MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES
Modificació d’accés entre la carretera TV-3421, (Roquetes-Mas de Barberans)
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1. DADES GENERALS
MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU de Roquetes.
Modificació d’accés entre la carretera TV-3421, (Roquetes-Mas de Barberans) i el carrer
1 d’octubre.
ÀMBIT
Sòl Urbà, afectat per sistemes de vialitat, d’espai lliure clau P i zones clau 1, 2b i 2c.
PROMOTOR:
Ajuntament de Roquetes.
REDACTOR
Eduardo Marcos Guerra Magro, arquitecte.
Serveis Tècnics Municipals.
DATA
Gener de 2019
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2. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ.
2.1 Objecte i justificació
Millora d’accés de carretera TV-3421, (Roquetes-Mas de Barberans) i el carrer 1
d’octubre. La proposta es justifica en la dificultat de gir per falta de visibilitat de la cruïlla
existent, que posa en perill la circulació a l’entrada i sortida des del carrer 1 d’octubre.
2.2 Àmbit
La modificació, està situada en sòl urbà i suposa un ajust de límits en quan a sistemes
de vialitat, d’espai lliure clau P i zones de l’entorn qualificats com a zones 1,2b i 2c.
El traçat viari forma una variant entre la TV-3421 (Roquetes-Mas de Barberans) i la T342 (Roquetes-Alfara de Carles), evitant així el tràfic pel centre del nucli urbà de
Roquetes.

FOTOS 1-2 ACCÉS CAP A AL NUCLI URBÀ (Inici de la variant cap a la T-342)
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FOTOS 3-4 ACCÉS DES DEL CARRER 1 D’OCTUBRE

OBSTACLES VISUALS
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Cadastre. Estat actual

FOTOS 3-4
FOTOS 1-2
Topogràfic. Estat actual
Situació de les fotografies
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2.3 Planejament General vigent
09 de juliol de 2003, aprovació definitiva de Revisió del PGOU per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, (CTUTE).
07 de Novembre de 2003, publicació de la Revisió del PGOU.
L’àmbit de la modificació puntual no ha estat objecte de cap modificació puntual des de la
publicació del PGOU.
2.4 Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació
Segons l’article 97 del mateix TRLUC, les propostes de modificació del planejament
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. A tal efecte, la
proposta de modificació puntual del planejament municipal exposa el següent:

La carretera T-342 entre Roquetes-Alfara de Carles, té un traçat que passa pel
centre de Roquetes, amb un tràfec de cotxes i camions cap a granges,
industries i visitants del parc natural del ports. Actualment ja no resisteix aquesta
dinàmica. Es la raó per la qual s’ha fet necessària una alternativa que va
guanyant importància com a variant, i que està formada per l’ avinguda de
Valdezafan, (antic traçat de la via cap a Saragossà), l’avinguda de l’Observatori i el
carrer 1 d’octubre fins la TV-3421 de Roquetes-Mas de Barberans i Tortosa. Això

pacifica el centre urbà.
La cruïlla entre el carrer 1 d’octubre i la carretera TV-3421, té actualment un
traçat molt estret i perillós i amb visibilitat insuficient per la seguretat vial.
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La modificació proposa la millora d’aquest enllaç fent una sèrie d’ajustos en les
alineacions a l’entorn del carrer 1 d’octubre.
En quan a la justificació i conveniència s’ha de considerar i que actualment es fa
imprescindible la correcció de l’ordenació per aconseguir una ordenació més
clara pel desenvolupament urbanístic, i més segura pels vianants i vehicles.

Carretera Roquetes-Alfara de Carles
Cª pel centre urbà: Port de Caro i carrer major
Enllaç que es modifica
Variant: Valldezafan, avinguda observatori, carrer 1 d’octubre

Cª Roquetes- Mas de Barberans
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ENLLAÇ ENTRE CARRETERA TV-3421 Roquetes-Mas de Barberans i Tortosa

PROPOSTA A EXECUTAR EN UNA PRIMERA FASE

PROPOSTA A EXECUTAR EN UNA SEGONA FASE
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3. MEMÒRIA DE LA PROPOSTA
3.1 Modificació del PGOU.
Descripció de la modificació puntual.
1. Desplaçament de la rotonda prevista al PGOU vigent,
2. per tal de millorar l’accés al nucli de Roquetes des de la carretera TV-3421,
aconseguint una major visibilitat i minorant les afectacions per vialitat de les
edificacions existents.
3. Eliminació d’un vial de servei dintre de la zona verda paral·lela a la carretera TV342, evitant superfícies d’expropiacions, en sòl i edificacions.
4. Adaptació d’alineació de l’edificació en el conjunt anomenat casa “La Segura”,
Desapareix la delimitació de la UA-4.1.
5. Creació de nou vial a l’entorn d’edificació clau 1 i zona verda que comunica amb el
carrer Gasol.
6. Creació de nova clau (Ve), Volumetria específica a l’espai enfront de la rotonda, que
dóna accés al nucli urbà. La resta de claus 1, 2a i 2b, mantenen el seu aprofitament
edificatori i la seva normativa del PGOU vigent.
Respecte de la previsió de reserves per sistemes:
Atès que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que no
comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la
intensitat o la transformació dels usos, no requereix de cap increment de les reserves
de sòl per a sistemes urbanístics.
No obstant, cal fer constar que s’augmenta, la superfície de sistemes d’espais públics
respecte de la superfície vigent del PGOU. i comporta menys afectacions de vialitat a
les edificacions existents.
QUADRE NUMÈRIC COMPARATIU ENTRE EL PGOU VIGENT I LA MODIFICACIÓ
PGOU VIGENT
Sòl

Sostre

MODIFICACIÓ
Sòl

SISTEMES
Vialitat
2.778,00
3.744,00
Espai Lliure
1.460,00
2.008,00
TOTAL SISTEMES
5.344,00
6.499,00
ZONES
Clau 1
133,00
399,00
165,00
Clau 2a
695,00 1.655,00
778,00
Clau 2b
2.203,00 4.435,00
1.990,00
Clau 2b
1.391,00 2.543,00
Clau VE (vol.específica)
1.072,00
Conjunt protegit
844,00 Existent
747,00
casa “La Segura”
TOTAL ZONES
5.266,00 9.032,00
4.752,00
SUPERFÍCIE TOTAL
10.504,00
10.504,00
de la modificació
Diferència de
+96,00 m2 de sostre en la proposta de MPPGOU.
Diferència de +1.233,00 m2 de sistemes en la proposta de MPPGOU.
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3.2 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT
SECCIÓ 2ª. ZONA DE REMODELACIÓ URBANA. CLAU 2.
Article 142. Definició
1. Aquesta zona compren àrees situades en buits intercalats dins de la trama urbana
antiga i tradicional de Roquetes en les quals es pretén d’aconseguir una
densificació mitja i ordenar algunes edificacions sorgides amb el desenvolupament
del casc sense prèvia ordenació. S’estableixen dues subzones:
a. En illa tancada, clau 2a.
b. En illa oberta. Clau 2b.
2. Inclou també el desenvolupament d’habitatge unifamiliar en renglera del sector
Torre d’en Gil, establint-se una tercera subzona:
a. Unifamiliar en renglera clau 2c.
SUBSECCIÓ 1ª. SUBZONA DE MANÇANA TANCADA. CLAU 2a.
Article 143. Tipus d’ordenació
Correspon al d’edificació segons alineacions de vial.
Article 144. Edificabilitat en remodelació urbana.
En els casos en què es delimitin polígons d’actuació no previstos pel present Pla
General, la seva edificabilitat bruta per a les actuacions de remodelació urbana en
aquesta zona no podrà ultrapassar en cap cas 1,50 m² sostre/m² sòl brut, per a les
Unitats d’actuació de menys de 1,5 ha. d’extensió, i 1,20 m² sostre/m² sòl brut per a les
de major dimensió de l’actuació.
Article 145. Condicions d’edificació
1. Alineacions: Les façanes hauran de construir-se seguint l’alineació oficial del carrer,
sense reculades.
2. Profunditat edificable: La planta baixa serà totalment edificable, llevat de si es destina a ús d’habitatge o residencial. A les plantes pis es defineixen gràficament als plànols
d’ordenació N3.
3. Altura i nombre màxim de plantes: S’estableix de manera anàloga a l’article 140,3
d’aquestes Normes.
4. Façana mínima i cossos sortints: S’atendrà a l’establert en els articles 131 i 132, i
en els apartats 4 i 5 de l’article 140 d’aquestes Normes, no sent d’aplicació la limitació
en longitud dels cossos sortints.
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Article 146. Condicions d’ús
Seran anàlogues a les establertes en l’article 141 d’aquestes Normes.
SUBSECCIÓ 2ª. SUBZONA DE MANÇANA OBERTA. CLAU 2b.
Article 147. Tipus d’ordenació
L’edificació es disposa en illes obertes per dos dels seus costats, i edificades en els dos
restants o bé en blocs lineals, o blocs aïllats. En aquest darrer cas, els seus paràmetres
corresponen als de l’edificació aïllada, i en els anteriors és segons alineació de vial.
L’objectiu de la subzona és de crear noves morfologies urbanes resultants de l’edificació
mitjançant tipologies anàlogues a les utilitzades fins avui en el casc antic de Roquetes,
però dotades de més grans nivells d’àrees lliures i de menor densificació. I només en el
cas dels blocs aïllats -d’altra banda molt puntual- s’introdueix una nova tipologia, en
situacions singulars.
Article 148. Edificabilitat en remodelació urbana

En els casos en què es delimitin polígons d’actuació no previstos pel present Pla
General, la seva edificabilitat bruta per a les actuacions de remodelació urbana
en aquesta zona no podrà ultrapassar en cap cas 1,50 m² sostre/m² sòl brut, per
a les Unitats d’Actuació de menys de 1,5 ha. d’extensió, i 1,20 m² sostre/m² sòl
brut per a les de major dimensió de l’actuació.
Article 149. Condicions d’edificació
1. Alineacions: hauran d’ajustar-se al que resulta dels plànols de la sèrie N3. No s’admeten reculades quan l’ordenació és per alineació a vial.
2.

Profunditat edificable: la que resulta dels plànols de la sèrie N3.

3. Altura i nombre màxim de plantes: s’atindrà a allò establert en l’apartat 3 de l’article
140 d’aquestes Normes i, en concret, al que resulti dels plànols de la sèrie N3.
4. Façana mínima: 8 m., excepte si es tracta d’habitatge unifamiliar, en quin cas s’admet fins a un mínim de 5,50 m.
5. Cossos sortints: S’atindrà a allò establert en l’apartat 4 de l’article 145 d’aquestes
Normes, tant per a l’alineació oficial del carrer com per a l’alineació posterior a l’espai
lliure interior de mançana.
6.

Els espais lliures resultants seran inedificables.

Article 150. Condicions d’ús
Per a l’edificació principal compresa entre alineacions s’atindrà a l’establert en l’article
141 d’aquestes Normes.
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Per a les edificacions auxiliars es permeten únicament els usos complementaris dels
establerts per a l’edificació principal, prohibint-se especialment els usos públics i
col·lectius i els d’habitatge i hoteler i residencial especial.
Article 141. Condicions d’ús
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
Hoteler.
Residencial especial
Restauració.
Comercial petit i mitjà.
Oficines i serveis
Sanitari i assistencial
Educatiu
Recreatiu en locals coberts
Esportiu en locals coberts
Socio - cultural
Industrial amb les limitacions de l’art. 73.
Estacionament
Públic i administratiu.

3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSADA

La modificació proposada no contempla cap canvi en la normativa que afecta a
Sistemes ni a Zones claus 1, 2a i 2b, i es crea una nova Clau Ve (Volumetria
específica).
Article 141.bis
VOLUMETRIA ESPECÍFICA. CLAU Ve
Aquesta tipologia permet sense incrementar l’aprofitament definit pel Pla d’ordenació,
alterar un o més paràmetres, tals com la posició de l’edificació o la seva ocupació
respecte de la parcel·la, la dimensió d’aquesta, inclús l’alçada de l’edificació als casos
que el Pla així el determini, però sempre amb un estudi detallat en que la tramitació i
aprovació s’evidenciï la conveniència i oportunitat dels canvis proposats.
Als plànols d’ordenació es dibuixa un gàlib mínim de 3,00 m. per la volumetria, per
plantes superior a la Planta baixa, per tal de composar lliurement l’actuació.
Edificabilitat neta: 2,40 m2. de sostre / m2 de sòl net de parcel·la.
Ocupació de parcel·la: Màxima d’un 100% que pot disminuir amb un estudi de detall,
per fixar els volums de l’àmbit.
Alçada màxima de l’edificació: Màxim de 3 plantes, que es poden augmentar amb un
estudi de detall sense canviar l’aprofitament per fixar els volums de l’àmbit.
Separació de llindars: En quan a la Planta baixa, serà obligatori convertir en façana, la
mitgera a parcs, jardí o espai lliure permanent definit en aquest Pla, amb la condició que
tal façana s’enretirarà com a mínim un metre de l’alineació de la mitgera.

Separació de vialitat: Els volums edificats es podran enretirar lliurement de
l’alineació d’acord amb estudi detallat per fixar els volums de l’àmbit.
Condicions d’ús
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Per a l’edificació principal compresa entre alineacions s’atindrà a l’establert en l’article
141 d’aquestes Normes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
Hoteler.
Residencial especial
Restauració.
Comercial petit i mitjà.
Oficines i serveis
Sanitari i assistencial
Educatiu
Recreatiu en locals coberts
Esportiu en locals coberts
Socio - cultural
Industrial amb les limitacions de l’art. 73.
Estacionament
Públic i administratiu.

Per a les edificacions auxiliars es permeten únicament els usos complementaris dels
establerts per a l’edificació principal, prohibint-se especialment els usos públics i
col·lectius i els d’habitatge i hoteler i residencial especial.
3.4 Avaluació econòmica - financera i pla d’etapes.
Donades les característiques de la Modificació que es proposa, es fa innecessària la
concreció d’un pla d’etapes.
Respecte de la viabilitat econòmica es fa constar que amb la modificació l’ajuntament
s’estalvia varies expropiacions de terrenys i edificacions afectades per vialitat i
augmenten les cessions de sòl destinat a espais lliures, amb lo qual la modificació no
comporta increments per l’economia municipal, respecte del costos del PGOU vigent.
Per tant, la proposta resulta viable econòmicament.
3.5 Informe mediambiental i Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
L’avaluació ambiental de modificacions de plans i programes es regula a través de
l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Donat que la present Modificació no afecta a cap qüestió mediambiental que assenyala
l’article 7, i que es troba integrament en sòl urbà, no es considera necessari redactar
l’informe mediambiental que determina l’article 59 f del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pèl qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme.
3.6 Marc legal aplicable i tramitació
Aquesta Modificació Puntual es tramita de conformitat amb l’article 96 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya i de conformitat amb el Decret 305/2006, de 16 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament d’urbanisme de Catalunya.
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D’acord amb l’article 74.2 i 94 del TRLU, així com l’art. 107.4 del RLU, la redacció
correspon a l’Ajuntament.
Respecte de la tramitació per a la seva aprovació s’haurà d’estar al següent:
a. L’aprovació Inicial de la Modificació del PGOU correspon al Ple de l’Ajuntament,
d’acord amb l’article 22.2 c) de la LRBRL.
b. Un cop feta l’aprovació Inicial s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un
mes.
c. Cal demanar els següents informes als organismes afectats atesa la seva finalitat:
d. Aprovació Provisional pel Ple de l’Ajuntament.
e. Remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva.
f. La modificació serà executiva una vegada publicada al DOGC.

Eduardo M. Guerra Magro,arquitecte
Serveis tècnics de AJUNTAMENT DE ROQUETES
Roquetes, gener de 2019
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ANNEX: PLÀNOLS
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1. Planejament General Vigent.
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2. Modificació del Planejament General.

Modificació puntual de PGOU.. Gener de 2019

3. Planejament Vigent detallat, escala 1/1.000
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4. Ordenació. Modificació detallada, escala 1/1.000
Enllaç. Fase 1
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5. Ordenació. Modificació detallada, escala 1/1.000
Enllaç. Fase 2
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6. Planejament General Vigent, escala 1/1.000
Àmbit de suspensió de llicències
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