PROPOSTA D'ORDRE D'ESTUDI Nº0210501
TÍTOL:

Projecte Constructiu. Restauració Ambiental de les activitats extractives ”Sant Mori
2” i “Campos del Molino” a Sant Mori (Alt Empordà)

1.- Dades generals
Clau:
Títol abreujat:
Tipus d'estudi:

RAE-21255
Restauració Ambiental de de les activitats extractives ”Sant Mori 2” i
“Campos del Molino” a Sant Mori. Alt Empordà
Projecte Constructiu

2.- Condicionants del projecte
2.1.- Introducció
El present projecte té l’origen en la voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat d’executar de forma
subsidiària la restauració de les activitats extractives ”Sant Mori 2” i “Campos del Molino” (AE 92/1797 i
95/2300), al terme municipal de Sant Mori a l’Alt Empordà, amb la corresponent incautació de la fiança
dipositada en concepte de garantia per aquesta finalitat.
En data 25 de març de 1993, la Direcció General de Patrimoni Natural va emetre informe favorable sobre el
programa de restauració de l’activitat extractiva Sant Mori 2, i en data 16 d’abril de 1993, la Direcció General
d’Energia del Departament d’Industria i Energia va resoldre autoritzar l’aprofitament de recursos a Sant Morí 2.
En data 8 de setembre de 1995, la Direcció General de Patrimoni Natural va emetre informe favorable sobre el
programa de restauració de l’activitat extractiva Campos del Molino i en data 2 d’octubre de 1995, la Secció de
Mines del Departament d’Indústria i Energia a Girona va atorgar l’autorització d’explotació anomenada Campos
del Molino.
En data 26 de maig de 2014, Direcció General de Qualitat Ambiental va adjudicar a Maima Enginyers, SL el
contracte de redacció del projecte de restauració de les activitats extractives de Sant Mori 2 i Campos del
Molino.
En data 28 d’octubre de 2015, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emet resolució de l’expedient d’execució subsidiària de les
activitats extractives ”Sant Mori 2” i “Campos del Molino.
2.2.- Objecte
L'objecte de la present ordre d'estudi és la realització d’un projecte constructiu que actualitzi el projecte de
restauració per a l’execució subsidiària de la restauració de de les activitats extractives de Sant Mori 2 i Campos
del Molino. encarregat per la Direcció General de Qualitat Ambiental a l’empresa Maima Enginyers, SL.
El projecte, abans esmentat, considerava la situació actual del que va ser l’activitat extractiva, abandonada i que
no es va executar el programa de restauració.
Els objectius generals del projecte són donar èmfasi en recuperar el lligam morfològic i integrador del paisatge
de la zona. Són doncs les tasques de restauració que es centren en moviments de terres i preparar el sòl per
instal·lar la vegetació autòctona per recuperar l’ús forestal i/o agrícola, tasques per corregir i evitar l’erosió i
també les tasques necessaries pel desmantellament de la planta de tractament.
L’àmbit de l’actuació serà el que està determinat en el projecte incial.
2.3.- Actuacions
-

Revisió global del projecte inicial.
Actualització de l’estudi de medi inicial a l’estat actual de la normativa ambiental aplicable.
Antecedents i compliment de prescripcions ambiental.
Condicionants ambientals, especialment els processos erosius i paisatgístics
Desmantellament de les antigues instal·lacions
Anàlisi del drenatge actual i propostes de solució.
Estudi de sols amb execució analítiques agronòmiques de sòls de 4 mostres de terres i la seva
composició

-

Anàlisi i proposta de diferents alternatives de restauració.
Tractament i restauració ambiental i paisatgística
Estudi de Seguretat i Salut
Estudi de la gestió de residus de la construcció i demolició

2.4.- Paràmetres i criteris de disseny
-

Descripció de treballs previs de condicionament de superfícies i millores de la qualitat del sol.
Moviments de terres
Definició de les plantacions i hidrosembres amb especies autòctones.

3.- Condicionants a tenir en compte
Per a la realització de l’estudi caldrà tenir en compte els següents organismes:
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Ajuntament de Sant Morí
4.- Annexos a contemplar
El projecte constructiu seguint el Plec de Prescripcions Tècniques per a l'assistència Tècnica a la redacció
projectes de Mesures Correctores d'Impacte Ambiental d’Infraestructures.cat
El projecte constructiu es redactarà contemplant mínimament els següents annexos:
-

Antecedents
Estudi del Medi
Proposta d’actuacions i justificació de la solució final
Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra
Serveis afectats
Ocupacions
Estudi de seguretat i salut laboral
Pla de treballs
Justificació de preus
Pressupost per a coneixement de l'Administració
Estudi de gestió de residus
Titularitats i catàlegs
Reportatge fotogràfic

5.- Fases de l’Estudi:
La direcció de l’estudi haurà de posar en coneixement de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de l'ordre d'estudi, en especial, haurà
d'informar per a la seva aprovació de l'estat del projecte en les següents fases com a pas previ per a la seva
continuació.
Treballs previs i estudi alternatives

6 setmanes del contracte.

Proposta actuacions

10 setmanes del contracte.

Maqueta

14 setmanes del contracte.

6.- Termini de redacció:
El termini de redacció no superarà els 6 mesos.

7.- Àmbit:

Ferran Miralles i Sabadell
El Director General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural
Signat electrònicament

