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1.

DADES GENERALS

Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte bàsic d’adequació de nau per a sala de
celebració d’esdeveniments a la parcel·la 6 del polígon 46 del terme municipal de Roquetes (Baix
Ebre)
Síntesi de l’actuació
- Adequació de la nau (antiga granja de conills) com a sala de celebració d’esdeveniments
- Adequació dels espais exteriors
- Manteniment dels espais de conreu de l’entorn
Promotor

ISABEL DURAND i ARCE
Partida Colomar, polígon 46 parcel·la 7 – 43529 Roquetes
47.476.698-Y

Autora del projecte i de l’EIIP

ESTELA PRATS i SERRAT
C/ Primer de maig, 9 bx – 43870 Amposta
47.626.778-B

Situació
Es tracta d’una nau en desús situada al terme municipal de Roquetes, a la parcel·la 6 del polígon 46.
Coordenades del lloc
UTM x 286714
UTM y 4518710
Accés a la parcel·la
L’accés a la finca es realitza a través del camí de Sant Antoni dels Ermitans, que s’agafa un cop deixat el camí del
Colomar, des de la carretera C-12.
Àmbit d’actuació
Partida Colomar (parcel·la 6 del polígon 46) del terme municipal de Roquetes.
Superfície d’intervenció
1.729,11 m2 parcel·la, 163,99 m2 construïts (5.645 m2 de finca).

2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE
2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 27 de juliol de
2010 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5696 de 19 d’agost de 2010.
Segons aquest planejament, la finca on es vol dur a terme aquesta actuació es troba dintre de sòl de protecció
preventiva.

L’article 4.5. del Pla Territorial defineix aquest tipus de sòl de forma general “s’inclouen en aquest tipus els sòls
classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic vigent que no hagin estat considerats de protecció
especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que,
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies que el Pla estableix per
a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.
També, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i d’especial
interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina a l’article 1.14 de les Normes d’ordenació
territorial per garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa”.
El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim de
sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
legislatiu 1/2005).

2.2. PlANEJAMENT MUNICIPAL
La finca objecte d’aquest expedient es troba dins del Sòl no urbanitzable d’especial interès agrícola i ramader, clau
13, d’acord amb l’establert a la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovada el 9 de juliol de 2003 i
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 7 de novembre de 2003.
L’article 255 defineix els sòls d’especial valor agrícola els sòls lliures que per les seves característiques naturals
(morfologia, composició del sòl, disponibilitat de recursos hidràulics, posició, etc.) i la seva destinació tradicional a
l’explotació agrària han de mantenir l’activitat agropecuària com a ús primordial, admetent també altres usos
d’acord amb els articles 240 i 258.
L’article 256 estableix que els objectius de l’ordenació territorial són preservar les explotacions agrícoles i
proporcionar-ne la millora.
Entre els usos admesos per a la clau 13, d’acord al que estableix l’article 240 de la Revisió del PGOU de
Roquetes, es troben:
‐

Les construccions i instal·lacions vinculades amb explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o cinegètiques,
així com les vinculades a l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques.

‐

Excepcionalment, prèvia autorització de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona tramitada pel procediment de
l’article 44.2. del Reglament de Gestió Urbanística, podran admetre’s els usos i les instal·lacions de la llista
següent, entre d’altres:


Usos turístics:


Instal·lacions d’acollida en àrees rurals per a turisme no massiu: berenadors en zones
forestals i ermes, residència casa de pagès, en edificis existents i subjectes al
reconeixement del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, refugi de muntanya,
alberg de joventut i casa de colònies en edificacions existents.



Instal·lacions d’allotjament i restauració: restaurant, cafè, bar, càmping, hotel, hostal,
motel, aparthotel, alberg de joventut i casa de colònies en edificacions de nova
planta, residència casa de pagès en edificacions de nova planta.



Instal·lacions temporals: envelats per a la celebració de festes i esdeveniments firals,
instal·lacions desmuntables per a ball a l’aire lliure.



Àrees de lleure: parc infantil, parc temàtic, parc aquàtic, parc lúdic esportiu.



Aparcament relacionat amb activitats pròpies del sòl lliure.



Qualsevol altre ús o instal·lació anàlegs als anteriors que no estigui específicament
prohibits a l’article anterior, sempre que pugui considerar-se d’utilitat pública o
interès social i de necessari emplaçament al medi rural.

2.3. CATÀLEG DE PAISATGE
Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 16 de juliol de 2010.
Unitat de paisatge
Unitat 14. Plana del Baix Ebre-Montsià
Avaluació del paisatge
Debilitats principals:
‐

Hi ha un abandonament del cultiu de secà allí on les condicions del terreny són més dolentes. Aquest fet
afavoreix l’aparició de massa forestal i, en conseqüència, augmenta el risc d’incendis.

‐

Tant l’abandó del cultiu de secà com la transformació del mateix a cultiu de regadiu, pot comportar, la
desaparició dels elements de pedra en sec associats a aquest paisatge rural.

‐

La Plana del Baix Ebre-Montsià és molt visible des de diferents llocs de les Terres de l’Ebre. Això comporta que
hi hagi una fragilitat elevada als canvis paisatgístics.

‐

Zona amb unes característiques geològiques ideals per extreure-hi grava. Així ho demostra el fet que hi ha
diverses empreses que hi treballen, sobretot als termes municipals de Roquetes i la Galera. Aquestes
extensions són fàcilment visibles des de les serres que rodegen les planes (Ports, Godall i vessants de Cardó).

‐

Augment de sòl industrial en zones allunyades dels nuclis de població. Aquest fet fa desaparèixer espais que
havien estat típicament sòl agrícola o sòl amb elevada rellevància ecològica.

Amenaces:
‐

Augment de la massa forestal allí on s’abandoni el cultiu, fet que, sumat a la massa que ja existeix, pot fer
augmentar la virulència dels incendis forestals en les zones on ja existeix un risc elevat.

‐

El nou traçat de l’A7 per l’interior dividirà la Pla en dos, podent causar un elevat impacte visual amb la
conseqüent pèrdua de l’homogeneîtat paisatgística que s’hi observa actualment. Aquesta infraestructura
també pot comportar la pèrdua de connectivitat ecològica sinó s’hi apliquen les mesures correctores adients.

‐

L’aparició de nou sòl industrial allunyat dels nuclis urbans ocupant sòl fèrtil per a l’agricultura pot afavorir la
fragmentació d’aquest paisatge de secà caracteritzat per l’omnipresència de l’olivera.

Cartografia del catàleg

3.

EL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL

3.1. DESCRIPCIÓ
La unitat de paisatge de la Plana del Baix Ebre-Montsià, definit pel Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre,
ocupa una superfície de 36.625,5 Ha de les comarques del Montsià i Baix Ebre repartides entre els municipis de
Roquetes, Vinallop, Masdenverge, Santa Bàrbara, Mas de Barberans, la Galera, la Sénia, Ulldecona, Godall,
Amposta, Aldover, Tortosa i Xerta.
Es tracta d’un paisatge rural de secà ubicat just on acaba l’orografia més abrupta de la vessant marítima del
massís dels Ports. Té unes pendents suaus en direcció els principals barrancs i rieres i es caracteritza per l’elevat
nombre de nuclis i població que alberga.
Les planes que tenen un ús agrícola del sòl ocupen més del 80% de la superfície. Hi predomina el conreu de
l’olivera, tot i que el cultiu de cítrics és el que més s’ha desenvolupat durant les últimes dècades.
Cal esmentar també la important presència de patrimoni construït, entre el qual cal destacar les torres de defensa
i les construccions rurals de pedra en sec (marges, barraques, casetes de caça...) Així com de patrimoni natural,
amb les oliveres que, a part de ser moltes d’elles centenàries, conserven elements amb unes dimensions i una
bellesa excepcional.

3.2. DINÀMIQUES
La dinàmica actual del paisatge és l’abandonament del cultiu en determinades zones (als espais amb una orografia
difícil de mecanitzar i als terrenys més inaccessibles) i per tant, el deteriorament de les construccions de pedra en
sec degut a la falta de manteniment.
El conreu de l’olivera està estabilitzat a les zones que tenen un relleu més regular (i per tant fàcil mecanització) i
que són secanes amb difícil extracció d’aigua del sulsòl (poca disponibilitat d’aigua).
A la zona esquerra del canal, les dinàmiques són de transformació: no s’ha produït un abandonament del cultiu de
secà sinó una substitució d’un conreu tradicional de secà amb les seves particulars construccions de pedra en sec,
a un correu intensiu de regadiu.
Aquestes dinàmiques accelerades de transformació han fet desaparèixer gairebé tots els elements que
caracteritzaven el paisatge tradicional.
Tot i ser una dinàmica incipient, es detecta l’aparició de dos parcs fotovoltaic en sòl rural.

3.3. VALORS
La Plana del Baix Ebre-Montsià no presenta gran quantitat de superfície protegida a nivell natural i ecològic, ja que
gran part del territori és agrícola. Es tracta d’un paisatge modelat pels agricultors en la major part de la seva
superfície.
Valors estètics
Pel que fa als valors estètics, cal destacar les construccions de pedra en sec (marges, barraques, casetes,
pous,...). Les que més predominen són els marges, que realitzen diverses funcions: dipòsits per emmagatzemar la
pedra que s’extreia, partició entre dues propietats, etc.
Els conreus de les planes acaben generant un paisatge rural molt valorat estèticament. Els mosaics de cítrics amb
olivera pròxims al riu Sénia i els de fruita seca al pla que queda a la dreta del barranc de Sant Antoni, prop del riu
Ebre, són dos exemples de la diversitat agrícola que hi ha en aquestes planes tant extenses.
També es pot assenyalar alguna singularitat estètica, com les fileres d’arbres (bàsicament xipresos) que hi ha
entre Santa Bàrbara i Vinallop i que proporcionen un canvi en la perspectiva del paisatge. Puntualment, en aquest
espai també hi ha els conreus d’horta, repartits en petites superfícies, prop dels barrancs o del riu Sénia, que
contrasten en aquest paisatge ple d’oliverars i arbres citrícoles.
Cal recordar també les oliveres singulars i monumentals, que tot i que es difuminen amb la resta, no les exclouen
de la seva bellesa.
Valors naturals i ecològics
Tot i que la Plana del Baix Ebre-Montsià no disposa de molta superfície protegida a nivell natural i ecològic, els
valors naturals i ecològics són presents en gran part de l’espai. Hi destaquen dos Espais d’Interès Natural (EIN)
totalment ubicats dins la Plana: el de Secans del Montsià (2.000 ha) i el dels Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la
Galera (238,8 ha) i una petita part de l’EIN Serra de Godall (195,2 ha) i de l’EIN dels Ports (685,2 ha), que
queden dins els límits d’aquesta plana.
Entre els espais protegits a nivell autonòmic n’hi ha amb valor local com les garrigues de la Galera, o el punt on el
barranc de les Foies s’uneix amb el de la Galera.
També al Barri del Castell, hi ha un xop catalogat com a arbre monumental per la Generalitat de Catalunya.
En aquesta unitat hi ha una superfície d’oliveres que és l’espai més homogeni amb olivera de totes les Terres de
l’Ebre i que és considerada potencialment connectora, ja que té importància ecològica per a l’alimentació i la
dispersió de les àligues cuabarrades.

La resta de superfície agrícola també té valor ecològic, ja que els arbres de fruita dolça, de fruita de secà, els
cereals o l’horta, proporcionen un paisatge amb suficients característiques naturals i ecològiques per considerar-lo
important a l’hora de connectar espais com les muntanyes d’interior i el riu o les muntanyes d’interior amb les del
litoral.
Valors històrics
Les torres de defensa de les èpoques andalusina i feudal són els valors històrics més representatius, ja que es
tracta d’un espai que limita amb els dos rius, el Sénia al sud i l’Ebre al nord-est.
El fet que la cota de les planes tingui una cota lleugerament superior a la del riu ha propiciat l’aparició de diverses
torres de vigia del riu com la torre de la Galera, la de la Campana d’Aldover, les torres d’en Corder i de Prior a
Jesús, la torre de Riba-Roja o la de Vila Seca, entre altres.
Les oliveres també destaquen com a elements històrics naturals del paisatge. Són elements puntuals que
s’ubiquen, principalment, a tocar de les faldes del massís dels Ports i de la Serra de Godall.
També destaquen els jaciments arqueològics de la necròpolis de Mianes i del pla de les Sitges, ubicats en zones
estratègiques prop del riu. La Via Augusta travessa la Plana, de sud a nord, des de Sant Joan del Pass, passant pel
mig de la Galera, fins arribar a tortosa, on creua el riu Ebre.
Les basses també són elements històrics del paisatge actual ja que aquest medi rural es caracteritza per la poca
existència d’aigua superficial.

4. PAISATGE DEL LLOC i PROJECTE
4.1. DESCRIPCIÓ i VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
ESTRUCTURA DEL LLOC
L’activitat que ens ocupa es pretén situar a la Partida del Colomar, a la parcel·la 6 del polígon 46. Aquesta finca es
troba entre la carretera C-12 a l’est, el Barranquet de Xurrit i Xalets de les Crevetes al nord i a l’oest i el Barranc
de Sant Antoni al sud.
La finca té una superfície total de 5.645 m2.
Es tracta d’una parcel·la de forma irregular en un sòl no urbanitzable, on actualment es troba una antiga granja de
cria de conills en desús amb una superfície construïda de 385 m2 i envoltada d’oliveres.
Per al correcte funcionament de la granja es van instal·lar dues sitges metàl·liques a la part davantera de la nau.
La parcel·la es troba delimitada per una tanca metàl·lica de malla de simple torsió en el costat nord que dóna al
camí i oest amb el límit amb la parcel·la veïna (polígon 46 parcel·la 5). Els altres costats no estan tancats ja que la
finca veïna pertany a la mateixa propietat (polígon 46 parcel·la 7).
L’accés a la finca es realitza des del camí de Sant Antoni dels Ermitans.
Edificació proposada
Es proposa adequar una part de la nau existent per a transformar-la en una sala de celebracions d’esdeveniments.
Aquesta sala es pretén llogar per a celebracions privades, per a un màxim de 70-80 persones.
Serà una sala diàfana en la qual es posaran a disposició dels clients cadires i taules (que cadascú col·locarà
d’acord amb les seves necessitats) i una barra amb dues neveres.
No es preveu servei de restauració, cada client portarà el menjar i les begudes per a la seva celebració.

Serà necessari adequar una zona per a aparcament, que es realitzarà sense pavimentar, només amb una neteja i
esbrossada de les terres de la zona de l’accés. Es preveuen 35 places d’aparcament, una de les quals adaptada
per a persones de mobilitat reduïda.
L’única zona pavimentada serà l’accés a la nau i el recorregut que hi ha entre la plaça d’aparcament adaptada fins
a aquest accés.
Aquesta finca no disposa de xarxa d’evacuació d’aigües municipal, per tant, s’instal·laran dues cabines de wc
portàtils, una de les quals adaptada. Aquestes cabines disposaran d’un servei de buidat, neteja i manteniment
periòdic per l’empresa propietària.
Es preveu una superfície d’intervenció a la parcel·la de 1.729,11 m2. Pel que fa a la nau, es pretén destinar a
l’activitat 210,07 m2 construïts. La resta de superfície de la nau estaran fora de l’àmbit d’actuació.
Construccions de l’entorn
Al voltant de la finca es troben petites construccions de casetes de camp i residencials i algunes construccions més
grans destinades a l’ús agrícola i ramader.
Paisatge
Els valors paisatgístics del lloc són els propis de la Plana del Baix Ebre-Montsià: camps de conreu d’olivera i
garrofers.
En direcció oest es pot observar el massís dels Ports i en direcció est, bastant més llunyanes, les Serres de CardóEl Boix. En direcció nord i sud només s’observen conreus d’olivera i garrofers.

ANÀLISI DE LA VISIBILITAT
La situació de la finca i la topografia del terreny fan que aquesta parcel3la i la seva edificació sigui poc visible des
de l’entorn, fins que s’arriba davant mateix de la finca.
La topografia és gairebé plana i per tant, les edificacions d’aquesta zona queden ocultes per la vegetació fins que
s’està molt a prop.
Amb tot això, la nau és visible des del mateix camí de Sant Antoni dels Ermitans que li dóna accés un cop situats a
tot just uns 100 metres de la finca.

RECULL FOTOGRÀFIC

Perspectiva de la finca des del camí de Sant Antoni dels Ermitans, cap a l’oest

Perspectiva de la finca des del camí de Sant Antoni dels Ermitans, cap a l’est

Vista del paisatge des de l’accés a la finca cap a l’oest: massís dels Ports al fons

Vista del paisatge des de l’accés a la finca cap a l’est: s’intueixen les Serres de Cardó-el Boix al fons

Vista general de granges i construccions properes a la finca, al llarg del camí de Sant Antoni dels Ermitans

4.2. PROGRAMA i REQUISITS DEL PROJECTE
FINALITAT i JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Es tracta d’adequar la nau existent per a destinar-la a sala de celebració d’esdeveniments. Actualment aquesta
nau està en desús i no se li realitza cap manteniment.
REQUISITS TÈCNICS i PROCESSOS
Es tracta d’una nau rectangular, de 35,65 m de llargada per 10,80 m d’amplada i està formada per una única
planta.
L’alçat té forma semicircular i en el punt central té una alçada de 6 m.
Per a dur a terme aquesta activitat s’aprofitarà només una part de la nau de 15 m de llargada per 10,80 m
d’amplada. L’altra part quedarà fora de l’àmbit d’actuació.
Es pretén mantenir la nau existent i adaptar-la a l’activitat que es vol realitzar.
La façana no es modificarà. S’eliminaran les dues sitges que hi ha a la façana de l’accés a la nau.
Al voltant de la nau es disposarà d’un espai lliure per aparcament i d’una zona on s’instal·laran les cabines de wc
portàtils.
Es té en compte en tot moment l’accessibilitat per part de persones amb mobilitat reduïda, atès que es tracta
d’una activitat amb ús pública concurrència.
COMPONENTS DEL PROJECTE
El projecte d’actuació preveu:
- Una activitat d’ús pública concurrència.
- Adaptació i adequació de la construcció existent per a dur a terme l’activitat.
- Creació d’una zona d’aparcament a l’accés a la finca.
- Ordenació de l’espai exterior d’acord amb el paisatge de la zona i mantenint l’estètica actual.

RECULL FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL

Accés a la finca amb la nau al fons

Espai que s’habilitarà com a aparcament

Sitges existents a la parcel·la que s’eliminaran

Interior de la nau amb la distribució existent

4.3. VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE
El projecte busca aprofitar aquesta nau existent en desús per destinar-la a un ús de pública concurrència.
Es pretén adaptar-la a les normatives i ordenances que li siguin d’aplicació per tal de poder aconseguir un benefici
econòmic amb el lloguer de la nau per a la celebració d’esdeveniments.
Relació de superfícies:

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA NAU EXISTENT
385 m2

TOTAL

SUPERFÍCIES PER A NOVA ACTIVITAT
Sup. Útil

200,19 m2

Sup. Construïda

210,07 m2

Encaix del projecte en el lloc i ordenació
L’activitat es realitzarà a la nau existent, així que el paisatge exterior no variarà massa de com està actualment.
Des de l’exterior la parcel·la quedarà més ordenada, s’eliminaran les sitges que hi ha a la façana de l’accés i es
crearà una zona d’aparcament tot just a l’accés de la parcel·la.
Aquest aparcament no estarà pavimentat, es realitzaran treballs de neteja i esbrossada del terreny perquè es
pugui accedir en cotxe i es marcaran les places amb peces de fusta tractada, per tal que quedi en harmonia amb
l’entorn i provoqui el mínim impacte visual i estètic.
Composició arquitectònica
La composició volumètrica de la nau serà la mateixa que hi ha actualment, amb una planta rectangular, façanes
semicirculars i simètriques que subratllen el caràcter funcional de l’edificació i eviten qualsevol element que no
sigui propi de la seva lògica constructiva.
Es mantindrà la franja horitzontal translúcida que hi ha als laterals per permetre l’entrada de llum natural.
Anàlisi de la visibilitat del projecte
La situació de la finca i la topografia del terreny fan que aquesta parcel·la i la seva edificació sigui poc visible des
de l’entorn, fins que s’arriba davant mateix de la finca.
La topografia és gairebé plana i per tant, les edificacions d’aquesta zona queden ocultes per la vegetació fins que
s’està molt a prop.
Amb tot això, la nau és visible des del mateix camí de Sant Antoni dels Ermitans que li dóna accés un cop situats a
tot just uns 100 metres de la finca.

4.4. ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS
Elements construïts
L’adequació de la nau per a dur a terme l’activitat de sala de celebració d’esdeveniments obligarà a realitzar
algunes actuacions majoritàriament a l’interior de la nau.
A l’interior caldrà adaptar la construcció a les normatives i ordenances d’obligat compliment, pel que fa al
compliment de protecció i resistència contra el foc, l’accessibilitat, la il·luminació, la ventilació, etc.
A l’exterior es prepararà una zona per a aparcament, sense pavimentar i es construïrà una solera a l’accés de la
nau per tal d’afavorir la circulació des de la plaça d’aparcament adaptat fins a l’accés. En aquesta zona
pavimentada també se situaran les cabines de wc portàtils, a la façana lateral de la nau per evitar la visió des de
la zona més concorreguda de la parcel·la.
Es pintarà d’un color terrós l’envolupant de l’edifici, per minimitzar l’impacte visual.
També s’eliminaran les dues sitges metàl·liques existents a la façana principal de la nau.
Topografia
Les obres previstes no alteren el perfil topogràfic original del terreny. Només es preveu la neteja i esbrossada del
terreny on s’ha de situar l’aparcament.
Vegetació
Serà necessari talar alguna olivera en la zona destinada a aparcament, per tal de permetre la circulació per
aquesta zona. La voluntat de la propietat és la de mantenir el màxim nombre d’arbres existents i eliminar només
els que siguin indispensables per al bon funcionament de l’activitat.
A la resta de la finca no s’hi intervé i es continuarà amb el conreu d’oliveres i garrofers existent.

Percepció visual
Des de l’exterior de la nau no es percebrà un gran canvi. La percepció de l’edificació serà la mateixa que
actualment, des de l’entorn més proper de les finques veïnes i des del camí d’accés. La fisonomia de la finca
canviarà substancialment a millor, donat que el conjunt serà més ordenat i harmònic.

5.

ESTRATÈGIA, CRITERIS i MESURES D’INTEGRACIÓ

Estratègia adoptada
Es busca adequar la nau existent a la nova activitat garantint el mínim impacte constructiu.
S’utilitzaran materials naturals perquè quedin integrats en l’entorn (aparcament de terra, sense pavimentar,
utilització de peces de fusta per delimitar les places d’aparcament, pintat de l’envolupant d’un color terrós, etc.).

Criteris
Es tracta de mantenir el caràcter agrari de l’espai i que la nova activitat passi gairebé desapercebuda.

Mesures
- Adequar la nau existent i en desús a una nova activitat que és rendible econòmicament i paisatgísticament
compatible.
- Crear uns espais que són necessaris per a l’activitat que concordin amb l’existent.
- Escollir materials i colors que no comporten un impacte visual, optant per una gamma de colors terrosos que
suposa un contrast menor amb els colors de la vegetació i el terreny.
- En la part de la parcel·la que no s’actua, es mantindran els espais de conreu de l’entorn.

6. CONCLUSIONS
L’objectiu de l’actuació és l'adequació de la nau existent per a dur a terme una altra activitat d’ús pública
concurrència, com és una sala de celebració d’esdeveniments.
Els propietaris volen realitzar aquesta actuació per aconseguir un rendiment econòmic en un futur.
El fet d’aprofitar la nau existent garanteix un baix impacte visual i estètic, atès que el paisatge no variarà
substancialment de l’existent actualment.
Les altres actuacions que caldrà realitzar als espais exteriors garantiran que aquestes quedin degudament
integrades dintre el paisatge situat a la Plana del Baix Ebre-Montsià.
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