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Projecte en sòl no urbanitzable d’ampliació d’activitat extractiva al polígon 15 parcel·les
48, 49 I 60 del Montmell

Aprovat per unanimitat

Fets
Amb data 8 de d’octubre de 2020 (RE 2020-03006) va tenir entrada al registre general de l’
Ajuntament una instància presentada pel senyor Pedro José Vélez Sánchewz, en nom i
representació de l’entitat mercantil DOLOMIAS JUNCOSA, S.L., sol·licitant la tramitació del
procediment d’autorització urbanística del projecte en sòl no urbanitzable d’ampliació d’activitat
extractiva al polígon 15 parcel·les 48, 49 I 60 del Montmell.
Amb data 11 de gener de 2021 s’ha emès informe tècnic, transcrit literalment:
“INFORME TÈCNIC
Assumpte
Sol.licitud de llicència d’activitat extractiva.
Situació
Polígon 15, parcel.les 48 i 49 i 60
Solicitant
Dolomias Juncosa S.L.
Informe
Aquesta activitat es troba en sòl no urbanitzable, part en clau D-1.1 i part en zona PEIN, Xarxa natura 2000.
Segons el Pla Territorial del Camp de Tarragona, es troba en sòl de protecció especial.
A més, es troba qualificat com a Zona d’especial conservació (ZEC) i Zona de protecció de les aus (ZEPA), en
concret, es defineix com una zona de caça de l’àguila cuabarrada, protegida per la Directiva 2009/147/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva
d'ocells), annex I: espècies que seran objecte de mesures de conservació especials quant a l'hàbitat, amb la
finalitat d'assegurar-ne la supervivència i la reproducció en l'àrea de distribució.
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L’activitat extractiva es troba regulada en l’art. 49.1.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificada per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i per la seva tramitació ha de
seguir el procediment de l’art. 48 de la mateixa Llei.
En aquest procediment, l’aprovació prèvia correspon a l’Ajuntament i l’aprovació definitiva és competència de la
Comissió territorial d’Urbanisme.
Per tant, seguint amb la tramitació que marca l’art. 48 de la Llei, s’haurà de sotmetre a informació pública pel
termini d’1 mes i sol·licitar informe a:
Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, servei d’arqueologia.Departament de medi ambient
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Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l’Aigua
Institut Geològic de Catalunya
Departament de Mines de la Generalitat de Catalunya”

Fonaments de dret
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

En conseqüència, S'ACORDA:
Vist l’informe dels serveis tècncis municipals, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Junta de Govern acorda:
Primer.- Admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, el projecte en sòl
no urbanitzable d’ampliació d’activitat extractiva al polígon 15 parcel·les 48, 49 i 60 del
Montmell, promogut per DOLOMIAS JUNCOSA, S.L.
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant el termini d’un mes i
simultàniament sol·licitar informe als següents organismes:
- Direcció General del Patrimoni Cultural (Arqueologia).
- Departament de Medi Ambient.
- Departament d'Agricultura.
- Agència Catalana de l'Aigua.
- Institut Geològic de Catalunya.
- Direcció General d’Energia i Mines (Activitats extractives)
Tercer.- Notificar aquest acord a DOLOMIAS JUNCOSA, S.L.

Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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