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Establiment de nova superfície mínima de 700 m2 per parcel·la
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1. DADES GENERALS
MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU de Roquetes.
Establiment de nova superfície mínima de 700 m2 per parcel·la i una activitat per
parcel·la mínima.
ÀMBIT
Sòl Urbà consolidat de caire industrial, Clau 4e i Clau 4e.1
PROMOTOR:
Ajuntament de Roquetes.
REDACTOR
Eduardo Marcos Guerra Magro, arquitecte.
Serveis Tècnics Municipals.
DATA
octubre de 2017
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2. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ.
2.1 Objecte i justificació
Establiment de nova superfície mínima de 700 m2 per parcel·la i una activitat per
parcel·la mínima.
2.2 Àmbit
La modificació puntual del PGOU vigent, es troba localitzada en la zona industrial
que procedeix del Pla Parcial de l’antic Hort d’en Gas, actual claus 4e. i 4e.1.
Comparteix la vialitat que prové de l’antic camí de la Raval de Cristo, amb el
municipi de Tortosa
2.3 Planejament vigent
09 de juliol de 2003, aprovació definitiva de Revisió del PGOU per la CTUTE.
07 de Novembre de 2003, publicació de la Revisió del PGOU. Aquest classifica
l’àmbit de sòl urbà, qualificat de zona d’implantació industrial procedent del sector
Antic Hort d’en Gas, clau 4e regulada en l’article 160 a l’annex 4 del PGOU.
Reprodueix la normativa del PP. Hort d’en Gas.
26 de febrer de 2010, Sentencia del Tribunal de Justícia de Catalunya contra
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 07 de juliol de 2007.

10 de novembre de 2005, La CTUTE, fa acord d’aprovació definitiva de la modificació
puntual del PGOU relativa a aspectes normatius del PP del subsector D2.1 dins de
l’àmbit del polígon de la Ravaleta de Roquetes, per adaptar millor la normativa a l’ús
industrial i magatzem de l’empresa propietària de les parcel·les del subsector D2.1,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament. Introduint d’ofici la següent redacció dels
articles 5 i 13:
Article 5 agrupació de parcel·les:
S’admeten sense limitació no haver de superar el conjunt dels límits resultants
de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat, la ocupació màxima, separacions
mínimes i resta de paràmetres.
S’admetrà una activitat per parcel·la mínima
Article 13. Composició estètica:
Tots els paràmetres tindran consideració de façana, no permetent-se
tractaments propis de mitjaneres, havent de quedar revestits, excepte que
s’executin amb materials propis d’aquesta.
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Les façanes a carrers i a l’Eix hauran de ser transparents (buits) al menys en
un 50% de la seva superfície. Quedaran exemptes d’aquesta condició aquelles
edificacions llurs activitat o ús, sigui la industrial.
15 de març de 2006, publicació al DOGC

04 d’octubre de 2007, La CTUTE, fa acord d’aprovació definitiva de la modificació
puntual del PGOU referent al carrer E entre les unitats d’actuació 14.1 i 14.2 i sector I,
promogut per l’ajuntament.
Supeditar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, a l’aportació de la següent
documentació:
a. Aportar plànol número 2, anomenat Zonificació segons pla general,
d’acord amb el planejament vigent.
b. Aportar quadre justificatiu amb les superfícies resultants de cadascuna
de les zones i sistemes, així com el sostre edificable.
c. Aportar les fitxes normatives dels àmbits UA 14.1 I UA 14.2 i del sector
urbanitzable, sector I.
12 de febrer de 2008, publicació al DOGC

04 d’octubre de 2007, La CTUTE, fa acord de correcció d’errada material del PGOU,
relatiu a aspectes normatius del Pla Parcial del subsector D2.1, en concret el relatiu a
l’alçada reguladora màxima, declarant que l’alçada reguladora és de 10 m. i determinar
el nombre màxim de plantes, que serà de planta baixa i una planta pis.
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Recorda a l’Ajuntament que es d’aplicació pel que fa a l’àmbit del subsector D2.1
d’annex 4 del PGOU i la seva posterior modificació puntual (expedient 2005/20072)
17 de gener de 2008, publicació al DOGC

07 de febrer de 2008, La CTUTE, fa acord d’aprovació definitiva de la modificació
puntual del PGOU referent al subsector D2.1 dins l’àmbit Hort d¡En Gas, promoguda
per Federico García Sánchez i dos més CB.i tramesa per l’Ajuntament.
Corregeix l’apartat 6 – Alçada reguladora màxima:
“S’estableix en 15 m. essent el nombre màxim de plantes el de planta baixa + planta
primera + planta segona + planta tercera”.
“La resta d’estàndards urbanístics no tindran cap modificació a la normativa del Pla
Parcial, mantenint-se l’edificabilitat de cada parcel·la segons es determina en les
ordenances del sector fixades en l’actual revisió del PGOU”.
16 d’abril de 2008, publicació al DOGC

24 de maig de 2011, El conseller de Territori i Sostenibilitat, fa acord d’aprovació
definitiva de la modificació puntual que afecta a zona verda i Equipaments situats al
subsector D.2 (UA 14.1) promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
Varia sensiblement la zonificació dels espais Lliures i Equipaments canviant la
disposició d’aquestes peces sense alterar la superfície destinada a cada sistema de
manera que en ajustar les peces destinades a Equipament, la peça resultant tingui una
dimensió que permeti optimitzar la seva utilització.
01 de juliol de 2011, publicació al DOGC
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04 de febrer de 2014,
La CTUTE, fa acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU referent
a l’article 164 de les NNUU referit a la Incorporació dels usos Sociocultural i
administratiu, en totes les sub claus de la clau 4. promoguda i tramesa per
l’Ajuntament.
24 de març de 2014, publicació al DOGC

11 de desembre de 2014,
La CTUTE, fa acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU referent
a increment d’ocupació màxima per parcel·la edificable, clau 4e UA 14.1. 70%
edificació principal i un 5% per auxiliar, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

Consta MPPGOU, aprovada per la CTUTE (expedient 2017 / 061825 / E ) i publicada
al DOGC, referent a Creació de nova clau 4e.1 en la zona industrial que procedeix del
Pla Parcial de l’antic Hort d’en Gas, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
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ESTAT ACTUAL DELS SECTORS INDUSTRIAL EN SÒL URBÀ DE ROQUETES

ANTIGA LEAR

ANTIGA FRUPINSA
PLA DE L’ESTACIÓ
ANTIC HORT D’EN GAS

PADESA
ANTIGA IMMSA TAMSA
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SECTOR PROVINENT DE PP. “ANTIC HORT D’EN GAS”.
TIPOLOGIA: AÏLLADA
SUPERFICIE MÍNIMA ACTUAL DE PARCEL·LA: 1.000 m2.

ÀMBIT
DE
MODIFICACIÓ
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SECTOR IMSA-TAMSA
TIPOLOGIA: ENTRE MITGERES
SUPERFICIE MÍNIMA ACTUAL DE PARCEL·LA: 400 m2.
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SECTOR FRUPINSA
TIPOLOGIA: AÏLLADA. S’admet sense separació a termenals
SUPERFICIE ACTUAL MÍNIMA DE PARCEL·LA: 700 m2.
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SECTOR PLA DE L’ESTACIÓ
TIPOLOGIA: AÏLLADA
SUPERFICIE ACTUAL MÍNIMA DE PARCEL·LA: 3.000 m2.
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SECTOR ANTIGA FÀBRICA LEAR
TIPOLOGIA: AÏLLADA
SUPERFICIE ACTUAL DE PARCEL·LA: Parcel.la existent.
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SECTOR PADESA
TIPOLOGIA: AÏLLADA
SUPERFICIE ACTUAL DE PARCEL·LA: 700 m2.
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2.3 Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació.
D’acord amb l’article 97.1 del TRLUC. “les propostes de modificació d’una figura de
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”.
La iniciativa de la modificació prové de la necessitat, plantejada a l’ajuntament per
uns propietaris, per tal de dividir la seva parcel·la amb l’objectiu d’optimitzar-les
creant més alternatives d’ocupació. Com que la majoria de parcel·les es triba
edificada, es demana també que s’accepti com a tipus d’ordenació el d’aïllada,
adossada i aparellada. S’ha acollit favorablement la proposta per part de
l’ajuntament, ja que significa impulsar que el polígon millori la promoció econòmica
de l’activitat de la zona.
Les parcel·les que han manifestat el seu interès son les següents:
La parcel·la 1.12 conté dos edificacions dintre de la mateixa propietat.

La parcel·la 1.6, està edificada en dos cossos independents. La divisió donaria com
a resultat dos parcel·les amb dos edificacions i dos activitats.

La parcel·la 1.7-1.8 que van ser unificades per poder edificar una nau mes gran. En
les circumstàncies actuals li convindria dividir en dos la parcel·la. El volum existents
restaria com a edificació adossada, sense increment d’edificabilitat.
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L’actual situació econòmica està produint una demanda de parcel·les més petites
per activitats de tallers artesanals o despatxos administratius.
El terme municipal de Roquetes té escassa oferta de sòl industrial, degut a la
dificultat de desenvolupar els sòls urbanitzables previstos al PGOU vigent, que per
les seves característiques topogràfiques, els fan vulnerables a la inundabilitat, per
tant, inviables econòmicament per l’alta repercussió de costos d’urbanització.
El sector objecte de la modificació està localitzat en sòl urbà completament
urbanitzat.
L’ajuntament considera en aquest sentit que pot ser més optimitzat, i pot produir
un augment de l’atractiu econòmic del sector industrial i de serveis, que millorarà
les perspectives econòmiques del municipi i la comarca.

1.1
1.10
1.2

1.12

1.3
1.11

1.4

1.14

1.5

1.13

1.6

1.15
1.7-1.8

1.9
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ESTAT ACTUAL DE PARCEL·LES DEL SECTOR AMB CLAU 4e i 4e.1
Parcel·la Clau
Sòl m2
e.neta Sostre edif.
1.1
4e.1
1.235,97
1,52
1.878,670
1.2
4e
3.507,63
1,52
5.331,600
1.3
4e
1.647,00
1,52
2.503,440
1.4
4e
1.620,00
1,52
2.462,400
1.5
4e
1.843,65
1,52
2.802,348
1.6
4e
1.866,60
1,52
2.837,232
1.7-1.8
4e
3.763,80
1,52
5.720,976
1.9
4e
1.924,95
1,52
2.925,924
1.10
4e
2.909,00
1,52
4.421,680
1.11
4e
1.481,00
1,52
2.251,120
1.12
4e
1.902,00
1,52
2.891,040
1.13
4e
1.424,50
1,52
2.165,240
1.14
4e
1.443,75
1,52
2.194,500
1.15
4e
3.028,00
1,52
4.602,560
15 parc.
TOTAL
29.597,85
44.988,73
Amb divisió de parcel·la mínima de 700 m2. i façana mínima de 18 m. augmentaria en
10 parcel·les d’acord amb la nova ordenació, donant com a resultat un total de
25 parcel·les possibles. S’adjunta plànol amb les parcel·les resultants.
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3. MEMÒRIA DE LA PROPOSTA
3.1 Proposta de Modificació del PGOU.
Descripció de la modificació puntual.
1. Manteniment de la Clau 4e. amb parcel·la mínima de 1.000 m2 i una activitat
per parcel·la mínima., degut al grau de consolidació que té com a gran industria
(PENTRILO).
2. Nova clau 4e.2. Superfície de parcel·la mínima de 700 m2. I una activitat per
parcel·la mínima.
En cas de divisió de parcel·la, mantindrà els sostre assignat pel projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial anomenat Antic Hort d'en Gas.
S’admetrà com a tipus d’ordenació, les edificacions aïllades, entre mitgeres i
adossades, atenent que ja es troben edificades la majoria de parcel·les.
D’aquesta manera també es podrà dividir conjuntament la parcel·la i la nau
existent.
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.
3.2 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT CLAUS 4d i 4.d1
8 ORDENANCES REGULADORES. (Annex 4 de les NNUU del PGOU)
8.1 Disposicions de caràcter general
Art. 1. Interpretació.
Les prescripcions de tots els documents el Pla Parcial tant gràfiques com escrites
s’interpretaran amb el mateix criteri del Pla General.
En tot lo no contemplat per les presents Ordenances, s’estarà al que determini les del
Pla General
Art. 2 Valoracions
El valor urbanístic serà per les zones i sistemes el corresponent al 90% de
l’aprofitament mig del Sector (Art. 110 R. Llei 3/84)
Aprofitament base per la determinació del valor urbanístic: 90% s/ 1,036 m2/m2 =
0,932 m2/m2
Art. 3. Zonificació.
S’estableixen les zones següents:
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1. Desenvolupament Ús industrial. Clau 4e.
2. Desenvolupament Ús industrial. Clau 4e.1
3. Espais lliures de domini i ús públic. Jardins.
4. Serveis d’interès públic i social.
5. Sistema de vials i estacionament adjacents a les vies.
Art. 4 Tipus d’ordenació de l’edificació.
S’estableix el mateix tipus d’ordenació de l’edificació per les claus 4e i 4e.1:
Ordenació en edificació aïllada.
(Segons MPPGOU, expedient 2017 / 061825 / E )
Condicions especifiques per la clau 4e.1:




Alineació de vial: Distància de 10 m. S’admet en aquesta franja usos
d’instal·lacions auxiliars subsidiaris de l’activitat principal, (cas d’estació de
serveis: rentat de cotxes, aspirador etc.) Una franja de 3,00 m. de separació en
tot el perímetre de parcel·la, restarà destinada a estacionaments de vehicles.
Dita àrea de 3,00 m. podrà ser coberta amb sistema obert i prefabricat, poden
quedar adossats a particions d’acord amb l’art. 7.11 d’aquestes ordenances.
La resta de paràmetres com a la clau 4.e.

Art. 5 Agrupació de parcel·les.
S’admet sense limitació no havent de superar el conjunt els límits resultants de
l’aplicació de l’índex d’edificabilitat, l’ocupació màxima, separacions mínimes i resta
paràmetres.
El paràmetre de parcel·la mínima s’estableix en 1.000 m2.
Art. 6 Terminologia de conceptes.
1. Parcel·la. Part de sòl urbà susceptible de ser edificat per usos de titularitat privada.
Quan estigué urbanitzat s’anomena solar.
2. Alineació de vial. Línia que separa la vialitat, de titularitat pública, de l’espai privat.
3. Alineació de l’edificació. Línia sobre la qual s’ha d’erigir obligatòriament la façana de
l’edificació.
4. Profunditat edificable. Es la distància màxima dins de la qual s’ha de situar
l’edificació sense sobrepassar-la ortogonalment en cap sentit. Es mesura a partir de la
línia d’edificació i de les línies determinades per la separació de llindes.
5. Reculades de l’edificació. La reculada per motius de composició que es doni quan
part o parts de les façanes dels edificis es retiren de la línia d’edificació, o de la que
resulta d’aplicar les separacions mínimes de llindars i vials. Amb la finalitat d’obtenir
una composició arquitectònica.
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6. Llindes. Línia que separa dos parcel·les sense interrupció de continuïtat i sobre la
que recauen les servituds de mitjanceria, mancomunitat e impediment d’obertura.
7.- Planta baixa. Per tenir la consideració de planta baixa, la cota de paviment haurà
de situar-se a 0,60 m per damunt o per davall de la rasant de la vorera a la quan el
front a la façana davantera en el cas de comptar amb una sola, o be la cora de la
vorera més alta en cas de les dos façanes, i això en el punts de major o menor cota
respectivament.
8.- Planta subterrània. Es la situada per sota de la Planta baixa, tingui i no obertures
en qualsevol del fronts de l’edificació.
La primera i segona planta subterrània no es computaran en la edificabilitat permesa
en cada parcel·la
9. Planta pisos. Són les situades per damunt de la planta que tingui consideració de
plant baixa.
10. Altura reguladora màxima. Es l’alçada que podran tenir les edificacions i es
mesurarà des de la cota de paviment de la Planta Baixa o planta que en cada punt
tinguin aquesta consideració, fins la cara superior de l’últim sostre o element
estructural de coberta.
Per damunt de l’alçada reguladora màxima, tan sols es permetran els elements de
formació de pendent de la coberta planes, inclinades o en arc i els elements tècnics de
les instal·lacions de d’immoble.
11. Separacions de llindes i d’alineació de vial. Es la distancia que mesurada des els
llindes i/o alineació de vial de les parcel·les cap a dins, defineixi unes franges de
superfície de aquella, que no puguin ser ocupades per l’edificació.
12. Cossos sortints. Són les parts de l’edificació ocupables que sobresurten de les
línies d’edificació o de les línies definides per l’aplicació de la profunditat edificable




Tancats aquells que tenen totalment tancat els seus costats laterals i frontal
mitjançant elements no desmuntables.
Semi tancats els que tenen tancat únicament algun dels seus costats laterals.
Oberts els que no estan en les condicions anteriors.

La superfície en planta els cossos sortints computarà als efectes de càlcul del sostre
edificat en les següents proporcions:




Tancats
Semi tancat
Oberts

100%
50%
0%

13. Elements sortints. Són elements constructius no ocupables de caràcter fixe, com
sòcol, columnes, cornises, gàrgoles, motlures, marquesines, para-sols i similars.
(S’exceptuen els elements de caràcter no fixe com para-sols, ròtols, anuncis i similars).
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14. Plànols límit de vol. Plànol teòric situat paral·lel a les façanes, a 1 m d’aquestes i
que limita el vol dels cossos i elements sortints. S’exceptuen els elements de caràcter
no fix indicats en l’article anterior.
15. Pati. Espai no edificat situat dins del volum de l’edificació o obrint-se a l’exterior,
destinar a obtenir llum i ventilació. No computaran a efecte d’edificabilitat els que
permetin la inscripció d’un cercle de 2m de diàmetre.
16. Coberta. Podrà ser plana, inclinada o en arc, resolta amb qualsevol sistema i
material. Si es inclinada la seva pendent màxima serà del 25%, en arc la seva fletxa
igual o menor de 2,50 m. En tot cas, es formarà un ampit per damunt del plano
horitzontal estructural de la coberta o com prolongació de les façanes no menor de
1,50 m. en el suposat de inclinació o arc i de 1m en cas de coberta plana .
Per damunt del pla de coberta solament podran sobresortir els elements tècnics de les
instal·lacions puntuals tals com: xemeneies, antenes, parallamps, filtres d’aire, dipòsits
de reserva d’aigua, conductes de ventilació lucernaris, ampit, màquines d’ascensors,
accessos a terrat, etc.
17. Edificabilitat . Neta: Es la relació existent entre la superfície de sostre edificable i la
superfície de sòl per a ús privat expressat de m2 de sostre per m2 de sol.
En el conjunt de l’edificabilitat es computen les superfícies de plantes baixes i pisos
per damunt de les plantes soterrànies, incloent les superfícies de patis coberts i de
cossos sortints segons 6.12
L’edificabilitat que es desprèn del Pla parcial per cada parcel·la edificable, es resultant
d’aplicar a cadascuna d’elles totes les limitacions i condicions següents:


Façana mínima: Reflectides en el plànol 11 de parcel·lació. Replanteig general
del subsector i definició de parcel·les
 Alçada màxima: 15 m
 Màxim número de plantes: Planta baixa+ primera+segona+tercera.
 Ocupació màxima: 70% de parcel·la. índex d’edificabilitat: 1,52 m2m2
(Segons MPPGOU, expedient 2014 / 055004 / E)
18. Alçades mínimes entre plantes. Les alçades mínimes entre la cara inferior del
sostre superior i la cara superior del sostre o sòl inferior serà:





En plantes Soterrani 2,25 m
En plantes Baixes,
per a: usos comercials, magatzems, tallers, industries,etc. 3,50 m
per a: usos d’oficines, comerços al detall, sanitari i assistencial, educatiu,
recreatiu, aparcament i habitatges 2,80 m
En plantes pisos,
per a : usos comercials, magatzems, tallers, industries etc. 3,00m.
per a usos d’oficines, comerç al detall, sanitari i assistencial, educatiu, recreatiu
i habitatge: 2,60m.
per a: us d’aparcament 2,50 m.
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19. Ocupació de parcel·les. Queda fixada per la relació entre la superfície ocupada per
l’edificació (inclòs cossos i elements sortints) i la de la parcel·la edificable.
20. Usos.
 S’entén per ús permès aquell que la seva implantació estigui permesa pel Pla
Parcial
 S’entén per ús prohibit aquell que la seva implantació no estigui permesa pel
Pla Parcial
 S’entén per ús obligatori aquell així definit pel Pla Parcial.
 S’entén per us compatible aquell que la seva implantació no es contradictori
amb l’ús industrial
21. Errors de d’amidaments. Admissibles +/- 2%.
8.2 Determinacions de zones
Art. 7 Determinacions per la Zona de desenvolupament de l’ús industrial
1. Parcel·lació. S’estableix la façana mínima en 20 m., mesurats en l’alineació de vial.
La parcel·lació queda definida pel plànol núm. 11. Replanteig General del Subsector i
definició de parcel·les.
2.- Identificació. Compren el sòl indicat en plànol núm. 11. Replanteig general del
Sector i definició de parcel·les amb el núm. 1 com primer subíndex i del núm. 1 al 15
com segon.
3. Tipus d’ordenació i edificació. Edificació aïllada, desenvolupada en una o vàries
plantes segon els topes resultants de l’aplicació dels paràmetres indicats pels articles
6.17 i 6.18
4. alineació de l’edificació. Vindrà definida, segons s’indica en plànol núm. 11, per una
línia paral·lela a:





Alineació de vial, distancia 10 m2
Llindes entre parcel·les, distancia de 3m (Modificació puntual aprovada).
Eix de l'Ebre, distancia de 25 m
Camí vell del Raval de Cristo, distancia de 20 m

5.- Profunditats Edificables. Les longituds que mesurades paral·lelament a les façanes
i llindes resten una vegada aplicades les separacions d’alineació de vial, llindes i Eix
de l'Ebre.
Haurà de complir-se que la superfície que arribi a la figura geomètrica resultant de
traçar paral·leles pels punts de medició de les separacions indicades no sobrepassi el
50% de l’àrea total de la parcel·la.
6.- Alçada reguladora màxima. S’estableix en 15 m.
(Segons MPPGOU, expedient 2008 / 030486 / E)
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7.- Separació de llindes. Segons indicat en l'art. 7.4 (mesurats des de els punts de vol
màxim de l’edificació o cossos i elements sortints).
8. Edificabilitat. La resultant d’aplicar l’índex 1,52 m2/m2, sobre la superfície de la
parcel·la neta.
9. Ocupació màxima de la parcel·la. S’estableix en el 70 %. I 5% per edificacions
auxiliar.
(Segons MPPGOU, expedient 2014 / 055004 / E)
10.- Plantes soterrànies. Es permet una ocupació igual a la màxima de parcel·la.
11.- Garatges i Estacionament a l’aire lliure en l'interior de parcel·la. Es reservarà
obligatòriament el 22% del total superfície de la parcel·la i en la part no ocupada per
l’edificació com àrea d’estacionament a l’aire lliure.
Aquesta àrea podrà ser coberta per coberta sistema obert i prefabricat, podent quedar
adossat a particions.
12. Tanques. Es situaran obligatòriament en alineació de vial i llindes. Realitzades amb
material opac i tractament de façana fins una alçada mínima i màxima de 0,80m. Pe
damunt d’aquesta es podrà realitzar amb materials calats (reixats, malles, i setós
vius) , fins arribar a una alçada màxima conjunta de 2,20 m.
les tanques entre parcel·les veïnes tindran sobre el nivell del terreny la següent
disposició:



Massissa 0,40 m
Calada 1,40m

essent la seva alçada màxima de 1,80m. Mesurats per la part exterior de la tanca.
13. Composició Estètica. Tots els paraments tindran la consideració de façana. No
permetent-se tractament propis de mitjaneres, havent de quedar revestits excepte que
s’executin amb materials propis d’aquella.
Les façana a carrer i a l'Eix de l'Ebre hauran de ser transparents (buit) almenys en un
50% de la seva superfície. Quedaran exemptes d’aquesta condició aquelles
edificacions llur activitat o ús, sigui la industrial.
(Segons MPPGOU, expedient 2005 / 020072 / E)
14.- Protecció del Medi Ambient. Les seves determinacions específiques es
desenvolupen en la extensa annex núm. 1 al final de la present memòria.
15.- Usos. Es permeten els següents:





Industrial. Activitats compatibles amb altres industries. No insalubres i sense
limitació de potència.
Comercials
Oficines
Sanitari i assistencial (dispensaris i ambulatoris)
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Formació (Formació Professional)
Recreatiu i esportiu
Estacionament i aparcament
S’admet un habitatge per establiment destinat a porters o vigilants
Soci -cultural (MP aprovada)
Administratiu (MP aprovada)
Estació de servei (segons MPPGOU aprovada definitivament)
3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSADA CLAUS 4.e1 i 4.e2

8 ORDENANCES REGULADORES. (Annex 4 de les NNUU del PGOU)
8.1 Disposicions de caràcter general
Art. 1. Interpretació.
Les prescripcions de tots els documents el Pla Parcial tant gràfiques com escrites
s’interpretaran amb el mateix criteri del Pla General.
En tot lo no contemplat per les presents Ordenances, s’estarà al que determini les del
Pla General
Art. 2 Valoracions
El valor urbanístic serà per les zones i sistemes el corresponent al 90% de
l’aprofitament mig del Sector (Art. 110 R. Llei 3/84)
Aprofitament base per la determinació del valor urbanístic: 90% s/ 1,036 m2/m2 =
0,932 m2/m2
Art. 3. Zonificació.
S’estableixen les zones següents:
1. Desenvolupament Ús industrial. Clau 4e.
2. Desenvolupament Ús industrial. Clau 4e.1
3. Espais lliures de domini i ús públic. Jardins.
4. Serveis d’interès públic i social.
5. Sistema de vials i estacionament adjacents a les vies.
Art. 4 Tipus d’ordenació de l’edificació.
S’estableix el mateix tipus d’ordenació de l’edificació per les claus 4e.1 i 4e.2:
Ordenació en edificació aïllada. No obstant, s’admeten edificacions entre
mitgeres i adossades per les parcel·les amb naus existents al moment de
l’aprovació inicial d’aquesta modificació.
Condicions especifica per la clau 4e.1:


Alineació de vial: Distància de 10 m. S’admet en aquesta franja usos
d’instal·lacions auxiliars subsidiaris de l’activitat principal, (cas d’estació de
serveis: rentat de cotxes, aspirador etc.) Una franja de 3,00 m. de separació en
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tot el perímetre de parcel·la, restarà destinada a estacionaments de vehicles.
Dita àrea de 3,00 m. podrà ser coberta amb sistema obert i prefabricat, poden
quedar adossats a particions d’acord amb l’art. 7.11 d’aquestes ordenances.
La resta de paràmetres com a la clau 4e.2

Art. 5 Agrupació de parcel·les.
S’admet sense limitació no havent de superar el conjunt els límits resultants de
l’aplicació de l’índex d’edificabilitat, l’ocupació màxima, separacions mínimes i resta
paràmetres.
El paràmetre de parcel·la mínima s’estableix en 700 m2.
Art. 6 Terminologia de conceptes.
1. Parcel·la. Part de sòl urbà susceptible de ser edificat per usos de titularitat privada.
Quan estigué urbanitzat s’anomena solar.
2. Alineació de vial. Línia que separa la vialitat, de titularitat pública, de l’espai privat.
3. Alineació de l’edificació. Línia sobre la qual s’ha d’erigir obligatòriament la façana de
l’edificació.
4. Profunditat edificable. Es la distància màxima dins de la qual s’ha de situar
l’edificació sense sobrepassar-la ortogonalment en cap sentit. Es mesura a partir de la
línia d’edificació i de les línies determinades per la separació de llindes.
5. Reculades de l’edificació. La reculada per motius de composició que es doni quan
part o parts de les façanes dels edificis es retiren de la línia d’edificació, o de la que
resulta d’aplicar les separacions mínimes de llindars i vials. Amb la finalitat d’obtenir
una composició arquitectònica.
6. Llindes. Línia que separa dos parcel·les sense interrupció de continuïtat i sobre la
que recauen les servituds de mitjanceria, mancomunitat e impediment d’obertura.
7.- Planta baixa. Per tenir la consideració de planta baixa, la cota de paviment haurà
de situar-se a 0,60 m per damunt o per davall de la rasant de la vorera a la quan el
front a la façana davantera en el cas de comptar amb una sola, o be la cora de la
vorera més alta en cas de les dos façanes, i això en el punts de major o menor cota
respectivament.
8.- Planta subterrània. Es la situada per sota de la Planta baixa, tingui i no obertures
en qualsevol del fronts de l’edificació.
La primera i segona planta subterrània no es computaran en la edificabilitat permesa
en cada parcel·la
9. Planta pisos. Són les situades per damunt de la planta que tingui consideració de
plant baixa.
10. Altura reguladora màxima. Es l’alçada que podran tenir les edificacions i es
mesurarà des de la cota de paviment de la Planta Baixa o planta que en cada punt
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tinguin aquesta consideració, fins la cara superior de l’últim sostre o element
estructural de coberta.
Per damunt de l’alçada reguladora màxima, tan sols es permetran els elements de
formació de pendent de la coberta planes, inclinades o en arc i els elements tècnics de
les instal·lacions de d’immoble.
11. Separacions de llindes i d’alineació de vial. Es la distancia que mesurada des els
llindes i/o alineació de vial de les parcel·les cap a dins, defineixi unes franges de
superfície de aquella, que no puguin ser ocupades per l’edificació.
12. Cossos sortints. Són les parts de l’edificació ocupables que sobresurten de les
línies d’edificació o de les línies definides per l’aplicació de la profunditat edificable




Tancats aquells que tenen totalment tancat els seus costats laterals i frontal
mitjançant elements no desmuntables.
Semi tancats els que tenen tancat únicament algun dels seus costats laterals.
Oberts els que no estan en les condicions anteriors.

La superfície en planta els cossos sortints computarà als efectes de càlcul del sostre
edificat en les següents proporcions:




Tancats
Semi tancat
Oberts

100%
50%
0%

13. Elements sortints. Són elements constructius no ocupables de caràcter fixe, com
sòcol, columnes, cornises, gàrgoles, motlures, marquesines, para-sols i similars.
(S’exceptuen els elements de caràcter no fixe com para-sols, ròtols, anuncis i similars).
14. Plànols límit de vol. Plànol teòric situat paral·lel a les façanes, a 1 m d’aquestes i
que limita el vol dels cossos i elements sortints. S’exceptuen els elements de caràcter
no fix indicats en l’article anterior.
15. Pati. Espai no edificat situat dins del volum de l’edificació o obrint-se a l’exterior,
destinar a obtenir llum i ventilació. No computaran a efecte d’edificabilitat els que
permetin la inscripció d’un cercle de 2m de diàmetre.
16. Coberta. Podrà ser plana, inclinada o en arc, resolta amb qualsevol sistema i
material. Si es inclinada la seva pendent màxima serà del 25%, en arc la seva fletxa
igual o menor de 2,50 m. En tot cas, es formarà un ampit per damunt del plano
horitzontal estructural de la coberta o com prolongació de les façanes no menor de
1,50 m. en el suposat de inclinació o arc i de 1m en cas de coberta plana .
Per damunt del pla de coberta solament podran sobresortir els elements tècnics de les
instal·lacions puntuals tals com: xemeneies, antenes, parallamps, filtres d’aire, dipòsits
de reserva d’aigua, conductes de ventilació lucernaris, ampit, màquines d’ascensors,
accessos a terrat, etc.
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17. Edificabilitat . Neta: Es la relació existent entre la superfície de sostre edificable i la
superfície de sòl per a ús privat expressat de m2 de sostre per m2 de sol.
En el conjunt de l’edificabilitat es computen les superfícies de plantes baixes i pisos
per damunt de les plantes soterrànies, incloent les superfícies de patis coberts i de
cossos sortints segons 6.12
L’edificabilitat que es desprèn del Pla parcial per cada parcel·la edificable, es resultant
d’aplicar a cadascuna d’elles totes les limitacions i condicions següents:


Façana mínima: Reflectides en el plànol de parcel·lació proposada.
Aquesta modificació admet una façana mínima 18 m.
 Alçada màxima: 15 m
 Màxim número de plantes: Planta baixa+ primera+segona+tercera.
 Ocupació màxima: 70% de parcel·la. índex d’edificabilitat: 1,52 m2m2
(Segons MPPGOU, expedient 2014 / 055004 / E)
18. Alçades mínimes entre plantes. Les alçades mínimes entre la cara inferior del
sostre superior i la cara superior del sostre o sòl inferior serà:





En plantes Soterrani 2,25 m
En plantes Baixes,
per a: usos comercials, magatzems, tallers, industries,etc. 3,50 m
per a: usos d’oficines, comerços al detall, sanitari i assistencial, educatiu,
recreatiu, aparcament i habitatges 2,80 m
En plantes pisos,
per a : usos comercials, magatzems, tallers, industries etc. 3,00m.
per a usos d’oficines, comerç al detall, sanitari i assistencial, educatiu, recreatiu
i habitatge: 2,60m.
per a: us d’aparcament 2,50 m.

19. Ocupació de parcel·les. Queda fixada per la relació entre la superfície ocupada per
l’edificació (inclòs cossos i elements sortints) i la de la parcel·la edificable.
20. Usos.





S’entén per ús permès aquell que la seva implantació estigui permesa pel Pla
Parcial
S’entén per ús prohibit aquell que la seva implantació no estigui permesa pel
Pla Parcial
S’entén per ús obligatori aquell així definit pel Pla Parcial.
S’entén per us compatible aquell que la seva implantació no es contradictori
amb l’ús industrial

21. Errors de d’amidaments. Admissibles +/- 2%.
8.2 Determinacions de zones
Art. 7 Determinacions per la Zona de desenvolupament de l’ús industrial
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1. Parcel·lació. S’estableix la façana mínima en 20 m., mesurats en l’alineació de vial.
La parcel·lació queda definida pel plànol núm. 11. Replanteig General del Subsector i
definició de parcel·les.
2.- Identificació. Compren el sòl indicat en plànol núm. 11. Replanteig general del
Sector i definició de parcel·les amb el núm. 1 com primer subíndex i del núm. 1 al 15
com segon.
3. Tipus d’ordenació i edificació. Edificació aïllada, desenvolupada en una o vàries
plantes segon els topes resultants de l’aplicació dels paràmetres indicats pels articles
6.17 i 6.18
4. alineació de l’edificació. Vindrà definida, segons s’indica en plànol núm. 11, per una
línia paral·lela a:





Alineació de vial, distancia 10 m2
Llindes entre parcel·les, distancia de 3m. per edificació aïllada. S’admet
edificacions entre mitgeres i adossades per les parcel·les amb naus
existents al moment de l’aprovació inicial d’aquesta modificació.
Eix de l'Ebre, distancia de 25 m
Camí vell del Raval de Cristo, distancia de 20 m

5.- Profunditats Edificables. Les longituds que mesurades paral·lelament a les façanes
i llindes resten una vegada aplicades les separacions d’alineació de vial, llindes i Eix
de l'Ebre.
Haurà de complir-se que la superfície que arribi a la figura geomètrica resultant de
traçar paral·leles pels punts de medició de les separacions indicades no sobrepassi el
50% de l’àrea total de la parcel·la.
6.- Alçada reguladora màxima. S’estableix en 15 m.
(Segons MPPGOU, expedient 2008 / 030486 / E)
7.- Separació de llindes. Segons indicat en l'art. 7.4 (mesurats des de els punts de vol
màxim de l’edificació o cossos i elements sortints).
8. Edificabilitat. La resultant d’aplicar l’índex 1,52 m2/m2, sobre la superfície de la
parcel·la neta.
9. Ocupació màxima de la parcel·la. S’estableix en el 70 %. I 5% per edificacions
auxiliar.
(Segons MPPGOU, expedient 2014 / 055004 / E)
10.- Plantes soterrànies. Es permet una ocupació igual a la màxima de parcel·la.
11.- Garatges i Estacionament a l’aire lliure en l'interior de parcel·la. Es reservarà
obligatòriament el 22% del total superfície de la parcel·la i en la part no ocupada per
l’edificació com àrea d’estacionament a l’aire lliure.
Aquesta àrea podrà ser coberta per coberta sistema obert i prefabricat, podent quedar
adossat a particions.
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12. Tanques. Es situaran obligatòriament en alineació de vial i llindes. Realitzades amb
material opac i tractament de façana fins una alçada mínima i màxima de 0,80m. Pe
damunt d’aquesta es podrà realitzar amb materials calats (reixats, malles, i setós
vius) , fins arribar a una alçada màxima conjunta de 2,20 m.
les tanques entre parcel·les veïnes tindran sobre el nivell del terreny la següent
disposició:



Massissa 0,40 m
Calada 1,40m

essent la seva alçada màxima de 1,80m. Mesurats per la part exterior de la tanca.
13. Composició Estètica. Tots els paraments tindran la consideració de façana. No
permetent-se tractament propis de mitjaneres, havent de quedar revestits excepte que
s’executin amb materials propis d’aquella.
Les façana a carrer i a l'Eix de l'Ebre hauran de ser transparents (buit) almenys en un
50% de la seva superfície. Quedaran exemptes d’aquesta condició aquelles
edificacions llur activitat o ús, sigui la industrial.
(Segons MPPGOU, expedient 2005 / 020072 / E)
14.- Protecció del Medi Ambient. Les seves determinacions específiques es
desenvolupen en la extensa annex núm. 1 al final de la present memòria.
15.- Usos. Es permeten els següents:












Industrial. Activitats compatibles amb altres industries. No insalubres i sense
limitació de potència.
Comercials
Oficines
Sanitari i assistencial (dispensaris i ambulatoris)
Formació (Formació Professional)
Recreatiu i esportiu
Estacionament i aparcament
S’admet un habitatge per establiment destinat a porters o vigilants
Soci -cultural (MP aprovada)
Administratiu (MP aprovada)
Estació de servei (segons MPPGOU aprovada definitivament)
3.4 Avaluació econòmica - financera i pla d’etapes.

Donades les característiques de la Modificació de la Normativa del Pla General
que es proposa, es fa innecessària la concreció d’un pla d’etapes.
Respecte de la viabilitat econòmica, es fa informe de l’exigència establerta a
l’article 99 del TRLUC, degut a l’increment d’intensitat d’ús que fa la modificació. Es
planteja la rendibilitat de l’operació, en termes comparatius, entre l’ordenació vigent
i el que resulta de la nova ordenació.
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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 de la Normativa del Pla General no afecta a cap
qüestió mediambiental que assenyala l’article 7, 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.
Donat que amb la modificació no varien les condicions de mobilitat, es considera
innecessari l'estudi al respecte.
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.
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, Octubre de 2017

Firmado
CPISR-1 C
digitalmente por
Eduardo
CPISR-1 C Eduardo
Guerra Magro
Marcos Guerra Marcos
Fecha: 2017.11.07
Magro
09:32:34 +01'00'
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4. Annexos
4.1 Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en termes comparatius,
entre l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.
4.2 Fotografies de propietats actuals.
4.3 Fitxes cadastrals de propietats actuals.
4.4 Plànols:
1.
2.
3.

Planejament vigent i àmbit, escala 1/ 2.000
Parcel·lació actual, escala 1/ 2.000
Parcel·lació proposada esc. 1/ 2.000

Modificació puntual de PGOU. octubre de 2017

31

Annex 1
Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en termes comparatius, entre
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.
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OFERTA DE VENDA DE NAUS A LA COMARCA DEL BAIX EBRE
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Valor del m2. = 756,41
S’han pres 7 casos amb diferents característiques de naus en el Baix Ebre i Tarragona,
donant com a resultat un promig de 470,83 €/m2. Arrodonit a 500,00 €/m2. de venda.
QUADRE
DE
PREUS
DE NAUS
Preu Supeficie
1
2
3
4
5
6
7

650.000,00
250.000,00
162.000,00
228.600,00
225.000,00
190.000,00
295.000,00

€/m2

1.450,00
430,00
520,00
570,00
675,00
395,00
390,00

431,03
581,40
311,54
401,05
333,33
481,01
756,41
470,83
OFERTA DE VENDA DE LOCALS A LA COMARCA DEL BAIX EBRE
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S’han pres 7 casos amb diferents característiques de locals en el Baix Ebre i Tarragona,
donant com a resultat un promig de 568,05 €/m2. Arrodonit a 600,00 €/m2. de venda.
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QUADRE DE
PREUS DE LOCALS
Preu

Supeficie

€/m2

245.000,00
48.000,00
75.000,00
59.500,00
57.500,00
62.000,00
225.000,00

823,00
83,00
132,00
70,00
103,00
111,00
398,00

297,69
578,31
568,18
850,00
558,25
558,56
565,33
568,05

1
2
3
4
5
6
7

Preu de naus construïdes en el Baix Ebre, per 500,00 €/m2 promig de preu per naus
existents.
Preu de locals construïts en el Baix Ebre, per 600,00 €/m2/ promig de venda per locals.
PER TANT:
Es demostra la rendibilitat de la modificació en termes comparatius:
Si una nau es divideix en dos locals pràcticament pot treure un valor del doble de venda.
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Annex 2
Fotografies de propietats actuals.

Modificació puntual de PGOU. octubre de 2017

37

PROPIETARIS I ACTIVITATS ACTUALS
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1.1-ESTACIO SERVEI TERRES DE L'EBRE SL
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1.2-ABANCA CORPORACION BANCARIA SA

1.3-ORO CORAL ENRIQUETA
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1.4 RECAMBIOS CIMO SA

1.5-NOE MESTRE ANDRES i LARUA LLUIS GISBERT
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1.6-ELECTRODOMESTICOS BALLESTER SL

1.7-1.8-FABREGUES GALLART JOSEP MARIA i JUAN
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1.9-AUTO CATALUNYA SL

1.10- MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOBAL TORTOSA I LA SEVA COMARCA
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1.11-FILAMAN SL

1.12-CAVALLER CERVERA MARIA OLGA- Juan Estorach Panisello
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1.13-ALUMINIS I ACRISTALLATS SESE CB

1.14-SESE GUIMERA JOSE LUIS i MªCINTA VILAGRASA
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1.15-RASCON HERNANDEZ JUAN JOSE I CINTA ROIG

1.15 bis TRICAPA
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Annex 3
Fitxes cadastrals de propietats actuals.
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Annex 4
Plànols:
1.
2.
3.

Planejament vigent i àmbit, escala 1/ 2.000
Parcel·lació actual, escala 1/ 2.000
Parcel·lació proposada esc. 1/ 2.000
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