa

212.240,00

239.524,80

268.276,90

298.562,50

330.450,61

364.013,17

399.325,11

436.464,57

475.512,93

516.555,02

TIR: 40,42%
VAN: 2.280.925,60€

Pista de tennis:
Inversió: 30.000,00 €
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Ingressos

6.000,00

6.120,00 6.181,20 6.243,01 6.305,44 6.368,50 6.432,18 6.496,50 6.561,47 6.627,08

Despeses

2.000,00

2.001,01 2.002,02 2.003,03 2.004,04 2.005,05 2.006,06 2.007,07 2.008,08 2.009,09

Flux caixa

4.000,00

4.118,99 4.179,18 4.239,98 4.301,40 4.363,45 4.426,12 4.489,43 4.553,39 4.617,99

TIR: 7,11%
VAN: 13.289,94 €
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1.5. Conclusió
Un cop analitzades cada una de les inversions en cada obra de construcció del Pla
Especial s’arriba a la conclusió que el projecte és viable, atès que té una TIR del
conjunt global de les construccions del 14,04%, que a més també és positiva a nivell
de cadascuna de les construccions individualment, exceptuant la piscina
descoberta, on no s’ha inclòs l’increment dels ingressos en l’activitat de l’edifici
actual. Com es pot veure, les TIR més baixes d’alguns dels edificis es compensen
sobradament amb les de les instal·lacions principals. En aquest sentit, cal
considerar que addicionalment existirà un impacte econòmic positiu en el rendiment
del conjunt del negoci per la construcció de les instal·lacions que no tenen un
rendiment positiu per elles mateixes, atès que en incorporar nous serveis (pista de
tennis, piscina descoberta), s’incrementaran els clients potencials, cosa que
repercutirà en un increment dels ingressos.
2.

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONOMICA

Totes les actuacions d’inversió que es plantegen en el Pla Especial Tancat de
Codorniu es produeixen en propietat privada, i per tant no se’n deriva cap càrrega
per les finances publiques. No es requereix la implantació de noves infraestructures
i serveis públics, i en conseqüència tampoc manteniment dels mateixos.
Per la banda dels ingressos, la implantació de les instal·lacions previstes suposarà
nous ingressos directes per a la hisenda municipal, com poden ser:
-

Impost de bens immobles
Impostos i taxes sobre la construcció (llicència d´obres)

A banda d’això, hi pot haver repercussions positives indirectes, com la dinamització
econòmica que pot suposar l’existència d’una instal·lació de servei al municipi
disponible per als ciutadans per a convencions, esdeveniments, etc, la creació de
nous llocs de treball, etc.
En conclusió, es considera econòmica i financerament sostenible, i no es preveu
que se´n derivin conseqüències que en el futur puguin afectar negativament a l´
hisenda municipal .
3.

PLA D’ETAPES

Es disposa una única etapa d’execució, possibilitant-se el seu endegament per
fases.
El termini d’execució de la totalitat de les obres previstes és de 10 anys.
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D.- NOTES SIMPLES DE LES FINQUES
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E.- PLÀNOLS
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Llistat plànols
INFORMACIÓ
I.01
I.02
I.03
I.04
I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
I.11
I.12-A
I.12-B
I.12-C
I.12-D
I.12-E
I.12-F
I.12-G
I.12-H
I.12-I
I.13-A
I.13-B
I.14
I.15
I.16

Situació
Emplaçament
Fotoplà de l’emplaçament
Àmbit de planejament
Pla General d’Ordenació d’Alcanar
Pla director urbanístic del sistema costaner.
Informació. Règim urbanístic del sòl
Pla director urbanístic del sistema costaner
Ordenació. Règim urbanístic del sòl
Servituds de costes.
Topogràfic
Estructura de la propietat
Fotoplà. Finca tancat de Codorniu
Reportatge fotogràfic. Vistes aèries
Reportatge fotogràfic. Accés hotel
Reportatge fotogràfic. Paisatge rural
Reportatge fotogràfic. Exteriors de l’hotel
Reportatge fotogràfic. Entrada a la casa
Reportatge fotogràfic. Hotel per dintre
Reportatge fotogràfic. Comparativa
Reportatge fotogràfic. Referències edicles.
Reportatge fotogràfic. Altres construccions en l’entorn.
Plànols hotel. Plantes
Plànols hotel. Alçats
Estat actual. Planta coberta
Instal·lacions actuals
Plantacions actuals

1/10000
1/2000
1/2000
1/10000
1/10000
1/10000
1/1000
1/10000
1/10000
1/2000
1/10000

1/500
1/200
1/10000
1/10000
1/10000

ORDENACIÓ
O.01
O.02
O.03.1
O.03.2
O.3.3
O.3.4
O.04
O.05
O.06

Imatge de la proposta
Planta coberta
Ordenació i zonificació de les edificacions
Tipus d’edificacions.
Pavellons dels tarongers i edifici bassa de rec
Tipus d’edificacions.
Torre de l’aigua
Tipus d’edificacions
Hivernacle de celebracions
Tipus d’edificacions
Annex torre de l’aigua i pèrgola restaurant i serveis
Plantacions proposades
Configuració de l’accés
Fotomuntatge de la proposta
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1/250 1/100
1/250
1/250
1/1000
1/500
1/2000
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F. INFORME MEDIAMBIENTAL I ESTUDI PAISATGÍSTIC
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
”TANCAT DE CODORNIU”
JUNY DE 2019

INFORME MEDIAMBIENTAL
1. Objecte del document
2. Descripció del projecte
3. Descripció del medi físic
3.1 Àmbit territorial
3.1.1 Situació geogràfica
3.1.2 Climatologia
3.1.3 Geologia
3.1.4 Hidrografia
3.1.5 Hidrogeologia
3.1.6 Vegetació i paisatge
3.1.7 Usos del sòl: activitat agrícola
3.1.8 Situació mediambiental
3.2 Àmbit del ‘Tancat de Codorniu’
3.2.1 Emplaçament
3.2.2 Topografia
3.2.3 Hidrologia
3.2.4 Vegetació
3.2.5 Activitat agrícola
3.2.6 Tanca perimetral
3.2.7 Establiment hoteler
3.2.8 Infraestructures i serveis
4. Descripció de la Proposta
4.1. L’ordenació de la finca
4.2. L’activitat agrícola
4.3. Les noves instal·lacions plantejades
4.5. Ocupació
4.6. Sostre
4.7. Nombre d’habitacions
4.8. Tipus edificacions
4.9. Tractament aigua potable i aigües residuals
5. Justificació de la ordenació
5.1. Criteris arquitectònics
5.2. Criteris paisatgístics
5.3. Avaluació de l’impacte visual
6. Justificació ambiental
7. Avaluació dels efectes previsibles
8. Relació i valoració econòmica de les mesures previstes
9. Programa de vigilància ambiental
10. Documentació gràfica
Plànol situació
Plànol emplaçament
Vistes aèries
Plànol estat actual. Planta coberta
Plànol proposta. Planta coberta
Imatges entrada a la casa
Imatges paisatge rural
Imatges exteriors hotel
Imatges de referència. Edicles
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT
El present document té per objecte l’estudi mediambiental de la Modificació Puntual de Pla
Especial urbanístic referent a l’ordenació del recinte del ‘Tancat de Codorniu’, emplaçat al
terme municipal d’Alcanar a la comarca del Montsià, Tarragonès.
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I CRITERIS D’ACTUACIÓ
La Modificació Puntual de Pla Especial contempla l’ordenació del recinte del ‘Tancat de
2

Codorniu’. Es tracta d’un establiment hoteler emplaçat en una finca agrícola de 45.265 m de
superfície. La finca es situa en una zona agrícola del municipi d’Alcanar, entre la carretera N340, el riu de la Sénia i el mar.
La determinació de la Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic es basa en els següents
criteris:
-

La consideració de l’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, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 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.
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-

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.

3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC
3.1.

ÀMBIT TERRITORIAL

3.1.1. Situació geogràfica
El Tancat de Codorniu es situa al municipi d’Alcanar a la comarca del Montsià. Es tracta de la
comarca més meridional de Catalunya, que s’estén des dels Ports de Beseit fins a la plana del
delta de l’Ebre fins a la Mediterrània. Presenta unes característiques geogràfiques molt
variades, amb poblacions de muntanya, de plana i de la peculiar zona del delta.

El límit comarcal es situa: al sud pel riu de la Sénia, a l’oest pels ports de Beseit com a
estribacions del Sistema Ibèric, a l’est per la costa des de les Cases d’Alcanar i Sant Carles de
la Ràpita fins la desembocadura del riu Ebre, i al nord per la comarca del Baix Ebre.
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El riu Ebre és la delimitació natural entre les comarques del Montsià i Baix Ebre. En la comarca
del Montsià la cadena pre-litoral catalana enllaça amb el sistema ibèric i amb els aiguamolls del
delta de L’Ebre.
Pel que fa al municipi d’Alcanar, aquest s’emplaça 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
2

Valenciana i Catalunya. La seva extensió és de 39,19 km . El relleu més important del municipi
d’Alcanar està constituït pel massís del Montsià, com a prolongació de la serralada litoral
catalana que travessa tota la costa de Nord a Sud. Aquesta presenta unes vessants molt
pronunciades i força erosionades, amb altura de fins a 762 m.
El terme d’Alcanar es divideix en dos nuclis de població. El principal teixit urbà és Alcanar,
situat a la zona d’interior i al costat del riu de la Sénia. L’altre nucli, de caràcter pescador, és les
Cases d’Alcanar que es situa al litoral, al mig de la línia de costa del municipi (a la Badia dels
Alfacs).
3.1.2. Climatologia
El clima de les Terres de l’Ebre és molt divers, es donen les característiques del clima
mediterrani a la part més meridional per la influència del mar. Pel que fa a la zona de la vall de
l’Ebre i la depressió de l’Ebre es donen unes condicions climàtiques marcadament continentals.
La climatologia de la comarca és de caràcter temperat amb hiverns suaus i estius càlids. Amb
temperatura mitjana anual de 17ºC, a excepció dels Port de Beseit que descendeix fins a 12ºC.
Els mesos més calorosos són juliol i agost amb temperatures mitjanes de 24ºC, i el més fred és
el de gener amb temperatures de 12ºC a la costa i al Delta, i de 9ºC a l’interior.
La mitjana pluviomètrica anual de la majoria de la comarca és de 700mm distribuïts de forma
desigual en el temps: els mesos de juliol i agost són força secs i en canvi les pluges es
concentren a la tardor. Un percentatge important de la pluviometria anual es de caràcter
torrencial i en temps molt limitat. Aquesta irregularitat afecta el paisatge, que queda modificat
en poques hores (sobretot a la zona del delta) i afecta la xarxa de drenatges i la conca
hidrogràfica del riu queda perjudicada.
El vent és un factor climatològic determinant, a l’hivern arriben vents de component N-NO o
tramuntana que poden arribar fins a 100 km/h. Normalment bufen en forma de ràfegues durant
3 i 4 dies consecutius, el seu efecte devastador en l’agricultura és important. A conseqüència
de l’efecte del vent es dona una alta evaporació de la humitat del sòl i evapotranspiració de la
vegetació que resseca l’ambient i afecta l’agricultura.
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3.1.3. Geologia
La geologia de la comarca ve marcada per les grans unitats de relleu d’on afloren materials
geològics en general tots d’origen sedimentari, com ara roques calcaries, margues, aglomerats,
graves sorres i llims...
Els llims i les sorres al·luvials es situen en les planes fluvials a banda i banda del riu Ebre. Es
tracta de materials dipositats en les diverses avingudes del riu, que cobreixen sediments antics.
Aquests es troben sense consolidar i donen lloc als sòls fèrtils de les ribes del riu i les platges
fluvials.
3.1.4. Hidrografia
La zona hidrogràfica de la comarca del Montsià es troba marcada principalment per la conca
del riu Ebre en el seu marge dret, i una petita part corresponent al marge esquerre del riu de la
Sénia.

El recorregut del riu Ebre a Catalunya és d’uns 109 km, dels quals uns 35 km transcorren entre
les comarques del Montsià i Baix Ebre. Els dipòsits al·luvials portats pel riu van donar lloc a la
gran plana deltaica. L’espai deltaic és l’espai característic format a la desembocadura del riu
per les seves aportacions fluvials. Es tracta d’una península triangular de 320 km2, molt
planera i amb una punta que s’endinsa 25 km cap al mar des de la primitiva plataforma
costanera peninsular. Funciona com una planúria solcada per una extensa xarxa de canals,
amb llacunes i aiguamolls i vorejada per un seguit de sorrals i de platges litorals. Es
desenvolupa una elevada activitat agrícola, un cop dessecats els aiguamolls i vençuda la
salinització, degut a que els llims argiles i arenes que arrossega el riu constitueixen terres fèrtils
i molt aptes per al conreu.
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Els aiguamolls abunden a les zones baixes i prosperen a la desembocadura del riu, on les
barreres de sorra de les platges aïllen ambients que inicialment varen ser marins i ara són
tancats, i funcionen com a llacunes closes.
A la comarca, i en concret a la conca natural del riu Ebre, existeix una xarxa de construccions
hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l’aigua pels conreus de la comarca,
principalment cultius d’arròs al Delta.
3.1.5. Hidrogeologia
El territori es caracteritza per la seva gran permeabilitat, degut bàsicament a la naturalesa dels
materials geològics que el constitueixen. A les zones muntanyoses predominen calcàries, a les
planes els materials sedimentaris (graves) i fins la zona al·luvial al voltant del riu (sorres, graves
i llims). Les característiques del medi donen lloc a un sistema bàsicament drenant amb aqüífers
que busquen l’equilibri a partir de les infiltracions de les precipitacions i l’aigua que transcorre
per la llera del riu.
3.1.6. Vegetació i paisatge
Degut als condicionants físics i a la configuració geogràfica del territori es dóna una tipologia de
vegetació molt variada; als Ports es conserven alzinars, als indrets més elevats pi roig, a la
plana destaca la bosquina de llentiscle i margalló, i al delta creixen canyissars i jonqueres.
S’identifiquen diferents ecosistemes (muntanya, fluvials-aiguamolls i marins) que es
caracteritzen segons els hàbitats i la vegetació que comporten:
_Vegetació dels Ports: Gran diversitat d’espècies vegetals, a les cotes més altes es dóna la
presència de grans masses forestals on predomina el pi silvestre (Pinus sylvestris) i el pi negre
(Pinus nigra) amb vegetació arbustiva on destaca el boix (Buxus sempervirens) i el ginebró
(Juniperus communis). A més a més d’espècies com el faig, el teix, l’auró, el salze i el trèmol,
entre d’altres.
_El bosc de garriga: a les serres més baixes predomina una ample i densa massa forestal
dominada pel pi negre (Pinus nigra) acompanyats de formosos alzinars, on també es troben la
noguera, el serval, el grèvol i els garrigars, amb l’argilaga comú i marina, el margalló i les
carrasques, entre d’altres.
_El bosc de ribera: les lleres dels diferents rius disposen al llarg del curs fluvial de vegetació de
boscos de ribera de gran valor; tamarits, pollancres, boba, verns, oms, freixes, salzes, vímets,
canyes, canyissos, joncs, plantes herbàcies i lliris, entre d’altres.
Es tracta d’una tipologia de boscos que proporcionen un valor ecològic i paisatgístic afegit amb
variacions cromàtiques estacionals, especialment a la tardor i a la primavera.
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_La vegetació del delta: la diversitat de l’ecosistema deltaic el formen extenses zones de
vegetació en salobrars, platges, dunes, llacunes i el propi bosc de ribera. Predominen els
tamarius, els canyissars, els joncs i les salicòrnies (espècies halòfiles), però també es donen
d’altres com la palma marina, el limoniastre, el lliri de mar (espècie psamòfila), l’agram marí i el
borró, entre d’altres. A la zona del Delta de l’Ebre la vegetació originària ha quedat reduïda a
determinades zones a conseqüència de l’acció de l’home per a convertir els terrenys en camps
de cultiu. Es tracta d’una zona dominada pel paisatge agrícola, sobretot amb explotacions
d’arròs, cítrics i hortalisses.
Cal destacar que al llarg del temps, les pròpies condicions de l’entorn i l’acció de l’home han
contribuït a la progressiva desaparició de part de la vegetació original de la comarca, que s’ha
anat substituint per espais urbanitzats, paisatges agrícoles, o ha patit els efectes de la
ramaderia i explotació forestal, així com incendis forestals amb la conseqüent erosió del sòl.

3.1.7. Usos del sòl: activitat agrícola
El règim de pendents influencia en els usos del sòl i l’altimetria del terreny reflecteix de manera
molt directa el tipus d’activitat que es desenvolupa. El Montsià té un 73% de superfície plana o
amb un pendent de menys del 10%, i l’agricultura és l’activitat predominant.
Així doncs, a la zona nord de la comarca predominen conreus de secà com l’olivera, garrofers i
ametller, a la part muntanyosa apareixen alzines i vegetació arbustiva de la costa mediterrània.
Pel que fa al municipi d’Alcanar, la major part del terme s’estén de forma paral·lela entre la mar
i el massís del Montsià formant una llarga plana on han proliferat durant segles tot tipus de
cultius, tant de secà com de regadiu.
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A la zona de la costa els camps agrícoles han sigut majoritàriament de cultius d’hortalisses.
Aquests cultius, típics de la zona, han cedit terreny durant els últims anys com a conseqüència
de la baixa rendibilitat econòmica en front el taronger, que és el cultiu que predomina avui en
dia. Així doncs, l’Alcanar s’ha convertit en una potència explotadora de cítrics tant pel que fa a
la producció de plantes on hi destaquen associacions en cooperatives amb una forta tradició,
com la pròpia comercialització del fruit. Així doncs, amb la disposició de nous pous i extracció
més eficaç de l’aigua es van transformar els cultius tradicionals d’oliveres i garrofers en cultius
d’hortalisses i posteriorment en una extensa plana de cítrics.
3.1.8. Situació mediambiental
La configuració física del territori, amb la seva irregularitat geogràfica de relleu accidentat i la
diversitat d’estructures geològiques i geomorfològiques del litoral, presenten gran valor com a
riquesa natural. S’identifiquen gran varietat de paisatges; fagedes o rouredes, comunitats
pròpies del litoral, aiguamolls, boscos de ribera, conreus extensius, conreus intensius, màquies
i brolles, alzinars... que aporten diversitat d’hàbitats a la zona.
Així doncs, la variada fisonomia del terreny ofereix diversitat d’ecosistemes, on s’hi poden
trobar nombrosos hàbitats naturals que conjuntament amb els ecosistemes originats per
l’home, com arrossars i salines, constitueixen un paisatge únic de gran riquesa natural.

Fotografia 1: plana del Delta de l’Ebre

Un indicador de la riquesa natural i biodiversitat són els espais catalogats com a PEIN Pla
d’Espais d’Interès Natural que estableix unes determinacions necessàries per a la protecció
bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera necessari assegurar
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d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius
que posseeixen.
Cal destacar la importància del Delta de l’Ebre, catalogada com a PEIN i considerada la segona
zona humida més destacable i amb més importància ecològica de la Mediterrània Occidental,
amb valors botànics únics, i com a principal refugi d’aus de zones humides de Catalunya.
Pel que fa a les zones agrícoles, explotades d’una manera bastant extensiva, han permès la
persistència en bon estat de la fauna lligada als ecosistemes mediterranis i als conreus de
secà.
Les zones del litoral han patit en gran mesura el procés urbanitzador lligat al turisme, però
encara resten trams ben conservats, amb valors paisatgístics i naturals únics.
Les característiques climàtiques i geogràfiques d’aquestes comarques i la seva localització a la
conca mediterrània, per una banda confereixen al territori una notable diversitat, tant climàtica
com biològica, per altra banda, afavoreixen el patrimoni natural presenti un elevat grau de
vulnerabilitat davant l’activitat humana.
Els principals problemes mediambientals que presenten les comarques de l’Ebre es deriven de
la seva regressió demogràfica i de l’abandonament agrícola, factors que afavoreixen l’erosió,
els incendis...La disminució de l’activitat agrícola es tradueix en la pèrdua d’una de les funcions
més importants que actualment s’atribueixen al món rural, com ara la gestió del territori i
protecció del medi ambient, tant pel que fa a la seva explotació sostenible com a la seva
conservació.
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3.2. ÀMBIT DEL ‘TANCAT DE CODORNIU’

Fotografia 2: ‘Tancat de Codorniu’

3.2.1. Emplaçament
El tancat de Codorniu es troba a les planes properes al mar i al riu de la Sénia, dintre del terme
municipal d’Alcanar. L’accés a la finca es produeix 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.
3.2.2. Topografia
La finca es situa a la plana i per tant és de caràcter pla, amb 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 el 1%.
3.2.3. Hidrologia
En l’àmbit d’objecte d’aquesta Modificació Puntual de Pla Especial no existeix cap riera ni
torrentera. El desguàs natural de la finca es produeix cap al mar com a resultat de la pendent
existent.
La finca disposa de diversos elements d’aigua: per una banda de pous amb disponibilitat
d’aigua abundant, també existeixen les restes de dos antigues sínies, i una torre de l’aigua que
s’utilitzava per elevar l’aigua i obtenir més pressió. Des d’aquesta torre s’alimenta en l’actualitat
el sistema de reg de la finca.
En una de les cantonades de la finca existeix una gran bassa d’acumulació d’aigua per reg que
es troba en funcionament.
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3.2.4. Vegetació
Es tracta d’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.
3.2.5. Activitat agrícola
La finca disposa de més de 2.500 tarongers i altres espècies de cítrics en plena producció. La
superfície destinada a plantacions és en l’actualitat de 25.829 m². L’estat vital de les
plantacions és divers, disposa de camps de cítrics amb exemplars força desenvolupats i
d’altres amb plantacions més recents.
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.
La instal·lació de l’establiment de turisme rural s’ha fet mantenint les característiques agrícoles
de la finca i continuant amb la seva explotació. Es compatibilitza el turisme amb l’activitat
agrícola de la finca potenciant la gestió de l’explotació existent (millora de les plantacions,
aplicació de tècniques de cultius, tractament de plagues i malalties, reposició d’exemplars en
mal estat, sistema de reg per goteig amb aprofitament d’aigua de la bassa, torre de l’aigua,
xarxa de drenatges...)

Imatge 3: Torre de l’aigua
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Imatge 4: bassa de reg

Imatge 5: plantacions de tarongers
En el quadre següent s’avalua la superfície de la finca segons el seu destí actual:
Plantacions agrícoles de cítrics

25.829 m²

57,0%

Àrees d’accés, camins i zones enjardinades

17.279 m²

38,2%

Ocupació de les instal·lacions actuals

2.157 m²

4,8%

Total àmbit

45.265 m²

100,0%

3.2.6. Tanca perimetral
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 es tracta d’una
característica bastant inusual en aquest context rural.
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3.2.7. Establiment hoteler
L’establiment hoteler es troba obert al públic des del 2002 a partir de la rehabilitació de la masia
existent del segle XIX amb un total de 12 habitacions. La rehabilitació de la masia s’ha portat a
terme mantenint els valors arquitectònics de l’edificació original.
L’adequació de la finca per aquest ús es va fer a partir de consolidar una nova porta i un camí
d’accés fins a la casa, i a partir d’establir dos piscines en una esplanada de gespa situada entre
els camps de tarongers.
La resta de petites edificacions de la finca mantenen el seu ús agrícola o de servei al
manteniment general del conjunt.
En resum, la relació d’instal.lacions existents és la següent: Edifici principal ‘Tancat de
Codorniu’, la Torre de l’aigua, l’Edifici de la finca annexa, l’Edifici annex a la bassa de reg, els
dos edificis de Magatzem i serveis, la Pèrgola restaurant i les Piscines exteriors.
3.2.8. Infraestructures i serveis
La finca té una estació transformadora des de la que s’alimenten els seus serveis.
4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
4.1. L’ORDENACIÓ DE LA FINCA
L’ordenació del recinte plantejada per la Modificació Puntual de Pla Especial parteix dels
següents criteris:
•

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.

•

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.

•

Proposar que les noves edificacions i instal·lacions s’ubiquin entre els camps de la
finca, alternant-se 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.
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•

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

•

Arranjar a la part de la finca situada entre el tancat i la carretera un nou accés i
aparcament que eviti la utilització dels camins públics

4.2. L’ACTIVITAT AGRÍCOLA
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. De manera que 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.
En el quadre següent s’avalua la superfície de la finca segons el destí proposat:
Plantacions agrícoles de cítrics

21.518 m²

47,0%

19.260 m²

43,0%

4.478 m²

10,0%

45.265 m²

100,0%

Àrees d’accés, camins i zones enjardinades
Pistes esportives

400 m2

Camins d’accés

1.873 m2

Zones pavimentades

3.205 m2

Zones enjardinades
Ocupació de les instal·lacions
Total àmbit

5.478 m2

*

13.782 m2

* <1/8 de la superfície de la finca = 5.658 m2 d’acord amb l’article 425.2.c del PGOU

4.3. LES NOVES INSTAL·LACIONS PLANTEJADES
Les noves instal·lacions plantejades que s’ubiquen entre els camps per complementar l’oferta
actual són les següents:
•

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.
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•

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 hivernacle com a sala de celebracions en la part exterior de la finca
que es trobi vinculat a una zona de servei al voltant de la construcció actualment
existent en aquest indret. 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.

4.4. OCUPACIÓ
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 exteriors i la pista de
tennis/pàdel, és de 4.878 m² que és igual al 10,78% dels 45.265 m² de superfície de la finca. La
resta de la finca es destinarà a jardins o explotació agrícola.
La superfície pavimentada (incloent pista de tennis/pàdel) no superarà la vuitena part de la
finca, d’acord amb l’article 425.2.c del PGOU.
4.5. SOSTRE
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.
4.6. NOMBRE D’HABITACIONS
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 12 habitacions proposades en noves instal·lacions al mig dels camps de tarongers
s’agrupen en tres àmbits diferenciats. Cadascun dels àmbits està format per quatre habitacions
en uns edicles de planta baixa i pis. Cadascuna de les habitacions disposa d’espais exteriors
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integrats amb els camps de tarongers i s’estructura com una suite que es pot subdividir en dos
dependències si fos necessari.
4.7. TIPUS D’EDIFICACIONS
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
(veure imatges estudi paisatgístic). 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.

4.8. TRACTAMENT AIGUA POTABLE I AIGÜES RESIDUALS
Es proposen dos sistemes concrets per al tractament de l’aigua; un de captació i filtració
d’aigua del freàtic, i l’altre de depuració i destinació de les aigües residuals (s’incorpora com a
annex 1 d’aquesta Modificació Puntual de Pla Especial)
El sistema de captació i filtració permet aconseguir aigua apta per al consum de les persones;
l’aigua 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 de filtració. La instal·lació utilitzada per al tractament
de filtració de l’aigua aconsegueix la total reducció de nitrats, cal i partícules de sorra i
d’aquesta manera s’aconsegueix aigua totalment apta per al consum de les persones.
El sistema es basa en les operacions de filtració, cloració, desnitrificació i descalcificació.
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Per altra banda, es preveu el sistema de depuració, tractament i destinació de les aigües
residuals. Per a la depuració de les aigües residuals s’han instal·lat dos sistemes tipus
decantador-digestor 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 de vessament
actual corresponen a la Ley de Aguas RD 606/2003.
Tal i com s’especifica a l’annex nº1, aquesta documentació atén als requeriments de l’article
3.24 del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, als de l’article 51 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com els de
l’article 425 del PGOU d’Alcanar, de manera que s’aconsegueixin unes condicions per a
l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats,
amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els
riscs geològics, naturals i tecnològics.
5. JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ
5.1. CRITERIS ARQUITECTONICS
Els criteris arquitectònics considerats en la proposta de la Modificació Puntual de Pla Especial
urbanístic de l’ordenació del recinte del ‘Tancat de Codorniu són els següents:
_Consolidar l’actual masia ja restaurada com a edifici principal del conjunt, sense plantejar-hi
altres ampliacions.
_Plantejar una tipologia per les noves edificacions que no superi les alçades habituals de l’àrea
(5,5 metres) i que s’integri adequadament en el paisatge de l’entorn.
_Ordenar la part exterior de la finca amb els serveis més independents de l’ús principal i de
forma coherent amb el conjunt plantejat.
_Edificar amb espais exteriors integrats amb els camps de tarongers, amb una disposició i
forma dels edicles que potencïi la llum natural i les fonts d’energia alternativa. Ampliació del
nombre d’habitacions fins a 29 sense reduir la qualitat ambiental de la finca.
_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, i d’un hivernacle com a sala de
celebracions en la part exterior de la finca.
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En la definició dels criteris arquitectònics esmentats anteriorment s’incorporaran principis de
sostenibilitat de tipus:
1. Estalvi i ús eficient de l’aigua;
- relacionat amb els sistemes estalviadors d’aigua com control de la pressió de l’aigua
d’entrada, mecanismes de reducció de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells
sanitaris i de reg, captació d’aigua de pluja per a emmagatzematge i reutilització,
reutilització d’aigües grises...
- utilització en la revegetació de zones verdes d’espècies vegetals adaptades a les
condicions climàtiques de la zona, i aplicació de sistemes de reg localitzat i automatitzat
que optimitzin el consum d’aigua.
2. Estalvi i eficiència energètica;
- aplicar en l’enllumenat exterior làmpades de baix consum i mesures de prevenció de
contaminació lumínica
- utilització en les edificacions de materials, aïllaments i solucions constructives que
millorin l’eficiència energètica de les edificacions i materials de cicles i gestions
sostenibles.
- incorporar criteris i elements d’arquitectura bioclimàtica, eficiència energètica i
utilització d’energies renovables en la construcció dels edificis.
- millorar l’eficiència energètica de les edificacions a partir de l’emplaçament i
l’orientació, buscant la màxima eficiència en la captació solar i en l’aprofitament de la
llum natural.
- aplicar en la configuració arquitectònica i la distribució i orientació de les diferents
zones dels edificis optimització d’obertures, sistemes de captació solar...
3. Recollida selectiva
- preveure en el projecte d’edificació espais adequats i suficients per a la recollida
selectiva.
5.2. CRITERIS PAISATGISTICS
Els criteris paisatgístics considerats en la proposta de la Modificació Puntual de Pla Especial
urbanístic de l’ordenació del recinte del Tancat de Codorniu són els següents:
_ 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.
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL“TANCAT DE CODORNIU”
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_ 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.
La ocupació proposada per als edificis i instal·lacions és inferior al 10% i per a l’explotació
agrícola i espais enjardinats és el restant de la finca.
_ 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.
D’aquesta manera 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 nova 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.
Es distingeix entre dues tipologies de vegetació clarament diferenciades:
. Explotació agrícola amb plantació homogènia d’arbres de cítrics que a la vegada es
comporten com a una gran massa arbòria que ofereix característiques estacionals i
cromàtiques homogènies al llarg de l’any.
. Espais enjardinats; plantacions variades a l’entorn de la masia i de les noves instal·lacions
que es tracten com a zones d’estada i zones enjardinades.
_ 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).
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La Modificació Puntual de 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.
5.3. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE VISUAL
Tal i com s’ha descrit anteriorment, el paisatge de l’àmbit es caracteritza pels monocultius de
cítrics en la plana litoral, amb un parcel·lari agrícola de proporcions molt regulars on hi apareix
puntualment vegetació de caràcter ornamental lligada a diverses edificacions. El relleu planer i
la successió d’aquests monocultius confereix al paisatge una alta homogeneïtat, que és també
un dels elements estètics que li donen valor, i que només es veu alterada per la presència
d’hivernacles i d’infraestructures amb alçades baixes que no destaquen en el paisatge.
Amb els criteris arquitectònics i paisatgístics explicats a l’apartat anterior es busca la màxima
integració de les noves instal·lacions en el seu entorn per afectar en el menor grau possible el
paisatge característic de la zona. El fet que el Tancat tingui una tanca perimetral d’entre 2 i 3
metres ja redueix el possible impacte de les noves instal·lacions que es proposen a dins
d’aquest, ja que en cap cas superen l’alçada mitja de l’entorn, que és d’uns 5,5 metres.
Pel que fa a les instal·lacions que es proposen a fora del Tancat, les diverses pantalles
vegetals que es proposen actuen com el mur perimetral, de manera que redueixen l’impacte
visual d’aquestes.
Tot i així es fa un assaig de la visibilitat de la proposta des de les dues carreteres properes a
l’àmbit, que són la N-340 i la carretera que voreja la línia de la costa, ja que seran els principals
punts d’observació per la seva proximitat i, sobretot la N-340, per la freqüència de pas
d’observadors en vehicle.
Les plantacions de cítrics que es proposen en contacte amb la N-340 integraràn l’hivernacle de
celebracions en l’entorn, el qual es situa en la part més allunyada de la carretera de la finca
annexa al Tancat, i no supera l’alçada de les edificacions del seu entorn. Com a molt se’n
podrà veure part de la coberta plana, que es tractarà amb materials no reflectants i s’assimilarà
al color de teula de les construccions tradicionals de la zona o qualsevol altra solució que
harmonitzi amb l’entorn. En les següents imatges es pot intuir l’impacte que generarà la
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proposta des de la N-340. L’àmbit del Tancat no es gairebé visible des de la carretera ja que la
vegetació existent el cobreix.
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Pel que fa a la carretera que voreja la línia de la costa, aquesta es troba a uns 300m de l’àmbit,
fet que ja en disminueix l’impacte visual. A més la tanca perimetral d’alçada fins a 3m i la
vegetació existent invisibilitza les noves instal·lacions de dins del tancat, així com les de la finca
annexa, ja que es troba per darrere d’aquesta. Les úniques parts visibles de l’àmbit són les més
altes de les edificacions històriques existents, tal i com es pot veure en la imatge següent.
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6.

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL

Les determinacions preses en la proposta de Modificació Puntual de Pla Especial urbanístic de
l’ordenació del recinte del ‘Tancat de Codorniu’ comporten els següents efectes referents a
criteris mediambientals:
. Consolida la masia com a Patrimoni històric i artístic protegit per la Generalitat de Catalunya.
. Potencia la millora de l’estructura agrícola i de l’explotació de la finca.
. Manté els tarongers en producció.
. Conserva la permeabilitat del sòl.
. Tracta l’aigua com a element vertebrador de projecte.
. Preserva el caràcter agrícola tradicional de la plana i de la comarca del Montsià
. Controla l’impacte visual paisatgístic de les noves actuacions
. Compatibilitza l’activitat agrícola i turística
. Incrementa l’activitat econòmica de la zona
. Promou el turisme sensibilitzat per l’entorn i les activitats agrícoles de comarca.
. Potencia l’interès per les zones de valor natural i paisatgístic degut a la proximitat
. Promou mètodes de control biològic de plagues i malalties dels cultius i de la vegetació.
Per les característiques exposades es considera que la proposta de Modificació Puntual de Pla
Especial urbanístic referent a

l’ordenació del recinte del ‘Tancat de Codorniu’ millora

considerablement les condicions ambientals de la finca i aporta millores a l’entorn.
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7. AVALUACIÓ DELS EFECTES PREVISIBLES
Tal i com s’ha justificat anteriorment es considera que el conjunt de la proposta del Modificació
Puntual de Pla Especial aporta millores ambientals a l’entorn. Tot i així, a continuació
s’incorpora l’avaluació detallada dels efectes directes o indirectes que se’n poden derivar de les
accions concretes que comporta la proposta de Modificació Puntual de Pla Especial.
Aquests efectes previsibles de la Modificació Puntual de Pla Especial sobre els elements del
medi i l’entorn es caracteritzen segons la repercussió que puguin ocasionar sobre el medi físic,
el medi biològic o en el medi humà, de manera que fan referència:
_El MEDI FÍSIC a l’àmbit territorial, clima, geologia, geomorfologia, edafologia, aigües
superficials i subterrànies, atmosfera...
_El MEDI BIOLÒGIC a la flora, vegetació, fauna, ecosistemes...
_El MEDI HUMÀ al paisatge, soroll, recursos científico-culturals, usos del sòl, demografia,
activitat econòmica, estructura territorial...
A partir de la proposta de la Modificació Puntual de Pla Especial del Tancat de Codorniu i de
les característiques del medi en què es desenvoluparà s’estableix la relació i s’identifiquen els
efectes ambientals significatius que suposadament resultaran. Per a cada fase del projecte es
consideren les accions concretes susceptibles de provocar algun efecte sobre el medi, com
ara: desbrossament, moviment de terres, circulació de vehicles, obres civil i edificacions,
plantacions, treballs de manteniment...
Així doncs, a l’apartat anterior de justificació ambiental s’han esmentat els efectes de millora
que aporta la Modificació Puntual de Pla Especial, a continuació s’identifiquen els possibles
efectes que poden comportar les accions concretes sobre el medi distingint entre les
actuacions de la Modificació Puntual de Pla Especial relacionades amb el període
CONSTRUCCIÓ i la fase d’EXPLOTACIÓ o FUNCIONAMENT.
7.1. PERÍODE D’OBRES
S’esmenten les accions (A) previsibles de la proposta que poden provocar efectes (E) no
desitjats sobre el medi durant la fase de construcció que se’n deriva de la proposta de
Modificació Puntual de Pla Especial:
OCUPACIÓ DEL SÒL
(A1) _ desbrossament del terreny i eliminació de material vegetal;
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(E) _ desbrossament no selectiu de la vegetació existent que malmeti la flora del medi
_ acopis intermedis no controlats en el procés d’eliminació de material vegetal.
(A2) _ trasplantament de vegetació existent;
(E) _ malmetre el material vegetal durant el procés de trasplantament
(A3) _ moviment de terres;
(E) _ acceleració dels processos d’erosió del terreny
_ contaminació acústica
_ contaminació atmosfèrica amb partícules sòlides
_ acopis intermedis no controlats
(A4) _ recorreguts de la maquinària de l’obra per l’interior del recinte
(E) _ malmetre la vegetació existent durant el transcurs de l’obra (degut al pas de la
maquinària, abocament de residus, acopis incontrolats...).
URBANITZACIÓ
(A5) _ execució dels sistemes drenants;
(E) _ control insuficient d’abocament d’aigües
_ control insuficient dels materials drenants utilitzats (en l’alteració del drenatge del
terreny)
(A6) _ pavimentació del terreny;
(E) _ alteració de la coberta terrestre
_ impermeabilització del terreny (altera la infiltració de l’aigua de pluja en el terreny)
(A7) _ preparació del terreny per a zones verdes;
(E) _ compactació del terreny
_ qualitat insuficient del substrat per a les noves plantacions
_ no aprofitament les capes superficials de terra vegetal existents en el terreny
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
(A8) _ treballs d’enderrocs;
(E) _ contaminació atmosfèrica
_ contaminació acústica
_ utilització de maquinària insuficient per a les necessitats de la obra
_ control insuficient d’accessibilitat a l’obra
_ acopis de runes no controlat
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_ gestió insuficient de residus
_ consums i usos d’aigua descontrolats
(A9) _ treballs d’edificació
(E) _ contaminació atmosfèrica
_ contaminació acústica
_ utilització de maquinària no específica i adequada
_ control insuficient d’accessibilitat a l’obra
_ acopis no controlats de materials
_ gestió insuficient de residus
_ consums i usos de l’aigua descontrolats
_ control insuficient de qualitat dels materials
_ sistemes constructius de l’obra no eficients
TREBALLS DE PLANTACIÓ
(A10) _ subministrament d’espècies vegetals;
(E) _ qualitat insuficient del material vegetal
_ subministrament inadequat del material vegetal
_ acopis intermedis no controlats
_ medis insuficients per al transport del material vegetal
(A11) _ plantació espècies vegetals;
(E)

_ treballs de plantació insuficients (drenatges, obertura de sots, qualitat del

substrat...)
(A12) _ instal·lacions;
(E) _ funcionament incorrecte dels emissors de reg
_ funcionament incorrecte de l’automatització del sistema de reg
(A13) _ manteniment de zones verdes ;
(E) _ treballs de manteniment no adaptats segons tipologia de verd

7.2. FASE DE FUNCIONAMENT
Durant la fase de funcionament o d’explotació que se’n deriva de la proposta de Modificació
Puntual de Pla Especial, les accions (A) previsibles sobre el medi i els efectes (E) suposats són
els següents:
7.2.1. SISTEMA LUMÍNIC
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(A1) _ xarxa lumínica
(E) _ contaminació lumínica
_ no utilització d’energies renovables
7.2.2. SISTEMA ACÚSTIC
(A2) _ activitat agrícola i turística
(E) _ contaminació acústica
7.2.3. CICLE DE L’AIGUA
(A3) _ consums d’aigua;
(E) _ excessiu cabals de consum d’aigua
(A4) _ usos de l’aigua;
(E) _ control insuficient d’extracció d’aigua
(A5) _ abocament d’aigua;
(E) _ contaminació amb aigües residuals
(A6) _ abocament de líquids;
(E) _ contaminació per abocament incontrolats de líquids
(A7) _ sistema de reg;
(E) _ incompatibilitat del sistema de reg amb l’aprofitament de l’aigua de pluja per al
reg
7.2.4. MATERIALS
(A8) _ especificació de materials;
(E) _ utilització de materials perillosos per al medi ambient
_ control de productes fitosanitaris perjudicials per al medi ambient
7.2.5. RESIDUS
(A9) _ gestió de residus
(E) _ control insuficient de la gestió de residus
_ abocament incontrolat de residus
_ incompliment de recollida selectiva de residus
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8. RELACIÓ I VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES PREVISTES RESPECTE
ELS EFECTES NEGATIUS SIGNIFICATIUS
D’acord amb el que s’ha especificat anteriorment es preveu una relació de les mesures a
prendre respecte les actuacions que puguin ocasionar efectes negatius significatius. Les
següents mesures es prendran per tal de minimitzar els impactes ambientals significatius que
puguin afectar al medi.
La valoració econòmica estimativa que es planteja fa referència als costos derivats de la gestió,
de les mesures preventives i de la coordinació de les tasques enumerades com a efectes
negatius. En cap cas es valoren els costos d’execució de les feines relacionades amb els
enderrocs, construcció o urbanització.
8.1.

PERÍODE D’OBRES

ACTUACIONS AMB POSSIBLES
EFECTES NEGATIUS
SIGNIFICATIUS

8.1.1.

A1

MESURES PER A MINIMITZAR ELS
POSSIBLES EFECTES NEGATIUS
SIGNIFICATIUS

OCUPACIÓ DEL SÒL

desbrossament del terreny i
eliminació de material vegetal

desbrossament selectiu de la vegetació existent
(prèviament a realitzar els treballs de
desbrossament identificar sobre el terreny el
material vegetal a conservar o trasplantar)

100

prendre mesures de protecció del material
vegetal existent a conservar per a preservar el
paisatge agrícola (col·locar taulells de fusta al
voltant del perímetre del tronc dels arbres a
conservar, protegir capçades i sistema radicular
vallant les zones verdes a preservar)

300

control d'acopis intermedis en el procés
d'eliminació de material vegetal (minimitzar els
acopis intermedis per a preveure risc d'incendis)

A2

VALORACIÓ
ECONÒMICA

trasplantament de la vegetació
existent
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protecció del material vegetal a trasplantar tant
durant el procés de trasplantament com durant
el transcurs de les obres (protegint amb
material adequat el sistema radicular, el tronc i
les capçades dels arbres, utilitzar mètodes de
transport adequats segons els exemplars a
trasplantar)

300

protecció dels sistemes naturals i agrícoles
existents (aplicar mètodes de treball
compatibles amb la preservació del medi,
col·locar tanques de protecció i de control per a
accessos i recorreguts de maquinària)

200
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A3

moviment de terres

gestionar els moviments de terres per a
minimitzar els processos d'erosió del terreny
(controlar els moviments de terres que es
realitzen, minimitzar el transport de terres a
l'abocador i realitzar el màxim aprofitament de
les terres del lloc a partir del decapatge de les
capes superficials)

200

gestió control i manteniment dels acopis
intermedis (marcar sobre el terreny l'espai a
ocupar per al moviment de terres i les
superfícies destinades a ocupacions temporals i
accessos per a evitar afectacions
innecessàries)

100

minimitzar la contaminació acústica i
atmosfèrica (estabilització de camins d'obra
amb una freqüència de regs sobre els camins
de terra, col·locació de pantalles tallavents,
planificació d'acopis d’àrids, utilització de
maquinària adequada i compliment segons la
normativa vigent)

A4

recorreguts de la maquinària de
l'obra per l'interior del recinte

evitar l’emissió de grans quantitats de pols i
partícules (ruixats periòdics amb aigua de les
zones afectades per la contaminació amb
partícules sòlides)

300

mesures de protecció durant el transcurs de
l'obra de la vegetació existent a conservar en
projecte (col·locar taulells de fusta al voltant del
perímetre del tronc dels arbres, tanques de
protecció de capçada i de sistema radicular dels
arbres)

200

substitució d'arbrat existent afectat per projecte
per nova plantació d'arbres (plantació de nou
arbrat)
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4.500
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8.1.2.

URBANITZACIÓ
aplicar tècniques de treball compat bles amb la
preservació del medi i protecció dels cursos
d'aigua i ecosistemes associats (control
d’abocament d’aigües com a mesura per a
protecció)

A5

A6

A7

execució dels sistemes drenants

pavimentació del terreny

preparació del terreny per a zones
verdes

utilitzar tècniques de drenatge i materials
drenants prioritzant sistemes drenants que
afavoreixin la infiltració de l'aigua en el medi
(com a partir de cunetes verdes drenants,
conservar tècniques agrícoles...)

-

conservar al màxim la filtració de l'aigua,
afavorir la protecció de la fauna i la
permeabilitat biològica del medi (minimitzar les
superfícies pavimentades impermeables i
prioritzar les superfícies permeables)

-

preveure alteració mínima de la coberta
terrestre existent (compensació d'eliminació
d'arbrat per noves plantacions)

600

treballs de descompactació del terreny
(llaurada, fresatge, anivellament i reperfilat del
terreny per a zones verdes)

400

garantir bona qualitat del terreny per a noves
plantacions (controls sobre la qualitat del
substrat per a noves plantacions)

100

aprofitament de terres agrícoles per a les noves
plantacions (a partir del decapatge, extracció,
acopi i manteniment de les capes superficials
de terra vegetal existents en els àmbits afectats
pel projecte)

8.1.3.

A8

100

1.000

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ

treballs d'enderrocs
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minimitzar la contaminació atmosfèrica
(estabilització de camins d'obra amb una
freqüència de regs sobre els camins de terra,
col·locació de pantalles tallavents, planificació
d'acopis d’àrids, utilització de maquinària
adequada i compliment segons la normativa
vigent)

100

minimitzar la contaminació acústica (control del
nivell de soroll en el seu entorn a partir d'una
planificació adequada de l'ús de la maquinària
que emeti als nivells de soroll, s'apantallarà la
zona de treball mitjançant la mateixa estructura
o instal·lació de la obra, si és necessari es
realitzarà un control regular per part dels tècnics
de Medi Ambient de mesures de so emeses per
la obra)

100
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control del comportament ambiental dels
proveïdors i subcontractistes (disponibilitat dels
requisits legals ambientals aplicables a la obra)

-

utilització de maquinària específica i adaptada a
les necessitats de la obra (control de la
maquinaria de l'obra per a garantir treballar
sense malmetre el medi)

-

control de vies d'accessibilitat a la obra
(realitzar un estudi dels accessos i tancaments
de la obra per a ocupar la mínima àrea possible
i minimitzar els efectes negatius sobre el medi)
control acopi de runes (controlar els temps
d'acopi i les característiques del material
acopiat)

100

-

gestió dels residus generats (estudi i control del
residus que genera l'obra per a evitar
afectacions derivades de l'emmagatzematge de
materials i residus: classificació a peu d'obra
dels residus de construcció (RCD) per tal
d'afavorir una millor gestió i facilitar la
reutilització dins la mateixa obra, si es tracta de
material contaminant col·locació sobre zona
impermeabilitzada)

utilització de maquinària específica i adaptada a
les necessitats de la obra (control de la
maquinaria de l'obra per a garantir treballar
sense malmetre el medi: control de la posta en
obra del formigó establint uns punts localitzats i
degudament assenyalats dins de l'obra per a la
neteja de cubes o la gestió posterior dels
residus inerts, establir sistemes de neteja per a
vehicles pesats per a evitar l'arrossegament de
materials per les vies exteriors a la obra)

control de vies d'accessibilitat a la obra
(realitzar un estudi dels accessos i tancaments
de la obra per a ocupar la mínima àrea possible
i minimitzar els efectes negatius sobre el medi)
A9

treballs d'edificació
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-
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minimitzar la contaminació atmosfèrica
(estabilització de camins d'obra amb una
freqüència de regs sobre els camins de terra,
col·locació de pantalles tallavents, planificació
d'acopis d’àrids, utilització de maquinària
adequada i compliment segons la normativa
vigent)

100

minimitzar la contaminació acústica (control del
nivell de soroll en el seu entorn a partir d'una
planificació adequada de l'ús de la maquinària
que emeti als nivells de soroll, s'apantallarà la
zona de treball mitjançant la mateixa estructura
o instal·lació de la obra, si és necessari es
realitzarà un control regular per part dels tècnics
de Medi Ambient de mesures de so emeses per
la obra)

100
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control acopi de runes (controlar els temps
d'acopi i les característiques del material
acopiat)
gestió dels residus generats (estudi i control del
residus que genera l'obra per a evitar
afectacions derivades de l'emmagatzematge de
materials i residus: ubicació en zona delimitada
dins de l'obra, si es tracta de material
contaminant col·locació sobre zona
impermeabilitzada)

100

control de qualitat dels materials (controlar el
correcte compliment segons especificacions de
projecte i normativa vigent)

50

mesures d'eficiència energètica en les
instal·lacions (utilització d'energies renovables
en les instal·lacions)

8.1.4.

-

TREBALLS DE PLANTACIÓ I XARXA DE REG

control de qualitat del material vegetal (controlar
el correcte compliment segons especificacions
de projecte: mida, procedència, estructura de
brancatge, volum... i compliment de la
normativa vigent)

A10

50

garantir subministrament adequat segons el
material vegetal (mida, materials tipologia:
subministrament d'espècies vegetals contenidor, pa de terra, arrel nua...)

-

-

aplicació de medis adequats per a garantir el
transport correcte del material vegetal
(maquinària, protecció del material, condicions
de transport...)

A11

A12

A13

plantació d'espècies vegetals

instal·lacions de reg

manteniment de zones verdes

control dels acopis intermedis de material
vegetal (minimitzar els acopis intermedis)

-

realització dels treballs de plantació necessaris
per a garantir el correcte desenvolupament de
la planta a partir de criteris de sostenibilitat
(preveure drenatges, obertura de sots
corresponents al mida de la planta, regs
periòdics...)

-

posta a punt i control del funcionament correcte
de la xarxa de reg (en concret dels emissors de
reg, valvuleria, pressió de treball i cabals,
tuberies, accessoris...)

50

posta a punt i control del funcionament correcte
dels mecanismes automatitzats del control de
reg (programació, torns de reg...)

50

adaptació dels treballs de manteniment de les
zones verdes segons la tipologia de vegetació
(podes, segues, freqüències de reg...)

50

VALORACIÓ TOTAL PERIODE D'OBRES
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9.500
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Tenint en compte el sumatori de les superfícies d’ocupació de les noves instal·lacions
proposades, que és de 2.467 m2 , la repercussió del cost dels efectes negatius durant el
període de les obres de construcció per metre quadrat d’intervenció, hauria de ser:
Ocupació del sòl:

6.200€

2,52 €/m2

Urbanització:

2.200€

0,89 €/m2

Procés de construcció

850€

0,34 €/m2

Treballs de plantació i reg

250€

0,10 €/m2

9.500€

3,85 €/m2

TOTAL
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8.2. FASE DE FUNCIONAMENT
8.2.1. SISTEMA LUMÍNIC

control de contaminació lumínica segons normativa vigent

-

utilització d'energies renovables en la xarxa lumínica

-

control de contaminació acústica segons normativa vigent

-

aplicar mesures per a reduir consums de cabal d'aigua

-

reutilització d'aigua de pluja per al consum d'aigua de reg

-

A1 xarxa lumínica

8.2.2. SISTEMA ACÚSTIC
A2

activitat agrícola i
turística

8.2.3. CICLE DE L'AIGUA
A3 consums d'aigua

A4 usos de l'aigua

Periodicitat analítica de l'aigua de reg i des les basses de recollida d'aigües pluvials

-

Periodicitat analítica de les aigües subterrànies del pou

-

A5 abocament d'aigua

control dels abocaments d’aigua

-

A6 abocament de líquids

control dels abocaments de líquids

-

A7 sistema de reg

aprofitament de l'aigua de pluja per al sistema de reg de la finca

-

control de materials perillosos per al medi ambient

-

control de productes fitosanitaris perjudicials per al medi ambient

-

control de la gestió de residus segons normativa vigent

-

control de l'abocament de residus segons normativa vigent

-

compliment de la recollida selectiva de residus segons normativa vigent

-

8.2.4. MATERIALS

A8

especificació dels
materials

8.2.5. RESIDUS

A9 gestió de residus

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

9.2. FASE DE FUNCIONAMENT
VEGETACIÓ
. No fer intervencions que generin restes vegetals durant les dates que s’estableixen mesures
de prevenció d’incendis forestals, i tenir especial cura de les restes vegetals que es generin
durant la sega de les àrees verdes en època de risc d’incendis.
FAUNA
. Manteniment dels recursos tròfics per la fauna en les zones ecotonals
. Seguiment de l’efectivitat del disseny i l’execució dels nous ecosistemes
PAISATGE
. Seguiment de la connexió entre les diferents unitats de vegetació
. Gestió i manteniment dels camps de tarongers del Tancat de Codorniu.
. Manteniment de les zones verdes revegetades del recinte.
US D’AIGÜES
. Periodicitat analítica de l’aigua de reg i de les basses de recollida d’aigües pluvials.
. Periodicitat analítica de les aigües subterrànies del pou.
. Periodicitat analítica de la qualitat del sòl.
. Sistema de control de l’eutrofització de la bassa d’emmagatzematge d’aigua depurada
. Control dels aerosols si es rega amb aspersors.
. Periodicitat de la revisió de les instal·lacions de reg.
. Vigilància dels drenatges i escorrentius.
. Control de l’eficiència del sistema de reg.
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GESTIÓ DE RESIDUS
. Seguiment de la recollida selectiva en origen
. Seguiment de la gestió correcta dels residus
US DE FITOSANITARIS
. Seguiment de l’ús adequat de fitosanitaris, amb la dosi mínima necessària.
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G.- ANEJO DE COSTAS
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El Plan Especial no afecta a la zona de dominio público marítimo-terrestre ni a las
servidumbres de protección, tránsito y acceso al mar establecidas por la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
De acuerdo con el artículo 30, una parte del Plan Especial sí que se encuentra
dentro de la zona de influencia:
Capítulo IV
Zona de influencia
Artículo 30
1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona,
cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será
como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar,
respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a
través de los siguientes criterios:
a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de
suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el
estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.
b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación
urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación
pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para
urbanizar en el término municipal respectivo.
2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la
realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la
previa obtención de la autorización de vertido correspondiente.
El presente Plan Especial no prevé la implantación de nuevas edificaciones en la
zona de influencia de 500 metros respecto al límite interior de la ribera del mar. Tal
como se grafía en los planos O-01 y O-02, todas las nuevas edificaciones se sitúan
fuera de esa franja. En cualquier caso los criterios de ordenación incluso más allá
de dicha franja prevén la implantación de piezas fragmentadas, de poca altura y al
ser suelo no urbanizable se atribuye un índice de edificabilidad mucho menor que
los del suelo urbanizable, por lo que estas edificaciones en ningún caso configuran
pantallas arquitectónicas. Además, el Plan no afecta los accesos existentes a la
playa.
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