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1.

DADES GENERALS

MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU de Roquetes.
Creació de nova clau 4d.1 en l’àmbit de l’industria PADESA, que permeti
una alçada reguladora màxima de 20 m.
ÀMBIT
Sòl Urbà de caire industrial.
Clau 4d. Àmbit propietat de l’industria PADESA
PROMOTOR:
Ajuntament de Roquetes.
REDACTOR
Eduardo Marcos Guerra Magro, arquitecte.
Serveis Tècnics Municipals.
DATA
juny de 2017
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2.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ.

2.1

Antecedents:

PAVO Y DERIVADOS, S.A. (PADESA), és una Societat Anònima, amb
domicili social en Carretera Carroba km 3, Amposta, que ve efectuant
l’activitat d’Escorxador Industrial d’Aus i Sala d’Especejament, des de 1974
en instal·lacions situades en Amposta (Tarragona).
Posteriorment, en setembre de 1997, va adquirir les instal·lacions de
Escorxador d’Aviram i Sala d’Especejament Annexa, situades a Roquetes
(Baix Ebre), amb la finalitat d’atendre les actuals i futures demandes dels
seus clients i xarxa comercial.
PAVO Y DERIVADOS, S.A. disposa d’una plantilla de 632 treballadors que
es reparteixen entre els dos centres de d’Amposta i Roquetes.
Aquestes instal·lacions s’integren en PAVO Y DERIVADOS, S.A. dins d’un
conjunt d’activitats en el sector avícola en tota l’estructura de producció i
transformació, que permetin arribar inclús fins els últims esglaons de la
comercialització dels productes transformats mitjançant les seves
delegacions comercials.
Cal destacar la importància que PADESA té al territori donada la capacitat
de creació de llocs de treball tant directes com indirectes.
L’establiment de PAVO Y DERIVADOS, S.A A Roquetes disposa
d’autorització ambiental per a l’activitat d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa ubicada a la ctra. C-12, km 16, mitjançant resolució
de 20 de desembre de 2007 (EA20050023).
Mitjançant resolució de 17 de març de 2011, es va incorporar a l’autorització,
l’activitat de tractament de subproductes animal com a canvi no substancial
de l’autorització ambiental, per incloure el tractament de subproductes
animals de categoria 2 en la planta de tractament propi de subproductes
animals de categoria 3 ( EA2010028).
Es disposa de RESOLUCIÓ TES/1058/2016, de 20 d'abril, per la qual
s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una
modificació substancial a l'empresa Pavo y Derivados, SA, per a una
activitat d'escorxador d'aus, al termes municipals de Roquetes i Tortosa
(exp. E1CS130080) de la modificació substancial per a adequació de valors,
increment del cabal d’abocament i modificació d’altres paràmetres
ambientals.
Igualment l’empresa disposa de les corresponents llicències administratives
per a les instal·lacions i edificacions existents.
PADESA es una empresa que realitza continues inversions per millorar i
adequar les seves instal·lacions mitjançant la modernització d’aquestes a
les condicions que precisen tant les noves exigències de mercat com els
requeriments que suposen els canvis de determinades normatives
sectorials, que li son d’obligat compliment, com es el cas dels requisits en
matèria de benestar animal.
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La situació que es planteja pel futur es mantenir i consolidar el recent
increment que ha manifestat en el nombre d’explotacions avícoles de base
que depenen dels seus centres, i donar resposta a les noves exigències de
mercat garantint l’aplicació de tota la normativa sectorial que li es
d’aplicació.
Pel que fa als interessos públics, l’increment d’alçades per aquest tipus
d’instal·lacions, permeten que amb la mateixa infraestructura pública, es
produeixi un augment evident de l’atractiu econòmic del sector industrial en
qüestió, i per tant una millora de les perspectives econòmiques del municipi i
la comarca, sense inversió pública addicional i sense les afeccions a les
condicions ambientals o paisatgístiques de l’entorn que podria suposar una
ampliació amb l’ocupació de nous sòls.
2.2

Objecte i justificació

L’article 4.1 de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes. Text
Refós de Abril de 2003, estableix que “Quan les circumstàncies ho facin necessari, es
podrà modificar qualsevol element del Pla General, llevat del supòsit de l’apartat 3.2.e.
(Quan es produeixin reclassificacions del sòl no urbanitzable que modifiquin
l’estructura orgànica del territori).

Es redacta la present Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Roquetes amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica de la
Zona d’implantació industrial clau 4d dins l’àmbit de l’escorxador d’aviram
propietat de PAVO Y DERIVADOS SA. per tal de donar resposta a les noves
necessitats tecnològiques i requeriments de seguretat alimentària de la
indústria.
Es proposa la creació de nova clau 4d.1, que permeti una alçada reguladora
màxima de 20 m. sense increment d’’edificabilitat ni d’ocupació del PGOU
vigent.
2.3

Iniciativa i redacció

La present modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de la zona
d’implantació industrial clau 4d, dins de l’àmbit de l’escorxador d’aviram propietat de
PAVO Y DERIVADOS, S.A. al municipi de Roquetes, en els termes indicats en aquesta
memòria, es promou i formula per iniciativa de l’empresa PAVO Y DERIVADOS, S.A.
(PADESA)., amb domicili social Ctra. TV 3443 pk 3’8 del T.M. d’Amposta, amb CIF
núm. A-43020643.
El present document de modificació puntual del PGOU, es presenta de conformitat als
efectes previstos en el art 101 del Text Refós de la Llei d’urbanisme Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
Així, d’acord amb el que disposa el art 76 de la mateixa legislació, correspon als
ajuntaments la formulació del plans d’ordenació urbanística municipal i
conseqüentment les seves modificacions.
La redacció del document, està realitzada per l’arquitecte dels serveis tècnics, que es
competent en virtut del que estableix la disposició addicional tretzena del Text Refós
de la Llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost .
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2.4

Àmbit

L’àmbit de la modificació es correspon amb la parcel·la privada industrial ubicada a la
Ctra. C-12 pk 16, propietat de PAVO Y DERIVADOS, S.A. que correspon a l’actual
Clau 4d. Zona d’implantació industrial. Resta de sòl urbà industrial, segons el PGOU
vigent.

La superfície de sòl del terme municipal de Roquetes propietat de PAVO y
DERIVADOS correspon a 2 parcel·les amb la següent referència cadastral:
a. Parcel·la 1: 8994605BF8199S
b. Parcel·la 2: 8994604BF8199N

ESTAT ACTUAL

PGOU VIGENT: Clau d.

VISTA DES DE LA CARRETERA C-12

2.5

Planejament general vigent

El planejament urbanístic general del municipi de Roquetes és el Pla General
d’Ordenació Urbana, les seves Normes urbanístiques i les seves modificacions
puntuals, fetes fins data d’avui.
Els terrenys objecte de la modificació estan classificats com a Sòl Urbà amb la
següent superfície:
Clau 4d: 8,36 hectàrees.
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Planejament general vigent i les modificacions puntuals que afecten
les zones qualificades com a industrials.
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 en el DOGC. A
partir d’aquest moment el Pla és executiu.

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.
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
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes.
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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.
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
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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

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 subclaus 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
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes.
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l’Ajuntament.

2.6

Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació.

A la Ctra. C-12 pk 16 del t.m. de Roquetes, està implantada una indústria d’escorxador
d’aviram i sala d’especejament annexa.
Aquest tipus d’industria requereix la instal·lació de túnels d’oreig (túnels de refrigeració
ràpida) que atorguin major capacitat frigorífica i la regulació de la mateixa de forma
automatitzada i registre del procés que asseguri 4º C en massa muscular interna. El
sistema ha de permetre la traçabilitat exigida i atendre a l’hora els paràmetres de
productivitat i autocontrol de les condicions higiènico-sanitàries.
El nou túnel de refrigeració ràpida que es pretén instal·lar s’eleva fins una alçada de
6.5 m, i es requereix una alçada addicional de 2,02 m per pas d’instal·lacions, tal com
es mostra en plànol núm. 3.
En el mateix sentit, i per tal de donar compliment amb la normativa de seguretat
alimentària, cal garantir la capacitat frigorífica de la instal·lació. Es per això que es
requereix incrementar l’alçada reguladora màxima fins a 20 m.
Els interessos públics i privats conflueixen en la modificació del planejament en l’àmbit
d’actuació, donant compliment així a l’establer a l’article 97 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2015, d’11 de març.
El benefici per als interessos privats ha quedat suficientment explicat al punt 2.5.
Pel que fa als interessos públics, l’increment d’alçades per aquest tipus
d’instal·lacions, permeten que amb la mateixa infraestructura pública, es produeixi un
augment evident de l’atractiu econòmic del sector industrial en qüestió, i per tant una
millora de les perspectives econòmiques del municipi i la comarca, sense inversió
pública addicional i sense les afeccions a les condicions ambientals o paisatgístiques
de l’entorn que podria suposar una ampliació amb l’ocupació de nous sòls.
En aquest sentit la modificació puntual que es proposa millorarà la promoció
econòmica de l’activitat de la zona.
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3.

MEMÒRIA DE LA PROPOSTA

Proposta de Modificació del PGOU.
Es proposa la modificació de l’article 160 i de l’article 163 del Pla General d’Ordenació
Urbana de Roquetes, per tal que es puguin autoritzar alçades que permetin la
rendibilitat de les esmentades instal·lacions, en pro de la millora de la productivitat i la
competitivitat de les empreses.
Aquesta alçada màxima, fruit de l’anàlisi tècnic i econòmic del sistema i de les
instal·lacions d’usos similars autoritzades al territori s’estableix en 20 m.
No es modifica cap altre paràmetre edificatori, romanent vigents les condicions
d’ocupació i edificabilitat.
El planejament modificat proposa una nova qualificació 4d.1 pels terrenys compresos
dintre de la industria PADESA.
Resulten les següents superfícies:
Clau 4d:
3,24 hectàrees.
Clau 4 d.1: 5,12 hectàrees.

Edificacions existents a l’àmbit que es modifica
El complex industrial esmentat es distribueix dins d’un conjunt de parcel·les
amb una superfície total de 51.197 m2, dels que es troben construïts i coberts
22.120’20 m2 en edificacions afectes als processos de transformació, i en els
equipaments de serveis i següent resum:
a.

Superfície parcel·les: 51.197,00 m2.

b.

Superfície coberta: 22.120,20 m2.

c.

Superfície afecta a la transformació: 16.449,00 m2.

d.

Superfície afecta a serveis:3.080,20 m2.

e.

Superfície afecta a Oficines i serveis: 2.591,00 m2.

Les instal·lacions existents disposen de la maquinaria necessària per a portar a
terme les funcions pròpies d’aquest tipus d’indústria, les quals es poden
desglossar en:
1.

Cobert espera aus vives.

2.

Zona escorxador d’aus, (2 línies):
2.1.

Sales de recepció, penjat, sacrifici, escaldat i desplomat.

2.2.

Sala evisceració.

2.3.

Túnel oreig línia de pollastres

2.4.

Sala classificació canals.

2.5.

Avanç cambra i expedicions

3.

Sales de desfer línies de pollastre

4.

Zona escorxador de galls dindi
4.1.

Sales de recepció, penjat, sacrifici, escaldat i desplumat.

4.2.

Sales evisceració i preparació canals galls dindi a desfer.
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4.3.

Túnel refrigeració ràpida canals de gall dindi

5.

Sales de desfer línies galls dindi

6.

Cambres conservació frescos

7.

Túnels de congelació (4 uts.)

8.

Cambra conservació congelats.

9.

Zona instal·lacions frigorífiques (4 sales de màquines frigorífiques)

10.

Zona de subproductes-Generació vapor.

11.

Estació depuradora aigües residuals. (EDAR)

12.

Zona serveis i oficines.

13.

Zona rentat de caixes.

14.

Zona expedicions.

A continuació es detalla la superfície de cada una de les sales que conformen
les instal·lacions existents.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes.
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Planta
baixa

Superficie útil (m2)

Ús
superfície sacrifici i sales de desfer

7,427.2

magatzem caixes

2,131.7

baixa

càmeres 0ºC

1,650.0

baixa

túnels congelació i conservació congelat

214.0

baixa

Taller (antic Tractament subproductes cat. 3)

341.0

baixa

Cobert aus vives

baixa

Taller

baixa

Serveis, EDAR, subproductes cat. 2, calderes...

primera

1,732.7
129.0
1,414.0

ampliació 2010
baixa

Sala de desfer

628.0

baixa

Sala d'envasat

456.0

baixa

magatzem caixes

426.0

baixa

avantcambra paletitzat

317.0

baixa

cambra A

219.0

baixa

cambra B

140.0

baixa

cambra C

101.0

baixa

escales i vestíbul accés plataforma

primera

zona administrativa

primera

laboratori

primera

arxiu general

19.0

primera

formació

54.5

primera

despatxos auxiliars (comité, veterinaris, metge,...)

53.1

primera

magatzem neteja i vestidor neteja

13.2

primera

banys auxiliars, passadissos i distribuidors

276.3

primera

menjador

666.4

primera

Bar, cuina

70.8

primera

vestidors externs

44.7

primera

vestidors homes

394.4

primera

vestidors dones

40.4
243.0
9.7

446.5
TOTAL AMPLIACIÓ 2010

baixa

Ampliació cobert aus vives 2011

baixa

Ampliació sala de compressors 2014

baixa

Ampliació cobert aus vives 2015

primera

planta forjat emmagatzematge caixes buides

4,618.8
805.2
954.2
3,976.4
561.8

ampliació 2016
baixa

Nau reubicació línia, matança, escaldat i preparació gall dindi

baixa

enderroc zona línia matança i escaldat gall dindi

baixa

enderroc antic taller

baixa

Ampliació nau neteja caixes i magatzem matèries auxiliars

1.540,62

primera

Planta primera ampliació neteja caixes i magatzem matèries auxiliars

1.540,62

Primera

Planta primera nou túnel oreig

1.089,50

1,272.0
-622.6
-129.0

ampliació 2017

càmera congelació Tortosa
TOTAL SUPERFÍCIE COBERTA EXISTENT PARCEL·LES ROQUETES I TORTOSA
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA EXISTENT PARCEL·LES ROQUETES I TORTOSA

1,451.9
23.660,8
28.557,1

TOTAL SUP. COBERTA EXISTENT PARCEL·LA ROQUETES

22.208,9

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EXISTENT PARCEL·LA ROQUETES

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes.
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Normativa urbanística vigent.
Article 160. Definició
Correspon a les àrees destinades exclusivament a la implantació
d’indústries i magatzems. Es defineixen les següents subclaus:
4a Sol industrial de l’antiga IMMSA-TAMSA (U.A.13.) objecte de Modificació
Puntual del PGO que es revisa, i de la U.A.1.2.
4b Sol procedent del sector del Pla de I'Estació (INCASOL).
Es regula perles ordenances del corresponent PPO, les quals s’adjunten
com a Annex.
4c Unitat d’actuació 1 0.1 Actualment completament desenvolupada.
4d Resta del sol urbà industrial.
4e Antic Hort d’en Gas.
Es regula perla normativa del Pla Parcial aprovat a la modificació puntual
del seu article 7.4., que es recullen coma Annex 4.
Article 161. Edificabilitat
L’edificabilitat màxima neta per parcel·la serà d’1,20 m² de sostre per m² de
sòl, excepte per la clau 4b, on és d’1,00 m² de sostre per m² de sòl.
Article 162. Tipus d’ordenació
1. Per a la clau 4a. Correspon al tipus d’edificació alineada a vial. Es
permet la creació d’espais interiors lliures o patis d’operacions.
2. Per a les claus 4b i 4c. Correspon al tipus d’edificació aïllada.
3. Per a la clau 4c, tipus d’edificació aïllada en tant que retranquejada de
vial i façana posterior, però admetent-se edificació entre mitgeres amb
els solars veïns.
Article 163. Condicions de l’edificació
1. Per a la clau 4a:
a) Parcel·la mínima:
Es fixa en 400m2 de superfície.
b) Ocupació:
L’ocupació màxima de la parcel·la per part de l’edificació serà
del100%.
e) Altura: L’altura màxima permesa serà de 10 m.,
Fins al remat del carener, podent ser ultrapassada només pels
elements tècnics de les instal·lacions. Es permet la construcció
d’altells vinculats a l’activitat principal.
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d) Façana mínima:
Es fixa en 20 m. Per donar compliment a la façana mínima i en cas de
parcel·les amb doble façana, poden sumar-se les dues longituds.
2. Per a la clau 4d:
a) Parcel·la mínima:
Es fixa en 700m2 de superfície.
b) Ocupació:
L'ocupació màxima de la parcel·la per part de l’edificació principal
serà del 70% i del 5% per a les edificacions auxiliars.
e) Altura:
L’altura màxima permesa serà de 15 m., podent ésser ultrapassada
solament pels elements tècnics de les instal·lacions.
d) Separacions mínimes deis termenals:
Sense prejudici de les prescripcions de la Llei de Carreteres, les
edificacions hauran de separar-se 10 m. deis termenals amb els vials i
3 m. deis restants termenals.
e) Façana mínima:
Es fixa en 10m.
4.

Per a la clau 4c:
Són les mateixes condicions que per a la 4d), amb l’excepció de no
ser necessària cap separació dels termenals veïns, i d'haver-se de
separar de la resta les distancies marcades per les afectacions
corresponents, amb un mínim de 10 m.

Normativa proposada modificada
Article 160. Definició
Correspon a les àrees destinades exclusivament a la implantació
d’indústries i magatzems. Es defineixen les següents subclaus:
4a Sol industrial de l’antiga IMMSA-TAMSA (U.A.13.) objecte de Modificació
Puntual del PGO que es revisa, i de la U.A.1.2.
4b Sol procedent del sector del Pla de I'Estació (INCASOL).
Es regula perles ordenances del corresponent PPO, les quals s’adjunten
com a Annex.
4c Unitat d’actuació 1 0.1 Actualment completament desenvolupada.
4d Resta del sol urbà industrial.
4d.1 Sòl industrial per l’àmbit de l’actual ESCORXADOR D’AVIRAM
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PROPIETAT DE PAVO y DERIVADOS SA. (PADESA).
4e Antic Hort d’en Gas.
Es regula perla normativa del Pla Parcial aprovat a la modificació puntual
del seu article 7.4., que es recullen coma Annex 4.
Article 161. Edificabilitat
L’edificabilitat màxima neta per parcel·la serà d’1,20 m² de sostre per m² de
sòl, excepte per la clau 4b, on és d’1,00 m² de sostre per m² de sòl.
Article 162. Tipus d’ordenació
1. Per a la clau 4a. Correspon al tipus d’edificació alineada a vial. Es
permet la creació d’espais interiors lliures o patis d’operacions.
2. Per a les claus 4b i 4c. Correspon al tipus d’edificació aïllada.
3. Per a la clau 4c, tipus d’edificació aïllada en tant que retranquejada de
vial i façana posterior, però admetent-se edificació entre mitgeres amb
els solars veïns.
Article 163. Condicions de l’edificació
1. Per a la clau 4a:
a) Parcel·la mínima:
Es fixa en 400m2 de superfície.
b) Ocupació:
L’ocupació màxima de la parcel·la per part de l’edificació serà
del100%.
e) Altura: L’altura màxima permesa serà de 10 m.,
Fins al remat del carener, podent ser ultrapassada només pels
elements tècnics de les instal·lacions. Es permet la construcció
d’altells vinculats a l’activitat principal.
d) Façana mínima:
Es fixa en 20 m. Per donar compliment a la façana mínima i en cas de
parcel·les amb doble façana, poden sumar-se les dues longituds.
2. Per a la clau 4d:
a) Parcel·la mínima:
Es fixa en 700m2 de superfície.
b) Ocupació:
L’ocupació màxima de la parcel·la per part de l’edificació principal
serà del 70% i del 5% per a les edificacions auxiliars.
e) Altura:
L’altura màxima permesa serà de 15 m., podent ésser ultrapassada
solament pels elements tècnics de les instal·lacions.
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d) Separacions mínimes deis termenals:
Sense prejudici de les prescripcions de la Llei de Carreteres, les
edificacions hauran de separar-se 10 m. deis termenals amb els vials i
3 m. deis restants termenals.
e) Façana mínima:
Es fixa en 10m.
3. Per a la clau 4d1:
a) Parcel·la mínima:
Es fixa en 700m2 de superfície.
b) Ocupació:
L'ocupació màxima de la parcel·la per part de l’edificació principal
serà del 70% i del 5% per a les edificacions auxiliars.
e) Altura:
L’altura màxima permesa serà de 20 m., podent ésser
ultrapassada solament pels elements tècnics de les
instal·lacions.
d) Separacions mínimes deis termenals:
Sense prejudici de les prescripcions de la Llei de Carreteres, les
edificacions hauran de separar-se 10 m. deis termenals amb els vials i
3 m. deis restants termenals.
e) Façana mínima:
Es fixa en 10m.
4. Per a la clau 4c:
Són les mateixes condicions que per a la 4d), amb l’excepció de no
ser necessària cap separació dels termenals veïns, i d'haver-se de
separar de la resta les distancies marcades per les afectacions
corresponents, amb un mínim de 10 m.
Avaluació econòmica - financera i pla d’etapes.
Tal com estableix l’article 59.3.d) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, cal
ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les
Administracions responsables per la implantació i el manteniment de les
infraestructures i dels serveis necessaris. En el cas que ens ocupa, com que
es tracta d’un ajust en les condicions volumètriques del sòl privat, no es
preveu que l’actuació tingui cap conseqüència en les finances públiques,
fora de les corresponents als ingressos per impostos a la construcció de
noves edificació i l’activitat que s’hi dugui a terme.
Per tant, 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 ni d’un estudi de viabilitat econòmica.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes.
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Informe mediambiental
Atès que, com s’ha reiterat, només s’ajusta la volumetria de l’edificació
proposada, mantenint el sostre i l’ocupació previstos al planejament vigent,
no es preveu cap afecció ambiental a l’entorn.
D’acord amb el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, la present Modificació no ha de ser objecte d’avaluació
ambiental. No obstant s’adjunta a aquest document, un estudi d’integració
paisatgística.
Mobilitat generada
D’acord amb el decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, no és necessària la redacció d’un estudi d’avaluació de
la mobilitat generada, atès que no es classifica nou sòl urbà o urbanitzable
ni s’implanten nous usos o activitats.
Estudi d’impacte i integració paisatgística
S’adjunta com annex 1 d’aquesta memòria.
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:.
c. 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.
d. Un cop feta l’Aprovació Inicial s’ha de sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes. Es farà suspensió de llicències en l’àmbit que es
planteja la modificació
e. Cal demanar informes als organismes afectats atesa la seva finalitat:
f. Aprovació Provisional pel Ple de l’Ajuntament.
g. Remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Terres de l’Ebre per a
la seva aprovació definitiva.
h. La modificació serà executiva una vegada publicada al DOGC.

Eduardo M. Guerra Magro,arquitecte
Serveis tècnics de AJUNTAMENT DE ROQUETES
Roquetes, juny de 2017
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ANNEX 1:
ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
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ESTUDI IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍTICA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE ROQUETES DE LA ZONA D’IMPLANTACIÓ
INDUSTRIAL CLAU 4 D, DINS DE L’ÀMBIT DE L’ESCORXADOR
D’AVIRAM PROPIETAT DE PAVO Y DERIVADOS, S.A. AL T.M. DE
ROQUETES (BAIX EBRE
1. DADES BÀSIQUES

Síntesi de l’actuació
Es redacta el present Estudi d’impacte i integració paisatgística de la
Modificació Puntual de Pla d’Ordenació Urbana de Roquetes de la zona
d’implantació industrial clau 4 d, dins de l’àmbit de l’escorxador d’aviram
propietat de PAVO Y DERIVADOS, S.A. al T.M. de Roquetes (Baix Ebre) com a
eina per garantir la consideració dels impactes en el paisatge de les futures
ampliacions de l’establiment industrial.
Es redacta la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbana de Roquetes,
amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la propietat de
l’empresa PAVO Y DERIVADOS, S.A. situada a la Ctra. C-12 del t.m. de
Roquetes, on es disposa d’una indústria d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa.
La formulació d’aquesta Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de
Roquetes respon a la necessitat de la indústria per a la instal·lació d’un nou
túnel d’oreig(túnel de refrigeració ràpida) que garanteixi la capacitat frigorífica
del mateix per complir amb els requeriments de seguretat alimentària.

Promotor
PAVO Y DERIVADOS, S.A. (PADESA)

Autor del Projecte i de l’EIIP
Satius Enginyeria, S.L.

Base legal
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya,
regula el contingut dels estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
Estableix que aquests documents són l’instrument que ha de garantir la
consideració dels l’impactes en el paisatge de certes actuacions, projectes
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d’obres o activitats.
Antecedents
PADESA disposa al T.M. de Roquetes (Tarragona) d’una unitat industrial Agrària
dedicada al sacrifici, condicionament i especejament d’aus amb línies
diferenciades per a pollastres i galls dindi.
L’activitat disposa de les corresponents llicències administratives per a les
instal·lacions i edificacions existents, i disposa de resolució de data 20 de
desembre de 2007 per la que s’atorga a PAVO Y DERIVADOS, S.A.
l’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL per a l’adequació a la llei 3/98 de la planta
d’escorxador d’aus i per a l’ampliació de les instal·lacions de depuració
d’aigües residuals.
L’empresa PAVO Y DERIVADOS S.A. disposa d’autorització ambiental per a
l’activitat d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa ubicada a la ctra.
C-12, km 16, als termes municipals de Roquetes i Tortosa, mitjançant resolució
de 20 de desembre de 2007 (EA20050023).
Per altra banda, mitjançant resolució de 17 de març de 2011, es va incorporar
l’autorització de tractament de subproductes animal com a canvi no substancial
de l’autorització ambiental atorgada a PAVO Y DERIVADOS S.A. per a l’activitat
d’escorxador i sala d’especejament annexa que disposa a Roquetes i Tortosa,
per incloure el tractament de subproductes animals de categoria 2 en la planta
de tractament propi de subproductes animals de categoria 3 ( EA2010028).
Es disposa de RESOLUCIÓ TES/1058/2016, de 20 d'abril, per la qual s'atorga
l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació
substancial a l'empresa Pavo y Derivados, SA, per a una activitat d'escorxador
d'aus, als termes municipals de Roquetes i Tortosa (exp. E1CS130080) de la
modificació substancial per a adequació de valors, increment del cabal
d’abocament i modificació d’altres paràmetres ambientals.
En desembre de 2016, s’ha presentat a l’Ajuntament de Roquetes Projecte de
condicionament de parcel·la en indústria d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa. En aquest projecte ja es considera la nova parcel·la
adquirida per PADESA annexa al seu establiment.
Situació, àmbit d’actuació i accés
La instal·lació objecte del present document es troba ubicada a Roquetes,
essent les dades de l’establiment les següents:
Ubicació de l’establiment: Ctra. C-12, pk 16
43.520 - ROQUETES (Baix Ebre)
Les coordenades UTM són 288.960 i 4.519.450 i l’altura és de 7 m.
L’establiment industrial es disposa en tres parcel·les separades per la carretera
C-12. Dos de les parcel·les pertanyen al terme municipal de Roquetes, i
atorguen una superfície 51.197 m 2, mentre que l’altre pertany al terme
municipal de Tortosa, amb una superfície de sòl de 8.317 m 2.
L’adreça segons registre cadastral de la parcel·la ubicada al terme municipal de
Roquetes correspon a una zona industrial codi D5 amb referència cadastral
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8994605BF8199S0001MS.
La parcel·la recentment adquirida per PADESA, correspon al t.m. de Roquetes
a la zona industrial codi D5 amb referència cadastral 8994604BF8199N, amb
una superfície de sòl de 16.571 m².
La parcel·la en la que s’ubica l’edificació de la indústria es troba situada en una
zona industrial urbanitzada, de manera que no hi ha restriccions físiques
importants que afectin l’edificació.
Els accessos es fan per la carretera C-12 Pk 16. Els accessos tenen una
amplada suficient per a una circulació correcta dels vehicles que han d’accedir
a la indústria.
Les edificacions disten mes de 50 m del límit dels veïns més propers.
La carretera C-12 es troba a una distància de més de 25 m de les edificacions,
per tant compleix amb reglament de carreteres.
La zona urbana o urbanitzable més propera està a més de 600 m de distància.

ROQUETES

TORTOSA

PAVO
Y
DERIVADOS, S.A.
(PADESA)
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2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE
2.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL

Títol
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (aprovació 27 juliol de 2010)
Categoria
Classificació del sòl: Sol urbà
Qualificació del Sòl:
Sol urbà industrial Clau 4 d
Articulat
Segons Pla Parcial Territorial de les Terres de l’Ebre del juliol del 2010, el sòl on
es situa l’establiment de PADESA és d’ús industrial i/o logístic.
El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre inclou unes directrius de
paisatge, que es basen en els catàlegs de paisatge. S’hi estableixen les
condicions generals per a les transformacions del sòl en el paisatges rurals, així
com les condicions generals per a les edificacions aïllades. També es
determinen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
2.2 PLANEJAMENT MUNICIPAL

Títol
Revisió del Pla General d’ordenació urbana municipal. Normes urbanístiques
TEXT REFOS 19/05/2003.
Text Refós de la Modificació puntual de la normativa del POUG de Roquetes.
Aprovació definitiva 19 octubre de 2011.
Classificació
Classificació del sòl: Sol Urbà
Qualificació del Sòl: Sor Urbà Industrial Clau 4 d
Articulat
El planejament urbanístic general que regeix el municipi de Roquetes, a la
comarca del Baix Ebre, és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
municipal. Normes urbanístiques TEXT REFOS 19/05/2003.
Així com el Text Refós de la Modificació puntual de la normativa del POUG de
Roquetes. Aprovació definitiva 19 octubre de 2011.
El planejament contempla els terrenys que ens ocupen, classificats com a Sòl
Urbà i amb la qualificació Sol urbà idustrial clau 4d.
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ROQUETES

Parcel·la PADESA
Ctra. C-12 pk 16
Classificació: Sòl urbà
Qualificació: sòl urbà industrial Clau 4d

Font: Mapa urbanístic de Catalunya
La parcel·la en la que s’ubica l’edificació de la indústria i l’ampliació es troba
situada en sòl Urbà Industrial, dins del terme municipal de Roquetes.
El Pla General d’Ordenació Urbana revisat del Terme Municipal de Roquetes,
aprovat en data 7 de novembre de 2003, classifica la parcel·la on s’ubica
l’establiment industrial com a sòl urbà, amb la qualificació de Sòl Urbà
industrial, clau 4d, i les condicions d’ús estan relacionades.

2.4 CATÀLEGS DE PAISATGE

Títol
Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre
Unitat de paisatge
Paisatge Fluvial de l’Ebre
Avaluació del paisatge
La unitat Paisatge Fluvial de l’Ebre comprèn les comarques del Baix Ebre i el
Montsià, amb una extensió total de 12.318’1 ha.
Aquest paisatge es caracteritza per les làmines d’aigua del riu Ebre i els canals
de reg, així com per la gran quantitat d’usos que es troben.
En destaquen el paisatge de les terrasses fluvials, una franja estreta vinculada
als dipòsits al·luvials del riu Ebre, que s’estén des de Xerta fins a Amposta; i el
paisatge dels canals de rec, que s’estén des de Sant Carles de la Ràpita fins a
l’Ampolla.
Conviuen fragments de paisatges agrícoles ben conservats i en plena
producció, amb porcions de territori altament transformades per a sòl urbà i per
les infraestructures (N-340, AP-7, C-12, corredor ferroviari).
Presència de nombrosos elements de patrimoni cultural vinculats a l’aigua, així
com murs de pedra en sec, masos antics i altres elements històrics com torres
de defensa, esglésies i castells.
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Presència notable de zones humides, en particular els ullals (de la Carrova, de
l’Arispe, de Campredó i de la Panxa), que són uns afloraments de l’aqüífer que
allotgen gran diversitat biològica.
Presència de nuclis-camí, estructurats per lligallos (Campredó, Lligallo del
Ganguil, Ligallo del Roig, l’Aldea), que són els autèntics camins ramaders.

Unitat de Paisatge Fluvial de l’Ebre
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3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL

Descripció
L’establiment industrial de PADESA es troba dins de la Unitat de Paisatge
fluvial de l’Ebre, a la que com s’ha comentat anteriorment pertanyen les
comarques del Montsià i el Baix Ebre.
La unitat inclou, parcial o integrament, els següents municipis: Xerta, Tivenys,
Aldover, Roquetes, Tortosa, Amposta, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i Sant
Carles de la Ràpita.
Aquesta unitat comprèn en gran part de la seva superfície, part del paisatge
d’atenció especial del riu Ebre i una petita part del PAE de la pedra en sec.

Components
El paisatge fluvial de l’Ebre es caracteritza per la presència del riu, cap on van
dirigits tots els pendents. El riu Ebre configura tot un ecosistema fluvial complex
amb illes salvatges, meandres i marjals on s’hi pot admirar una flora i una fauna
autòctona.
És una estreta plana al·luvial, on la fertilitat dels sòls i la disponibilitat d’aigua,
gràcies als canals de rec, ha permès el desenvolupament d’un conjunt agrícola
amb cítric, horta i arrossars. Aquest mosaic de conreu de regadiu és un dels
conjunts més rellevants dins del paisatge d’aquesta unitat.
Formen part important de la xarxa hidrogràfica tots els barrancs que
transcorren des dels sistemes muntanyosos fins al riu, i per tant, travessant la
plana. Aquests són estacionals i torrencials, és a dir, depenen de les
precipitacions, i drenen a la conca de l’Ebre, com es el cas del Barranc del
Lledó on es situa el polígon industrial on es localitza l’establiment d’Avifood.
Els materials geològics que afloren al territori pertanyen tots al cenozoic, tot i
que tenen edats diferents. A banda i banda de la llera del riu els materials
litològics predominants són les sorres, les graves i els codòls que constitueixen
la llera d’inundació extraordinària del riu Ebre.
Actualment, els canals es troben formigonats i reguen la plana de la riba dreta i
esquerra de l’Ebre. El cabal del canal de la Dreta és de 24 m 3/seg,
lleugerament superior respecte al cabal del canal de la Esquerra, 22 m 3/seg.
El territori de la unitat fluvial del Ebre es troba cobert majoritàriament per cultius
de regadiu, amb presència també de cultius de secà. La progressiva extensió
d’àrees agrícoles ha determinat la disminució de vegetació natural, sobretot de
la vegetació de ribera, que encara sent minoritària, és visible i representa un
valor ecològic per aquesta unitat, condicionada per la presència d’un sistema
aquàtic important.
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Valors
Valors naturals i ecològics
Com a valors naturals i ecològics, en aquesta unitat cal destacar els següents
espais d’interes natural:





Les Illes de l’Ebre amb una extensió de 55,4 ha, format per l’Illa d’Audí,
la de la Xiquina i la de Vinallop. Aquests espais representen un conjunt
de biòtops-pont que faciliten el desplaçament de multitud d’ocells de
zones humides, des dels aiguamolls litorals vers l’interior de la península
ibèrica.
Es troben dins d’aquesta unitat 57,1 ha Delta de l’Ebre (els anomenats
Ullals de l’Arispe i Baltasar)
Serra de Montsià: 20,3 ha.

Altres àmbits que no gaudeixen de protecció específica, però es consideren
d’alt valor ecològic són: l’Illa del barranc dels Estrets, al sud del nucli de Bítem,
uns 500 metres a sud de l’Illa d’Audí, ocupa poc més de 2 ha.

Valors històrics-culturals
Els valors històrics més representatius són les torres d’origen andalusí o feudal,
ermites, restes romanes, la arquitectura tradicional dels masos que recorden un
ús agrícola antic, i tota mena de patrimoni hidràulic.
Valors religiosos i espirituals
A l’espai més pròxim al riu hi ha moltes esglésies, la majoria concentrades al
nucli de Tortosa i algunes ermites com són la Mare de Déu del Montsià
(Amposta), i la Mare de Déu de l’Aldea entre altres. La vinculació d’aquestes
ermites amb el paisatge no és gaire estreta tot i que, per a molts dels visitants,
és una manera d’entrar amb contacte amb el paisatge on es troben.

Valors simbòlics i identitaris
Com a valors simbòlics i identitaris es consideren el sistema de torres de
defensa, així com les infraestructures hidràuliques i les embarcacions per la
navegació de l’Ebre. També és un espai identificat amb el llaut , les pontones,
les muletes o els passos de barca. Tots aquests elements tenen una vinculació
molt forta al territori.
Valors social
El valor social es reconeix als elements naturals, espais PEIN, així com els
espais lliures i parcs urbans. Els canals de la dreta i esquerra estan associats
aun ús social pels habitants.
Valors productius
El riu és l’element primari que genera valor productiu així com el sistema de
canalitzacions. Es considera també el valor productiu del riu vinculat a la
navegabilitat i l’ús turístic dels espais relacionats amb l’aigua.
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Valors estètics
En relació al valor estètic del paisatge d’aquesta unitat, es poden anomenar les
formacions rocoses dels marjals a la vora de les terrasses fluvials, sobretot al
llarg de la carretera des de Tortosa fins a Amposta, el mosaic agrari i ambiental
amb colors que varien estacionalment:
Les fileres d’arbres a l’entrada dels pobles com l’entrada sud de Tortosa per la
C-12 i l’entrada a l’Aldea des del Delta per l’ermita, són elements configuradors
dels paisatge molt valorats estèticament.

Valors estètics en el paisatge.

Valors històrics, socials i simbòlics
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Dinàmiques
Les modificacions en el paisatge es produeixen bàsicament per dos
dinàmiques: l’abandonament de cultius on els terrenys és més desfavorable i
l’increment de l’activitat industrial en diferents punts, localitzats especialment
entre el triangle Tortosa-Aldea-Amposta.
Al paisatge agrari, s’està produint una clara disminució del nombre
d’explotacions, i per contra, està augmentant la seva dimensió a causa de
l’increment de la mecanització i la introducció de nous cultius.
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4. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE
4.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I VISIBILITAT

Estructura del lloc
L’emplaçament de l’establiment de PADESA, que disposa d’escorxador
d’aviram i sala d’especejament annexa, es troba dins de la unitat de paisatge:
Plana del Baix Ebre-Montsià.
La formulació d’aquesta Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de
Roquetes respon a la necessitat de la indústria per a la instal·lació d’un nou
túnel d’oreig(túnel de refrigeració ràpida) que garanteixi la capacitat frigorífica
del mateix per complir amb els requeriments de seguretat alimentària.
L’àmbit d’actuació correspon a la parcel·la ubicada a la Ctra. C-12 pk 16 del
t.m. de Roquetes, on l’empresa desenvolupa la seva activitat des de 1998.
Els accessos tenen una amplada suficient per a una circulació correcta dels
vehicles que han d’accedir a la indústria.

Accés a PADESA des de Ctra. C-12

Alternatives d’ubicació
No s’han considerat altres alternatives ja que l’activitat ja es troba implantada.
Plantejar altres ubicacions, a més de no ser funcionalment eficients, implicaria
un major impacte paisatgístic per la dispersió de les activitats.

ZONA ACTUACIÓ:
Emplaçament: Ctra. C-12 pk 16
Coordenades UTM: X: 288.960
4.519.450

Àmbit d’actuació: Parcel·la 1 polígon industrial Barranc del Lledó
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Y:

Anàlisi de la visibilitat
L’actuació que es proposa és la modificació puntual del Pla General
d’ordenació Urbana de Roquetes, de la zona d’implantació industrial clau 4D,
dins de l’àmbit de l’escorxador d’aviram propietat de PAVO Y DERIVADOS,
amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la s’ubica
l’establiment industrial.
Es proposa la modificació de l’altura màxima per tal que es puguin autoritzar
alçades que permetin la rendibilitat de les esmentades instal·lacions, en pro de
la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses.
Aquesta alçada màxima, fruit de l’anàlisi tècnic i econòmic del sistema i de les
instal·lacions d’usos similars autoritzades al territori s’estableix en 20 m.
No es modifica cap altre paràmetre edificatori, romanent vigents les condicions
d’ocupació i edificabilitat, a més de l’alçada màxima reguladora per la resta
d’edificacions.

Accés a indústria existent
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4.2 PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE

Finalitats i justificació del projecte
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de Roquetes, es redacta
amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica del Sòl Urbà Clau 4 d Zona
d’implantació industrial.
Es proposa la modificació de l’altura màxima d’edificació per a casos justificats,
per a donar resposta, per un costat, a les necessitats de la indústria per a la
instal·lació d’un nou túnel d’oreig(túnel de refrigeració ràpida) que garanteixi la
capacitat frigorífica del mateix per complir amb els requeriments de seguretat
alimentària.
Components del projecte
Es proposa la modificació de l’article 160 i de l’article 163 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Roquetes, per tal que es puguin autoritzar alçades que
permetin la rendibilitat de les esmentades instal·lacions, en pro de la millora de
la productivitat i la competitivitat de les empreses.
Aquesta alçada màxima, fruit de l’anàlisi tècnic i econòmic del sistema i de les
instal·lacions d’usos similars autoritzades al territori s’estableix en 20 m.
No es modifica cap altre paràmetre edificatori, romanent vigents les condicions
d’ocupació i edificabilitat, a més de l’alçada màxima reguladora per la resta
d’edificacions.
Requisits tècnics i funcionals
La Revisió del Pla General d’ordenació urbana municipal. Normes
urbanístiques TEXT REFOS 19/05/2003, estableix que el sòl on es localitza
l’establiment te les següents consideracions:
Classificació:

Sòl Industrial.

Qualificació:

Clau 4 d. Zona d’implantació industrial.

La modificació puntual del Pla General d’ordenació Urbana de Roquetes, de la
zona d’implantació industrial clau 4d, dins de l’àmbit de l’escorxador d’aviram
propietat de PAVO Y DERIVADOS modifica l’altura màxima, de la següent
manera:
e) Altura: L'altura màxima permesa serà de 20 m., podent ésser ultrapassada
solament pels elements tècnics de les instal·lacions.
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4.3 VISIÓ INTEGRAL DEL PLA

Encaix del projecte en el lloc i visió global de l’ordenació
La modificació puntual del Pla General d’ordenació Urbana de Roquetes, de la
zona d’implantació industrial clau 4d, dins de l’àmbit de l’escorxador d’aviram
propietat de PAVO Y DERIVADOS, es redacta amb la finalitat d’ajustar la
regulació volumètrica de la zona d’implantació industrial clau 4d, modificant
l’altura màxima d’edificació per a casos justificats, per a donar resposta a les
necessitats de la indústria.
Aquest tipus d’indústria requereix la instal·lació de túnels d’oreig (túnels de
refrigeració ràpida) que atorguin major capacitat frigorífica i la regulació de la
mateixa de forma automatitzada i registre del procés que asseguri 4º C en
massa muscular interna. El sistema ha de permetre la traçabilitat exigida i
atendre a l’hora els paràmetres de productivitat i autocontrol de les condicions
higienico-sanitàries.
El nou túnel de refrigeració ràpida que es pretén instal·lar s’eleva fins una
alçada de 6.5 m, i es requereix una alçada addicional de 2,02 m per pas
d’instal·lacions, tal com es mostra en plànol núm. 3.
En el mateix sentit, i per tal de donar compliment amb la normativa de seguretat
alimentària, cal garantir la capacitat frigorífica de la instal·lació. .
Es per això que es requereix elevarà l’altura màxima fins 20 m.
Les estratègies d’inserció principals són:
Aprofitar l’emplaçament existent: a les parcel·les àmbit d’actuació s’ubica
l’activitat i per tant es tracta d’una zona ja alterada.
Minimitzar la dispersió: les ampliacions es projecten annexes a les edificacions
existents i en les parcel·les que han patit ja una alteració.

Disposició futura nova edificació altura màxima 20 m
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Anàlisi de la visibilitat del projecte
La modificació puntual que es proposa permetrà incrementar l’altura màxima
permesa en la zona d’implantació industria Clau 4 d bis, per tant es preveu que
la visual es vegi afectada, per tal de limitar aqueta afectació les ampliacions es
projecten annexes a les edificacions existents.
De la mateixa manera la parcel·la àmbit d‘actuació es troba dins d’una Zona
d’implantació industrial, amb edificacions industrials ja existents.
Així doncs, l’anàlisi de la visibilitat del projecte permet concloure que és
reduïda, respecte la situació existent, on el paisatge ja es veu alterat per la
presència de l’establiment industrial, ubicat en la zonad’actuació.
Alternatives d’ordenació
Un instrument fonamental d’integració són els material i colors. Mentre que els
materials són resultat dels sistema constructiu mateix, basat en elements
prefabricats, l’elecció cromàtica es farà considerant les edificacions existents.
Les possibles ampliacions s’executaran seguint la tipologia de les edificacions
ja existents.
Valoració global dels canvis induïts pel projecte
Es tracta d’un projecte que tindrà una incidència mínima sobre el paisatge de
l’entorn, ja que l’àmbit d’actuació correspon a una finca on ja s’ubica una
activitat i que es troba dins d’una Zona d’implantació industrial i que per tant ja
alterat el paisatge original.
4.4 ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TANSFORMACIONS

Elements constructius
La modificació puntual que es proposa permetrà incrementar l’altura màxima
permesa en la zona d’implantació industria Clau 4 d bis, per tant es preveu que
la visual es vegi afectada, per tal de limitar aqueta afectació les ampliacions es
projecten annexes a les edificacions existents.
Vegetació
Les possibles actuacions s’executaran dins de les parcel·les propietat de PAVO
Y DERIVADOS, S.A., que es troba pràcticament en la seva totalitat
pavimentada. La part que no es troba pavimentada està neta de vegetació, per
tant en cap cas les actuacions implicaran una afectació sobre la vegetació.

Topografia
Les possibles ampliacions requerides a l’establiment requeriran
moviments de terres, ja que es disposa d’explanada lliure d’alteracions.

pocs

Els moviments de terra que es produiran consistiran únicament en els
necessaris per tal de realitzar les fonamentacions.
Hidrografia
Les parcel·les on està implantada la indústria es troba pavimentada i per tant
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impermeabilitzada, així que les possibles ampliacions no afectaran l’escorrentia
superficial.
Percepció visual
L’exposició visual de l’àmbit d’actuació no canviarà, com ja s’ha comentat
anteriorment es tracta d’un paisatge ja alterat per la presència d’una activitat
industrial ja existent, ubicada dins d’una Zona d’implantació industrial, amb més
edificacions existents.

5. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ

Descripció de l’estratègia adoptada
La modificació puntual del Pla General d’ordenació Urbana de Roquetes, de la
zona d’implantació industrial clau 4d, dins de l’àmbit de l’escorxador d’aviram
propietat de PAVO Y DERIVADOS, respon a les necessitats requerides per tal
de continuar desenvolupant l’activitat i donant compliment a tota la normativa
que li és d’aplicació.
L’àmbit d’actuació correspon únicament al Sòl Urbà clau 4d Zona d’Implantació
industrial, on es troba implantada l‘activitat d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa, que desenvolupa PAVO Y DERIVADOS, S.A.
Es preveu garantir el mínim impacte constructiu i cromàtic que s’adapti a la
ubicació, a la configuració topogràfica i a l’exposició visual de l’àmbit d’actuació.

CRITERIS

MESURES

Minimitzant
dispersió

la Realitzar les ampliacions que siguin necessàries per
de

instal·lacions.

les continuar desenvolupant l’activitat complint amb la
normativa vigent, en l’establiment industrial ja existent
i fent-les paisatgísticament compatibles.
Construir noves edificacions fora de l’àmbit d’actuació
provocaria un impacte paisatgístic més important.

Concentra en l’espai L’àmbit d’actuació correspon únicament al Sòl Urbà
les actuacions

clau 4d Zona d’Implantació industrial,
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6. CONCLUSIONS

Es redacta la corresponent La modificació puntual del Pla General d’ordenació
Urbana de Roquetes, de la zona d’implantació industrial clau 4d, dins de l’àmbit
de l’escorxador d’aviram propietat de PAVO Y DERIVADOS, S.A.
L’àmbit d’actuació correspon únicament al Sol Urbà Clau 4d Zona d’implantació
Industrial.
Es proposa la modificació de l’altura màxima d’edificació per a casos justificats,
per a donar resposta, per un costat, a les necessitats de la indústria per a la
instal·lació d’un nou túnel d’oreig(túnel de refrigeració ràpida) que garanteixi la
capacitat frigorífica del mateix per complir amb els requeriments de seguretat
alimentària.
Es tracta d’un requeriment imprescindible per tal que l’activitat es desenvolupi
en les condicions més òptimes i atenent a les exigències que marca la
normativa sectorial.

Roquetes, març de 2017
L’Enginyer Industrial.

Jordi Matute Crespo
Col·legiat Número 14.727
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ANNEX 2: Plànols
1.
2.
3.
4.
5.

Situació i emplaçament
Zonificació vigent, escala 1/ 2.000
Zonificació modificada escala 1/ 2.000
Edificacions existents
Alçada modificada
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